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ĐẠO LÝ XỬ THẾ
Các nếp sống ở đời
Một cách đại quan, ta thấy trên đời có ba nếp sống: Diệt dục, Đa dục và Quả dục.
1.- Khi muốn Xuất Thế để chuyên trau dồi đời sống Tâm linh, thì người ta chọn lối sống
Diệt Dục. Đây là cuộc sống “độc thiện kỳ thân “, chuyên lo Tâm linh cho sự giải thoát cá nhân nên
lánh xa Thế sự.
2.- Khi Nhập Thế để chăm lo việc Thế sự hầu giúp phát triển đời sống Vật chất và Tinh
thần, đó là lối sống Đa Dục. Đây là cuộc sống nặng về vật chất của Thế sự mà coi nhẹ đời sống Tâm
linh.
3.- Lối sống Quả Dục là lối chiết trung giữa Diệt Dục và Đa Dục, là lối Xử Thế “ chấp kỳ
lưỡng đoan “ của Tổ tiên Việt, vừa chăm lo việc Thế sự vừa còn phải trau dồi đời sống Tâm
linh để luôn thực hiện sao cho mọi sự không thái quá mà cũng chẳng bất cập, làm sao cho hai
mặt của đời sống được cân bằng: “ Tình Lý tương tham “, một đời sống quân bình động giữa
hai lối sống ngược chiều Tâm linh và Thế sự.
Muốn vậy, một mặt lo sao cho mọi công việc thế sự được vuông tròn, hầu giúp con người phát
triển toàn diện, hầu đạt được sinh thú ở đời. Mặt khác vì nhận ra trong thế giới hiện tượng này,
mọi sự đều biến đổi không ngừng, không thể bám vào, mọi thứ chỉ là phương tiện cho nhật
dụng, có đó, không đó ( Hữu nhược hư, thực nhược vô ), nên phải chấp, phá nhịp nhàng, sao
cho cuôc sống tựa gió thoảng mây trôi, như nước lững lờ trôi dưới suối. Đó là cuộc sống phong
lưu, dĩ nhiên là hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.
Văn hóa Xử thế của Tổ Tiên Việt là lối sống “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “ này.
Cái học của tổ tiên xưa có 5 bước, nếu đã qua các bước : Bác học, Quảng vần, Thận tư, Minh
biện rồi thì phải Đốc hành, nên trong cuốn “ Đạo lý xử thế, chúng tôi “ cố gắng đem tinh thần
Thái hòa trong hai cuốn” Văn Hoá Đông Nam & Văn Hiến Việt Nam “ nhằm soi roị vào những
vấn nạn con Người và Đất nước hôm nay, đặng tìm đường giải thoát.
Khốn nỗi qua hàng ngàn năm bị nô lệ, sống trong cảnh bần cùng, dân tộc chúng ta đã hầu như
quên lãng nếp sống văn hoá trên, nên chúng ta cần phục hoạt lại.
Tóm lại vấn nạn của con Người là Bất Nhân, vì chỉ sống một chiều do bỏ quên đời sống Tâm
linh. Do con người bất Nhân mà gây ra vấn nạn xã hội. đó là sự bất công tràn lan khắp mọi nẻo,
gây khổ đau chết chóc cho con người.
Nếu mọi người lưu tâm tu dưỡng đời sống Tâm linh để vun bồi Đạo Nhân hầu biết yêu thương
kính trong và tương dung, để khi ra sống ngoài xã hội thi hành Đức Nghĩa, biết ăn ở tương đối
công bằng với nhau, thì nhân loại mới tránh được nạn tự hủy diệt.
Thư từ, đặt mua sách, xin liên lạc với:
Ông Nguyễn Kim Luân. An Việt Houston
E mail: Kimluan@comcast.net. Phone: (832 ) 372 - 0992 ( cell )
Ông Nguyễn Minh Thành. An Việt California
E mail: minhthanh@gmail.com. Phone : ( 818 ) 235 360 - 2554
Hình bìa: CRE8ix Design Solutions
www.cre8ix.com
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Kính dâng với lòng Tôn kính và Biết ơn:
I.-Tổ mẫu Âu Cơ, Tổ phụ Lạc Long và Quốc Tổ Hùng Vương:
Nền tảng Văn hóa Thái hòa Việt
II.- Đức Bà Maria, Nghĩa phụ Thánh Giuse và Chúa Yêsu Cứu thế:
Nền tảng của Kitô giáo
Với Tình thương bao la, các Ngài như Ngôi sao Bắc đẩu đã hướng dẫn con từ Quê Mẹ Việt Nam
vượt qua ba lần tỵ nạn, một lần theo đường bộ, lần thứ hai qua rừng thẳm Viêt Lào và lần thứ ba qua
biển sâu, lần thứ tư vượt trùng dương qua Quê Cha Hoa Kỳ, nơi đây đã cưu mang gia đình chúng
con với cuộc sống đầy nhân phẩm.
Đặc biệt nhờ qua Tiềm thức cộng thông Nhân loại, chúng con
đã nhận ra tính chất Đại đồng và Tiểu dị của hai nền Văn hoá Đông Tây.
III.- Kính dâng các Tổ phụ Dân tộc Hoa kỳ đã Rộng Lòng cưu mang Dân tỵ nạn Việt Nam.
Nền tảng của Chế độ Dân chủ
Các Ngài đã đem Đạo vào Đời bằng cách thiết lập Chế độ Dân chủ có nền tảng Dịch lý tương tự như
nền Văn hoá của Tổ tiên Việt chúng con, gương mẫu cho các nền Dân chủ thế giới, nơi đây mọi
người trên Thế giới có thể chung sống Hoà bình với nhau.

Việt Nhân & Nguyễn Quang
Kính dâng lên Quý Ngài 8 tác phẩm thuộc nền Văn hoá Thái hòa Việt tộc
nén Hương Lòng Kính mến và Biết ơn.
Các tác phẩm:
1.- Nền Văn hoá Đông Nam ( Việt Nhân )
2.- Văn Hiến Việt Nam ( Việt Nhân )
3.- Đạo lý Xử thế ( Nguyên Quang )
4.- Việt Nho trong lòng Dân tộc Việt Nam ( Việt Nhân )
5.- Hội nhập Văn hoá Á Âu ( Việt Nhân )
6.- Đạo lý Xử thế II ( Nguyễn Quang )
7.-Sơ thảo về Vấn đề Giáo dục ( Việt Nhân )
8.- Tìm về Cội nguồn Văn hoá Dân tộc ( Việt Nhân )
Đây là nền Văn hoá của Tổ tiên, nên thuộc Bản quyền của mọi người trong Dân tộc
Việt Nam cùng những ai muốn tìm hiều, không có một hạn chế nào cả, với hy vọng chỉ
xin Gạn lọc và Hệ thống hoá để xây dựng nên Bộ sách Dân tộc gồm Kinh, Triết, Sử,
Văn như là Thánh kinh của Dân tộc Việt Nam.
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LỜI NÓI ĐẦU
Tôi đã viết xong cuốn Văn hoá Thái hoà I, gọi là Văn Hóa Đông Nam cuốn Văn hoá Thái hoà II, còn
gọi là “ Văn Hiến Việt Nam “, và cuốn văn hoá Thái hoà III, mang tên “ Đạo lý Xử thế “.
Cuốn Văn Hóa Đông Nam là sự đúc kết phần nào thành hệ thống ( hệ thống sinh thành:
ordre génétique ) 32 tác phẩm của triết gia Kim Định. Các tác phẩm này đa số là những cảo luận,
những tiểu luận để hướng dẫn sinh viên tìm tòi khai thác nền văn hoá xưa . Đây là những tài liệu
được thám quật trong cánh rừng văn hoá Kim Cổ Đông Tây để chắt lọc những mảnh vụn minh triết
của Tổ tiên xưa và ghép lại thành hệ thống nền Văn hoá Thái hoà của Đại chủng Việt, qua chủ thuyết
Việt Nho và triết 1ý An vi.
Nền văn hoá này đã bị lớp bụi không và thời gian phủ lấp hàng ngàn năm mà xưa nay chưa ai đào
xới lên được, đến nỗi như Đức Khổng Tử cũng chưa đi đến tận nền . Đức Khổng Tử “ Tổ thuật
Nghiêu Thuấn “ môt cách hết sức tài tình, nhưng chỉ “ mới cứu đuợc cái Khung ảnh của nền văn
hoá phương Nam mà chưa biết đến cái khảm ảnh của nền Văn hoá đó “, đó là cơ cấu dưới dạng
huyền số, đó là nền tảng, vì không nắm được nền tảng nên sau Khổng Tử, Nho giáo bị thất truyền.
Những điều Ngài thuật lại từ Nghiêu Thuấn thật cô đọng quá tổng quát, nên mỗi người giải thích một
lối, dễ bị chệch nền tảng, sau này bị các chính quyền Bá đạo,nhiều lần đốt sách chôn Nho,vì chân
Nho tố cáo bộ mặt chuyên chế của họ.
Đến đời Hán mặt ngoài thì tôn sùng Nho, nhưng mặt trong thì lập ra viện Thạch Cừ tìm cách biến
đổi tinh thần Nho có bản chất Vương Đạo thành ra Bá đạo. Vương đạo là đạo lý phục vụ con Người,
phục vụ nhân dân theo đường Khoan nhu, Lễ giáo. Đây là nền tảng văn hoá hòa bình, nhằm mưu
hạnh phúc cho mọi Người mà Tổ tiên đại chủng Việt đã lập ra nước Văn Lang, được hưởng Thái
bình hàng ngàn năm.
Còn Bá đạo là thứ Đạo Lý đã nhạt Tình của nền văn hoá Du mục bạo động chuyên chiến tranh, cướp
bóc và bành trướng đã gây khổ nạn cho nhân dân Việt Nam: 1000 năm đô hộ Bắc phương, 7 lần đại
chiến với Bắc phương qua Hán, Tống, Nguyên, Minh , Thanh, gần 100 nô lệ Pháp và hơn 60 năm
dưới chế độ độc tài CS.
Tất cả các chế độ trên đều là con đẻ của nền văn hoá du mục, bạo động, luôn dùng bạo lực để đàn
áp giết chóc và cướp bóc. Đây là nguồn gốc của Bất công xã hội.
Chế độ Trung cộng ngày nay là nơi giao thoa, là cuộc hội ngộ “ mã ngưu “ của chế độ phong kiến
Hán Hoa với CS Tây phương. Phong kiến Hán Hoa thì rất thâm hiểm, còn CS Tây phương thì cực
kỳ bạo động gian manh, nên tính chất bạo động càng tinh vi và hung hiểm hơn nhiều. CSVN đã thừa
hưởng được những thứ đó nên mới tự xưng là Đỉnh cao trí tuệ ( gian manh quỷ quyệt ) của nhân loại.
Thiết tưởng cũng nên nói sơ qua một ít nét về Việt Nho và triết lý An vi:
Chủ thuyết Việt Nho là một triết lý Nhân sinh, quan tâm đến đời sống Con Người Nơi Đây và Bây
giờ. Triết này bắt nguồn từ Bản năng mà các Nho gia gọi là 3 thiên tính: Đó là Thực, Sắc, Diện
( Thực Sắc Diện thiên tính dã ). Nhờ 3 mạch sống này, mà con Người được phát triển toàn diện, để
trở nên con Người Nhân Chủ với 3 đặc tính: Tiến Bộ, Nhân chủ và Tâm linh. Ta có thể ví triết lý
Việt Nho như một cây Văn hoá: Có 3 rễ chính Thực, Sắc, Diện cung cấp nhựa sống tràn đầy, nhờ thế
mà có thân cây to lớn với 3 cành: Tiến bộ, Nhân chủ và Tâm linh, cây trổ ra hoa trái xum xuê, toả
ngát hương thơm Thái hoà bao phủ con Người cùng Trời Đất.
Còn triết lý An vi là triết lý về đời sống An vi, đời sống An vi là hậu quả của lối sống viên mãn theo
tinh thần Việt Nho. Những Nho gia đạt đạo thường có một đời sống tiết độ, nhờ đó mà tri túc, tri
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nhàn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người Việt Nho cũng có một đời sống thuận thiên, nên được
an nhiên tự tại, hoà nhịp cùng tiết điệu Trời Đất muôn loài.
Con Người An vi sống theo lối Quả Dục, là cuộc sống hài hoà giữa Diệt Dục và Đa Dục. Họ không
khắc kỷ như lối sống Diệt dục, coi mọi sự trên đời đều là ảo tưởng ( maya ), chạy trốn cuộc đời; cũng
không theo Đa Dục, sống vong thân mãi mê theo vật chất mà quên Tình Người để tương tranh tương
đấu hãm hại nhau.
Người An vi không hành động theo lối Cưỡng hành là lối hành động bị bắt buộc của kẻ nô lệ như
súc vật, đập đi hò đứng, làm không có đối tượng, việc làm không do mình muốn làm để phục vụ cho
đời sống mình mà là cho kẻ áp bức, một hành động hoàn toàn thiếu tự do.
Người An vi cũng không hành động theo lối Lợi hành là loại hành động có đối tượng là Lợi, vì đó
cho nên gây ra cảnh thượng hạ giao tranh lợi, gây ra khổ đau cho con Người. Môi trường toàn cầu
hóa cũng chỉ giúp cho lối sống này bành trướng nhưng với cung cách tinh vi hơn, chắc khó mà lập
được nền tảng cho hoà bình.
Người An vi hành động theo động cơ An hành, là hành động không bị bắt buộc như Cưỡng hành,
cũng không chỉ mưu cầu lợi như Lợi hành, mà thấy việc hợp với Đạo Nghĩa thì làm với bất cứ giá
nào, còn trái với Đạo Nghĩa thì nhất định từ chối, có mục đích cho tâm an thân lạc, và tránh gây bất
hoà với mọi người. Đây là cuộc sống an vi,cuộc sống an vui và an nhiên tự tại để hoà nhịp sống
cùng Trời đất cỏ cây.
Nếu chúng ta không hiểu rõ những điều cốt yếu đó mà cứ chạy quanh, bị cái hỏa mù của những hiện
tượng rối ren của văn minh vật chất ngày nay làm chóa mắt, thì cái hoạ ngàn năm không sao gỡ ra
được.
Hoài vọng khiêm nhường của tôi là giúp những vị mới đi vào cánh đồng nghiên cứu văn hoá Việt
tiếp cận với chủ đạo và phương pháp nghiên cứu và những tài liệu thật phong phú của Triết gia
Kim Định. Còn đối với những vị đã nghiên cứu văn hoá chưa có tài liệu của triết gia, dễ có được
nhũng tài liệu nền tảng cần thiết và vô cùng quý giá.
Cuốn Văn Hiến Việt Nam có mục đích vực lại niềm tin cho nhân dân Việt Nam vào nền văn
hoá siêu việt của Tổ tiên, vì bị áp bức và bóc lột mà cha ông chúng ta sau này và chính chúng ta đã
không những quên đi và có người còn phỉ nhổ vào, đến nỗi phải chạy đôn đáo đi khắp bốn phương,
mà rước thứ văn hoá nào cũng bạo động, đem máu và nước mắt triền miên về làm hại đồng bào. Tuy
có bị quên lảng, bị nhạt phai, nhưng nhờ văn chương truyền khẩu mà cái cốt tuỷ nền văn hoá còn
luân lưu trong huyết quản cho nhân dân Việt ( qua các huyền thoại, phong tục tập quán, qua ca dao
tục ngữ. . . ), nay có dịp khơi lại quật lên thì nó sẽ bùng cháy.
Chứng cớ là sau bao nhiêu năm sống dưới những chế độ bạo tàn, nền giáo dục nhồi nhét bá đạo, mà
không tẩy xoá đi được, những con Người hiện nay như hai đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang,
Thích Quảng Độ, như Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, Linh mục Nguyễn Văn Lý với nhóm
Linh mục Nguyễn Kim Điền, với luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, cô Nguyễn Thanh
Nghiên cùng biết bao nhiêu người già trẻ trong nước không thể kê lên đây, đang liên tiếp vùng lên
đòi quyền sống Làm Người, con Người có quyền Ăn và quyền Nói.
Phần Văn để nói những sách vở hiếm quý mà Tổ tiên chúng ta đã để lại, mà chúng ta bỏ quên
hay không biết tới, đến nay nhiều người còn tin là cha ông chúng ta không có văn hoá, văn hoá nay
toàn là của Tàu của Tây! Thứ nữa làm văn hoá chỉ nghiên cứu về văn chương, nghệ thuật, văn học,
mà nhảng bỏ triết lý nhân sinh. Đây mới là mạch sống của dân tộc, mới là Hồn thiêng Sông Núi, chứ
chỉ mãi mê với trời mây trăng gíó, mà không để tâm đến con Người Nơi Đây và Bây Giờ thì làm sao
mà con Người lầm than được cứu, đất nước tan hoang được dựng xây.
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Còn Phần Hiến là chứng minh, nhờ có phần văn đó mà một số Nhân sĩ và nhân dân đã thấm
nhuần vào cuộc sống, nên đã gắng công viết lên những trang sử oai hùng, đến ngày nay chúng ta
may mắn vẫn còn có đủ dự kiện sống động để kiểm chứng phần Văn.
Nay muốn xây lại con Người Nhân chủ và dựng xã hội công bằng chúng ta cần phục hoạt lại
nền văn hoá đã được vượt qua bao thử thách.
Còn cuốn Đạo Lý Xử Thế có chủ ý là đem tinh thần Thái hoà đó soi dọi vào chế độ CSVN
hiện nay cũng phần nào các chế độ khác, để mong tìm ra Chủ đạo và phương pháp thực hiện để toàn
dân Việt Nam xây dựng lại con Người Nhân chủ tự lực tự cường, và thiết lập xây một chế độ xã hội
tương đối Nhân ái và Công bằng hơn.
Tất cả các bài đều xoáy quanh con Người Bất Nhân và chế độ Xã hội Bất Công, đa số các bài được
viết theo thời sự quảng thời gian từ năm 2006, 2007, . . 2010, nếu đọc nhiều bài cùng một lượt thì
thấy nhiều chi tiết được nói lặp, vì khi đề cập tới một vấn đề thì phải trình bày cho có đầu đuôi, mà
các chi tiết trong mỗi bài lại được nối kết với nhau như trong một cơ thể, tuy biết nói lặp thì khó
nghe, hy vọng sự lặp lại theo đạo lý để xoáy mạnh vấn đề chắc cũng được niệm thứ. Mục đích đem
Đạo lý vào Đời để cùng nhau chung sống cho hài hòa sung mãn.
Đây là ý kiến của một công dân Việt Nam trong thời nhiễu nhương này, với kỳ vọng là mang lại một
cọng rơm hoà bình cho Tổ Lạnh Việt Nam hiện nay. Với thâm tín mình còn là hậu duệ của cánh
chim Âu Tổ mẫu, cố tha cọng rơm văn hoá nông nghiệp về xây tổ Hoà bình, Tổ Ấm Việt Nam. Mong
được sự đón nhận của đồng bào cũng như chỉ điểm những thiếu sót.Vì thời gian eo hẹp do” tuổi già
nó hồng hộc theo sau “, do thiếu tài liệu cũng như kiến thức hạn chế, đương nhiên không tránh được
khuyết điểm. Xin được thông cảm.
Đa tạ.

Việt Trĩ
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NHẤT LÃM VỀ:
A.- Văn Hóa Việt Nam
Việt Nam: Người Việt “ Khoan nhu “ ở phương Nam
( Thuộc nền Văn hoá Nhu nhuận của Nông nghiệp )
Khác với người Tàu “ Dĩ cường lăng nhược “ ở phương Bắc
( Thuộc nền Văn hoá Du mục Bạo động )
Việt có ba nghĩa:
1.- Người Việt thuộc chủng Bách Việt.
2.-Việt nghĩa là “ vượt qua “ mọi khó khăn hàng ngày.
3.- Có cuộc sống siêu việt ( thuộc triết học ) nhờ đời sống Lưỡng Thê. Biết thăng hoa đời
sống gọi là “ Cao minh Phối Thiên ( Tâm linh ) và Bác hậu phối Địa ( Thế sự ) của Tổ tiên Việt.
Người Việt có đời sống Lưỡng thê như:
Loài Chim ( Mẹ Tiên Âu Cơ ) bay cao vút trên Trời, và cũng như Rồng ( Cha Rồng Lạc Long ) lặn
sâu dưới Biển, cuộc sống “Nghịch số chi Lý “ này Cha ông chúng ta gọi là:” Đội Trời đạp Đất ở
Đời “
Đội Trời: Bay vút lên Trời cao như Chim để đạt Đạo “ Nhân “ cao cả

Đạp Đất: Biết đi sâu vào những việc nhỏ nhặt hàng ngày của Trần thế như Rồng lặn sâu dưới biển
để đạt tới Lý “ công chính” .
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Sống cân bằng theo Nhân Trí thì đạt đức Dũng.
Đó là Tam cương: Nhân,Trí, Dũng
Đó cũng là Hồn thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân )
Nhờ đạt tới Tam cương “ Nhân, Trí, Dũng mà con người có thể sống Hòa trong cả 3 cõi : Trời
Đất Người.

B.- Việt Nho và Triết lý An vi
( Triết Gia Kim Định )
1.- Việt Nho là Nhân Đạo cũng là Thiên Địa Đạo
Đó là:
Đại Đạo: Âm Dương hoà
(Đây là Nghịch số chi lý của Kinh Dịch )
Đạo Bất viễn Nhân: “ Âm Dương chi Đạo Tạo Đoan hồ Phu Phụ “
( Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn.)

Tiên Rồng ( 2 → 1 )
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Đạo không Xuất thế hay Nhập thế với lối sống chấp Nhất, hoặc Duy Tâm hay duy Vật, mà Xử thế
với đường lối: “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ để “ Dĩ hoà vi quý “
Về đời sống cá nhân thì tu luyện Ngũ thường để tu luyện.
“ Tình Lý tương tham “ theo tỷ lệ 3/2 : Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình
Về Gia đinh và Xã hội thì lấy Ngũ luân làm tiêu chuẩn Hòa để giao liên xử thế
( Sống với nhau bằng lòng Nhân ái & Lý công chính ) .
Về Xã hội thì lấy Văn hoá Thái hòa làm nền tảng
Văn hoá Thái hòa tức triết lý Nhân sinh với:
Thiên tính: Thực, Sắc, Diện
Nhân tính bẩm thụ từ Trời: Thái hoà, Nhân chủ, Tâm linh.
2.- Triết lý An vi giúp con Người đạt nếp sống phong lưu.
(như gió thoảng trên không như nước lững lờ trôi dưới suối)
Tức là sống hài hoà giữa Hữu và Vô vi ( An vi = Hữu vi + Vô vi)
3- Xây dựng xã hội theo lộ đồ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH
a.- Tu: Xây dựng con Người Nhân chủ
Tất cả mọi người đều phải Tu theo Ngũ thường: Nhân ( Bác ái ) ,
Nghĩa ( Nghĩa = Lễ , Trí, Tín = Công bằng )
b.- Tề: Xây dựng Gia đình thành Tổ ấm
Tề Gia: Phu phụ tương kính như tân, Phụ Từ tử Hiếu, Huynh kính đệ cung
( Sống với nhau theo tinh thần Yêu thương và Công bằng )
c.-Trị: Phát triển điều hoà Dân Sinh, Dân Trí và Dân Tâm
Trị Quốc: đặt trên nền tảng trên Văn hoá thái hòa:
Chính trị: Điều hòa hai đối cực: Nhân quyền và Dân quyền
Giáo Dục: Điều hoà 2 đối cực: Thành Nhân và thành Thân
Kinh tế: Điều hoà 2 đối cực Tư hữu và công hữu
Xã hội: Điều hoà 2 đối cực : Dân sinh và Dân Trí
d.- Bình:Nuôi dưỡng Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh Đệ “
Chống lối hành động Bạo động “ Dĩ Cường lăng Nhược “
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C.- Cứu nước bằng con đường Văn hoá
Đạo mất trước, Nước mất sau
( Kim Định )
I.- VẤN NẠN CỦA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘi:
Con Người bất Nhân vì cuộc sống Duy Lý một chiều ( chấp nhất) do thiếu đời sống Tâm linh.
Xã hôi rối loạn vì con Người ăn ở bất Công. Con Người nô lệ đánh mất cuộc sống Tự chủ,
tự lực, tự cường của con người Nhân chủ
II.- CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
Đánh địch bằng con đường văn hoá:
Lấy đại Nghĩa ( Lý Công chính ) để thắng tham tàn ( Những chế độ Bất công )
Đem Chí Nhân ( lòng Nhân ái ) mà thay cường bạo ( Những con người Bất Nhân )
( Nguyễn Trãi: BN ĐC )
III.- CHIẾN THUẬT QUỐC GIA
1.- Xây dựng con Người Nhân chủ bằng con đường Tâm linh
Xây dựng xã hội tương đối công bằng bằng cách đem tinh thần Công bằng vào các cơ chế xã hội,
vào nền tảng là Hiến pháp.
2.- Phương cách đấu tranh:
Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường
Nhu : Chí Nhân và Đại Nghĩa của toàn Dân. Cương: Hung tàn và Cường bạo của chế độ độc tài.
Đấu tranh bầng chiến thuật bất Bạo động, dùng những đòn Nhu đạo đánh vào điểm yếu của
Địch,tránh không cho Địch dùng sức mạnh để đánh lại mình. Điểm yếu của địch: ăn ở Bất Nhân và
hành động Bất công, Bán nước.
Bất Nhân: dùng Hận thù để ức hiếp, đàn áp, vu vạ cáo gian, đánh đập, cướp bóc, giết người
bằng những thủ đoạn dã man tàn bạo, tước đoạt quyền tự do của toàn dân,nhất là phá hoại truyền
văn hoá của dân tộc.
Bất Công: ăn cắp ăn cướp từ những cái nhỏ đến cái lớn như tham nhũng,
cướp dật tài sản, tước đoạt quyền tư hữu của toàn dân. Tội lớn nhất kim cố là rước giặc truyền kiếp
vào nhà và cố tâm bán nước để cầu vinh.
3.-Phương cách “ Đồng quy “ để đoàn kết toàn Dân
Toàn dân đồng quy về 3 nguồn gốc:
*Quốc gia: Con Rồng cháu Tiên
*Văn hoá : Đạo lý Thái hòa của dân tộc
*Tâm linh: Mỗi tôn giáo có con đường Tôn giáo riêng của mình
4.- Phương cách “ Thù đồ “ để giúp phát triển bản sắc con Người và Quốc gia:
Mỗi tôn giáo mỗi đảng phái, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân phát huy bản sắc của mình để đóng góp vào
công việc xây dựng con Người và Quốc gia theo Chủ đạo chung đã được chấp nhận, để tránh nạn
phân hóa.
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QUÊ HƯƠNG VÀ CHỦ NGHĨA
( Gửi tuổi trẻ Việt Nam )
Em hãy ngồi xuống đây
Anh kể câu chuyện này
Trên cánh đồng cỏ cháy
Ngậm ngùi như khói bay
Con ngựa già một đời
Chưa thấy được ngày vui
Mắt mỏi mòn trông đợi
Những mầm cỏ xanh tươi.
Đã bao nhiêu năm rồi
Hướng nhìn về xa xôi
Tâm tư đau nhức nhối
Cuộc đời vẫn nổi trôi
Em nhìn về tương lai
Cố dấu tiếng thở dài
Mắt dường như ngấn lệ
Có phải vì khói cay?
Em thấy đó, trên đường đi không đến,
Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghênh ngang
Những con thú người nhảy múa kiêu căng
Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.
Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ,
Chủ nghiã dạy em, thù hận hờn căm
Chủ nghiã dạy em, độc ác bất nhân
Chủ nghiã dạy em, lọc lừa xảo trá
Chủ nghiã dạy em, dối gian trăm ngả
Chủ nghiã dạy em, bội phản vong ân
Chủ nghiã dạy em, giết chết lương tâm
Chủ nghiã dạy em, vô thần đấu tố
Chủ nghiã mù, rước voi dày mả Tổ
Chủ nghiã ngu, thờ đồ tể ngoại bang
Chủ nghiã bưng bô, xây dựng thiên đàng
Chủ nghiã lừa em, những con bò sữa
Chủ nghiã bất lương, ma cô nhà chứa
Chủ nghiã tú bà, dụ dỗ thơ ngây
Chủ nghiã cò mồi, vơ vét luôn tay
Chủ nghiã cai thầu, bán buôn Tổ-Quốc
Chủ nghiã lưỡi câu, móc mồi dân tộc
Chủ nghiã bịp lừa, bánh vẽ tự do
Chủ nghiã cá ươn, tư tưởng vong nô
Chủ nghiã chết đi, Quê Hương vẫn sống
Ai nhân danh hạnh phúc
Thứ hạnh phúc ngục tù
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Ai nhân danh dân chủ
Thứ dân chủ si ngu
Ai nhân danh chân lý
Thứ chân lý đui mù
Bao nhiêu năm, ai nhân danh chủ nghiã,
Tự-Do xích xiềng, Dân-Chủ dối gian
Mác-Lênin, đâu phải người Việt Nam!
Sự thật đó có làm em đau nhói ?
Vẫn chập chờn lượn bay bầy quạ đói
Chồn cáo kia có rình rập trước sau
Ngẩng mặt cao và đừng sợ đớn đau
Đứng lên em bằng tâm hồn biển động.
Em đứng lên như đại dương dậy sóng
Tiếng sét thần tuổi trẻ nổ ầm vang
Những tượng hình, chủ nghiã, phải tiêu tan
Cây Dân-Chủ bừng lên ngàn sức sống,
Em bây giờ khôn lớn
Mắt rực lửa yêu thương,
Biết đâu là sự thật
Em tìm thấy con đường.
Tự-Do sẽ nở hoa
Trên quê hương khốn khó
Anh như con ngựa già
Vẫn cúi đầu kiên nhẫn
Đốt những đám cỏ khô
Dọn đường cho em đi làm lịch sử
Nguyễn Quốc Chánh, Saigon

GẤM HOA DÒNG QUỐC SỬ
( Tha thiết gởi về Quê hương và Dân tộc Việt Nam, mọi lứa tuổi)
Này ta hởi, có nghe Hồn Nước gọi
Lời đau thương cấp bách đền vô cùng?
Nước nhắn ta rằng Tổ Quốc tuy Chung
Nhưng trách nhiệm mỗi người Riêng phải có!
Trách nhiệm ấy là an vui trăm họ
Là trùng tu bảo vệ mảnh Sơn Hà
Để biên cương nòi giống được thăng hoa
Chung nhịp bước, đồng hành cùng thế giới.

15

Nếu chẳng may, sinh nhằm thời tăm tối
Hoặc phải khi đầy mọt nước sâu dân
Thì chớ ươn hèn, vut mặt, an thân
Mà quật khởi, gọi nhau cùng đứng dậy.
Kìa hùng sử bốn ngàn năm ( năm ngàn năm ? ) còn đấy
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung
Cô Bắc, Cô Giang, Bà Triệu, Bà Trưng
Khi Nước biến đã can trường gánh vác.
Nay Sông Núi rơi vào tay Cộng sản
Nước hoá Nhà Tù, Dân tộc đau thương
Chế độ Phi Nhân, nghiến nát Luân thường
Khai thác cả từ Trẻ em, Phụ nữ.
Ta không thể đứng nhìn. Vì danh dự
Vì Quê hương ta hởi, đứng lên nào!
Chớ để Hùng Tâm, Dũng Chí hư hao
Mà vùng dậy, dựng Công bằng, Lẽ phải!
Ta hèn yếu, người cưỡi đầu ta mãi
Các cấp Công nhân đã đứng lên rồi
Hởi Trai Hùng, Gái Đảm tiếp tay thôi
Chung sức lại đòi cho ta Quyền Sống!
Ngày nào Việt Nam không còn bóng Cộng
Thì ba Miền Đất Nước mới an vui
Hởi Việt Nam, người mau tiếp theo người
Đây là lúc Gấm Hoa, dòng Quốc Sử.
Ngô Minh Hằng
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LOẠT BÀI VỀ CUNG CÁCH XỬ THẾ
( Theo tinh thần nền Văn Hóa Thái hòa )
1.-Nạn Hồng thủy của thế kỷ 20
( Qua suy tư của một công dân cũng như một Kitô hữu Việt Nam )
A.- Quốc nạn: CS tước đoạt quyền tư hữu và quyền làm người của nhân dân VN
Quốc nạn của đất nước chúng ta bắt đầu từ lâu, nhưng đến thập niên 40, thì trở nên trầm trọng vô
cùng, khi mà những người Việt cộng theo đệ tam quốc tế Cộng sản, đứng đầu là ông Hồ Chí Minh,
mạo nhận là cha già dân tộc, nhân danh công cuộc giải phóng dân tộc để dành độc lập cho nước
nhà, tự do và no ấm cho toàn dân . Nhưng đảng CS do Hồ Chí Minh cầm đầu là những tay sai của
đệ tam quốc tế, ông Hồ phụ trách Đông Nam Á sự vụ, có nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Mên Lào, nên
mục tiêu tối hậu là quét sạch con người và xã hội cũ, theo đường lối của quốc tế đệ tam, thành lập
những chế độ chư hầu cộng sản, hầu thực hiện cái mà họ mơ tưởng là Thiên đường trần gian. Vì
thế nhiệm vụ của họ là phải cào bằng mọi cơ chế của quốc gia, phá nát con người quốc gia, tiêu diệt
tôn giáo, cào bằng tài sản quốc gia, trước khi thành lập một xã hội không tưởng, cho rằng mọi thứ
phải hoàn toàn mới với con người mới, các cơ chế mới và một đạo đức mới, đạo đức mơ hồ đó gọi là
đạo đức Cộng sản!
Để dễ thực hiện các mục tiêu trên, theo Mác thì phải gây chiến tranh, dựa vào chiến tranh, dùng bạo
lực để thực hiện chế độ vô sản chuyên chính, vì có chiến tranh thì mới nhân danh nền độc lập, an
ninh quốc gia mà vu vạ, cáo gian, uy hiếp, truy bức, khủng bố để tiêu diệt thành phần quốc gia đối
lập, tước đoạt nhân quyền và quyền tư hữu của nhân dân, làm sạch xã hội. Về mặt nổi thì Ông Hồ
Chí Minh đã khôn khéo mặc cái lốt cha già dân tộc, tiếm danh Nguyễn Ái quốc; giả dang Trần Dân
Tiên viết tiểu sử tâng bốc mình làm cha già dân tộc, sống đời độc thân, hy sinh cuộc sống gia đình để
tìm đường cứu nước, mạo danh đoàn kết quốc gia, mạo danh chiến đấu cho nền độc lập quốc gia;
nguỵ tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đứng lên cổ động nhân dân dành độc lập, giải phóng giai cấp công
nông, núp dưới bóng văn hoá truyền thống dân tộc để lừa nhân dân vào tròng cuộc cách mạng vô
sản.
Trong khi thực thi cách mạng vô sản quốc tế, cộng sản đụng phải hai thành trì kiên cố, đó là các tôn
giáo và các thành phần quốc gia yêu nước, nên trong bí mật là họ tìm cách hạm hại những nhà yêu
nước chân chính có uy tín quốc gia, khởi đầu là bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp vào khoảng năm
1925 và sau 1945 là giết hại những nhà ái quốc khác, như các vị trong các đảng phái, các vị trong
tôn giáo, ngay cả các người trong đề tứ quốc tế Cộng sản, về mặt nổi thì cao rao vai trò lãnh đạo tài
tình của đảng trong công cuộc kháng chiến cứu nước, còn mặt chìm thì xây dựng và phát triển đảng
Cộng sản để bành trướng, hầu lần lần chiếm đoạt guồng máy quốc gia, mà lãnh đạo,thực thi công
cuộc cào bằng vật chất và tinh thần của nhân dân :
1.- Trong Cuộc cách mạng mùa Thu vào tháng 8 năm 1945, việc đầu tiên Công sản làm ở
một số tỉnh miền Trung là trong mỗi Làng mỗi Tổng lôi ra môt số người chúng cho là tội đồ của dân
tộc ( Trí, phú, đia, hào ) bắn bỏ, đó là hành động khủng bố ra uy đầu tiên, đây là những phát súng
khủng bố tiếp theo phong trào Nghệ an đỏ năm 30 – 31.
Sau đó là tìm cách gây chiến tranh, ra lệnh tiêu thổ kháng chiến, để tiêu diệt sinh lực của lớp tư sản
tiểu thương ờ các thành thị miền Trung.
2.-Vào năm 1951, chúng cho thi hành cuộc đấu tranh chính trị, mỗi làng bắt ra một số người
treo lên xà đình hay trói go vào cột nhà, vào cọc, đánh đập uy hiếp nhục mã về tội phản động do
chúng bịa ra, để thăm dò phản ừng của thành phần quốc gia. Sau đó chúng tuyên bố nay nhân dân
đã khá tiến bộ, đòi phải “ phóng tay phát động phong trào quần chúng “ như phong trào “ thuế
nộng nghiệp “, với mục đích là cào bằng của nổi của thành phần khà giả, rồi đến “ cải cách ruộng
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đất “ là cào bằng của chìm của thành phần trên, sau đó là lấy tất cả ruộng đất bắt nhân dân
vào hợp tác xã . Thế Việt công đã hoàn thảnh công cuộc tước đoạt quyền tư hữu của mọi người dân
trong vùng gọi là kháng chiến, đồng thời tước đoạt quyền làm người của nhân dân luôn, buộc mọi
người làm và nghỉ việc theo tiếng kẻng chẳng khác gì đoàn súc vật .
Như vây VC đã biến nhân dân tại các vùng kháng chiến thành những đoàn súc vật. Tiếp đó là áp
dụng “ chế độ quản lý hộ khẩu” như “ kiểu ngũ gia liên báo “ của Thượng Ưởng bên Tàu xưa và “
chế độ tem phiều ”, việc này chẳng khác nào nhốt dân vào chuồng bò với nắm cỏ khô, để cùng nhau
lao động vinh quang!
3.-Trong các cuộc vận động kiểu cách mạng đó Việt cộng đã cố sức bôi nhọ văn hoá xưa của
Tổ tiên, cho đó là thứ văn hoá Phong kiến quê mùa lạc hậu, còn đối với văn hoá Tây phương thì cho
là đồi trụy, cần phải dẹp bỏ
4 .- Cái gai khó nhổ nhất là tôn giáo, họ cho là là thuốc phiện rất nguy hiểm, rất khó mà tiêu
diệt, nên họ tìm cách tiêu diệt trong trường kỳ.
Các tổ chức liên tôn chống cộng năm 1947, 1948 ở Nghệ Tĩnh bị Việt cộng phá tan, cũng như vụ
nổi dây của giáo dân công giáo ở Quỳnh Lưu Nghệ an năm 1956, VC phải dùng nhiều sư đoàn vây
trong bọc ngoài mới tiêu diệt nổi ( xem Báo Chính luận số tháng 8 năm 2006 ) , sau khi dẹp xong ,
VC bắt những thành phần chủ chốt đày lên vùng Cao nguyên đèo heo hút gió ở Bắc Việt để diệt mầm
chống đối, đến sau 1975, những người bị tù cải tạo đến miền Bắc mới gặp mà nhận ra.
5.- Sau hiệp định Genève năm 1954, Việt công tiếp tục thi hảnh cải cách ruộng đất ở miền
Bắc và thuế công thương nghiệp để tước đoạt nốt quyền tư hữu của thành phần nông dân ở thôn quê
và càc nhà công thương nghiệp ở thị thành miền Bắc .
6.-Trong tất cả cuộc phát động đó, khi nào cũng kèm theo việc đã phá văn hoá cho là của
giai cấp phong kiến,cho là quê mùa lạc hâu của Tổ tiên, văn hoá Tây phương cho là đồi truỵ, cũng
như cho các tôn giáo cho là thuốc phiện ru ngủ nhân dân trong cảnh nghèo đói lạc hậu, nên tịch thu
tất cà sách vở cũ hoặc đốt đi hoặc cho bỏ vào thư viện, mà cấm không cho nhân dân được sờ tới.
Trong cả nước CS bắt học tập chủ thuyết vô thần Mác Lê nin, đến nay chủ thuyết đó toàn thế giời đã
ném vào sọt rác mà nay Việt công vẫn còn một mực tiếp tục kiên định tuân theo, cứ nhồi nhét vào đầu
sinh viên!
Việc họ phải tịch thu và đốt sách vở cũ cũng giống như việc “đốt sách chôn nhà Nho : phần thư
khanh Nho “ của chế độ bạo tàn Tần Thuỷ Hoàng xưa bên Tàu, vì luân thường đạo lý của Nho giáo
cũng như bác ái và công lý của Tôn giáo là những là cái nghịch hoàn toàn với điều phi nhân vô đạo
của chế độ chuyên chế cũng như chủ nghĩa Duy vật, còn những giá trị đó thì đương nhiên còn tố cáo
bộ mặt thật chế độ phi nhân của CS .
7.- Đến khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt công vẫn tiếp tục tước đoạt quyền tư hữu của
nhân dân bằng càc chính sách vùng kinh tế mới, và cải tiến công thương nghiệp ( tôi không nhớ rõ
tên, nhưng mục đích cũng giống nhau ). Tuy đã thống nhất, nhưng việc tiêu diệt thành phần quân
cán chính trong các trại “ học tập cải tạo “ , chúng bảo là chính sách nhân đạo của đảng dành cho
các thành phần quân cán chính miền Nam, đáng lẽ phải tội chết mà đảng lại cho đi học cải tạo! .
Cũng như ở miền Trung và miền Bắc trước kia, sau các cuộc đấu tranh là bắt giam vô số người
chúng quy cho là thuộc thành phấn đối lập, giam vào những nơi rừng thiêng nước độc để cho chết
dần chết mòn vì lao tác, vì thiếu thực phẩm và thuốc men . Việc học tập cải tạo cũng chỉ là tiêu diệt
dần dần các thành phấn chủ lực của quốc gia mà Việt cộng xét là nguy hiểm cho chế độ . Sau chính
sách học tập cải tạo, CS vẫn tiếp tục vu vạ, cáo gian những người bất đồng chính kiến, vu cho họ là
những người phản quốc, gián điệp nước ngoài để giam cầm hành hạ trong các trại giam để tiêu diệt
ý chí đấu tranh của họ. Những thành phần này là những trai hùng gái đảm của dân tộc, dám mặt đối
mặt với bạo quyền để tố cáo chế độ bạo tàn CS qua phong trào 8406 . Hiện nay, theo Ông Võ Văn Ái
chủ tịch hội “ nhân quyền thế giới “thuộc Phật giáo VN thống nhất “ tại Paris đã cho biết hiện ông
có danh sách hàng trăm hàng ngàn tù nhân bất đồng chính kiến trong các trại tù khắp nước, nhưng
CS vẫn một mực chối bai bải rằng những người đó chỉ là những tội phạm hình sự !
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8.-Về các tôn giáo. Đây là vấn đề gây cấn nhất cho Cộng sản, vì tôn giáo gồm những thành
phần có học, không thể nguỵ biện để lừa dối được, nhất là công giáo lại có tổ chức theo hệ thống
quốc tế , nên rất khó tiêu diệt , chỉ còn việc tước đoạt tài sản cho chết dần chết mòn, hạn chế việc
đào tạo các Linh mục, tu sĩ, để lớp già qua đi, không còn lớp trẻ kế tục, tước đoạt hết phương tiện
truyền thông để làm tiêu hao sức hoạt động, đây là công việc giết lần giết mòn theo đường dài,
ngoài ra còn tạo nên một số ong tay áo để cắn đốt giào hội Mẹ cũng như để che mắt, lừa bịp nước
ngoài.
9.- Khi hệ thống cộng sản ở Liên Xô và đông Âu sụp đổ cũng như nền kinh tế kiệt quệ, đảng
CS vẫn giữ mọi tài sản của quốc gia trong tay, chỉ mới mở ra cho nhân dân mướn đất ruộng của
chính phủ làm ăn tư nhân, để tự cứu, nên cuộc sống nhân dân mới dễ thỡ đôi chút . Vì thế mà cứ kiên
trì vào cái XHCN hoang tường để tiếp tục việc ăn cướp đất đai nhà cữa của dân. Tất cà tài sàn quốc
gia vẫn thuộc vể tay đảng quản lý, ai theo đảng thì xí cho một it việc kiếm ăn, ai chống đảng thì tìm
cách tiêu diệt hết sinh kế, còn hai thành phần trụ cột của cách mạng như công nhân và nông dân khi
hết nhiệm vụ giúp CS cướp phá thì lần lượt cũng bị bỏ đói, còn về công nhân thì Việt cộng lại ôm
chân tư bản để còn được tiếp tục bị bóc lột.
10.-Vì hệ thống CS Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Việt công mất chỗ dựa, sửng sờ mất niềm
tin, nên một mặt phải bám sát, quỳ lụy Trung Cộng để làm chỗ dựa cứu nguy, mặt khác các tay CS
gộc mạnh ai nấy quy tụ lâu la cùng thuyền cùng hội lại, tìm cách cướp bóc của công và của nhân
dân để làm phương tiện thoát hiểm, nên các băng đảng ăn cướp mọc ra như nấm, nạn tham những
do đó tràn lan khắp nước từ trên xuống dưới . Thỉnh thoảng có khui ra vài vụ gọi là chống tham
nhụng, thực ra đó chỉ là các phe tham nhũng dành ăn, bới móc nhau mà thôi!
11.-Nay đã đến lúc chuột chạy cùng sào, cái gian manh dối trá của Việt Cộng từ Hồ Chí Minh
đến mọi đảng viên ngày nay đã hiện nguyên hình, đảng bao năm qua đã lừa dân, nay dân lại cũng
biết lừa lại đảng, biến lừa gạt mối manh thành quốc sách, không còn một chút liêm sỉ làm người, tuy
bộ mặt thực CS đã hiện rõ nguyên hình, nhưng công an và quân đội còn trong tay đảng nên chúng
vẫn tiếp tục đàn áp và bóc lột nhân dân!
B.-Quốc nhục: CSVN lăng nhục dân tộc Việt Nam
bằng những hành động tham tàn, đồi phong bại tục
1 .- Khi cưỡng chiếm được các tỉnh miền Nam, đảng Cộng sản tìm cách tịch thu tất cả tài sản
của các tỉnh miền Nam chở về miền Bắc, nhất là 18 tấn vàng trong ngân khố của chế độ VNCH, còn
các cán bộ tìm tòi lục lọi để chiếm nhà chiếm đất và tài sản của các quân, cán, chính miền Nam,
cũng như thành phần có máu mặt, không từ một thủ đoạn nào để ăn cướp .
2 .- Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Việt Cộng mất hướng về niềm tin mù quáng của mình,
nền kinh tế lại bị kiệt quệ, tinh thần rất chao đảo. Để sinh tồn, CS không còn bắt nhân dân làm tập
đoàn tập thể nữa, nhưng vẫn không trả ruộng đất cho nhân dân, mà chỉ cho dân thuê ruộng đất làm
ăn. Đảng và tất cả đảng viên đã lợi dụng cơ hội này để cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân
dân lần nữa, còn cán bộ cộng sản tìm cách vét sạch đất đai nhà cửa của những quân cán chính của
chế độ miền Nam, ngay cả đối với những người có công với cái gọi là cách mang, đưa đến việc
khiếu kiện khắp nước hơn một thập niên nay.
3.-VC tổ chức “ xuất cảng tỵ nạn bán chính thức “ để thu vàng và tống cổ Hoa kiều ra khỏi
Việt Nam, cho là tay sai của Thiên triều, “ người bạn vĩ đại, môi hở răng lạnh “ của họ, để đoạt thêm
tài sản.
4 .- Mỗi cán bộ lớn đều quy tụ một số lâu la dưới trướng để tổ chức buôn lậu, tổ chức khách
sạn, du lịch, dĩ điếm để kiếm đô la .
5.- Xuất cảng lao động làm nô lệ cho nước ngoài để thu vét thêm tài sản của những người
thất nghiệp trong nước, cũng như tránh trách nhiệm tạo công ăn việc làm cho dân.
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6 .- Xuất cảng cô dâu ra bốn phương cũng như bán dâm các trẻ em gái vị thành niên để bòn
mót tiền bạc các nước ngoài .
7.- Cấu kết với các nhà đầu tư nước ngoài không những để bóc lột công nhân trong nước mà
còn ăn chặn quyền lợi mồ hôi nước mắt của công nhân .
8.- Vay nợ nước ngoài để cả đảng tìm cách cùng nhau thâm lạm chia sớt, để nợ nần lại cho
con cháu ngày sau.
9 .- Tổ chức các cơ sở kinh tế quốc doanh để cho đảng và đảng viên bòn rút, chuồi của công
cho đảng và đảng viên, nên bao giờ các cơ sở làm ăn quốc doanh đều thua lỗ .
10.- Các đảng viên CS khi tham gia CM, mỗi người chỉ có một cái “ xắc cốt “ ( cái ví đeo
trên vai, để một bàn chải đánh răng, một bộ áo quần . . để đi công tác cách mạng . ) nay các người
trong Trung Ương uỷ viên đã thành tư bản đỏ, có tiền muôn bạc triệu, bạc tỷ, còn các đảng viên khác
cũng đua nhau tìm mọi cách để vơ vét của nhân dân. Chỉ có các đảng viên CS là tìm được công việc
làm ăn, còn những người khác có liên hệ móc nối với CS thì may ra có công việc kiếm ăn . Nay
những thành phần này đã có máu mặt không phải vì ăn nên làm ra, mà chỉ đi bòn rút cướp bóc của
dân nghèo ngay đối với những người đã tham gia cách mạng . Để hợp thức hoá của ăn cướp này
Việt Cộng lại rập theo Trung cộng cho các Đảng viên có quyền làm ăn kinh doanh, với cái quạt mo”
cho thành phần tư sản được vào Đảng CS “, để che cái miệng “ kẻ ăn vụng tìm cách chùi môi “.
Nhưng Trời cũng như người dân đều có mắt, họ biết rõ đảng CS ăn cướp những gì và đã tẩu tán ở
nơi đâu, ngay ở ngoại quốc, của phi nghĩa xưa nay chẳng những không bao giờ giữ được, mà còn lại
rước cái hoạ vào thân! Chờ xem con voi đó đang lù lù tới, có đi cúng Phật vái Trời cũng vô ích !
Đứng về phương diện ăn cướp, áp bức bóc lột nhân dân thì Việt cộng đúng là các đỉnh cao trí tuệ
của nhân loại, không có việc gian ác nào mà CS không quyết làm, không có thứ gì vơ vét được mà CS
chừa ra!
C.- Sách lược lộn sòng của Cộng sản
Đây là những đòn hỏa mù mà nhiều ngưởi không thấy . Khi nào Việt cộng cũng là những người
đứng đàng sau, xuí dục những thành phần đa số ít học để đán áp thiểu số hầu thực hiện mưu đồ của
họ .
1.- Muốn truất phế quyền tư hữu của nhân dân, thì Cộng sản đóng vai trò lãnh đạo, nhân
danh công bằng xã hội, nhưng thực ra là ngầm đem quyền lợi bất chính (ăn cướp của người giàu ) ra
dụ dỗ nhân dân, để đẩy nhân dân nghèo khổ vào tròng cuộc cánh mạng vô sản .
2 .- Muốn tiêu diệt thành phần đối lập thì dùng phương pháp ám sát thủ tiêu để dấu bàn tay
sắt máu . Tuy Lý Thuỵ ( tức Hồ Chí Minh) chủ mưu bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp, lấy mấy ngàn
đồng đông dương để nuôi thân nuôi đảng, mà chính cũng là để tiêu diệt con chim đầu đàn của người
quốc gia, nhưng sau đó hàng năm vẫn tổ chức lễ tưởng niệm cụ Phan ở Huế! Tuy đã che dấu được
bàn tay máu, những đảng còn muốn đi xa hơn nữa là “ mà mắt “ nhân dân, để chứng tỏ những đảng
vên đảng CS cũng thuộc những thành phần yêu nước chân chính như những nhà yêu nước thời cụ
Phan !
“ Sau khi lập chính phủ Liên hiệp , mặt trận “ Việt Minh “được ra đời để tập hợp các thành phần
quốc gia lại chống Pháp, thì đảng CS đã phản bội giao ước đoàn kết và đã thủ tiêu Tạ Thu Thâu,
Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phạm Quỳnh, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Văn Sâm, Hồ Văn Ngà,
Dương Quang Giáo v . v . là những người yêu nước thuộc nhóm Tân Tả Phái và Lập Hiến . Ngoài
ra Hồ Chí Minh còn cho hạ sát Đức Giáo Chủ Hoà hảo Huỳnh Phú Sổ và các đảng phái quốc gia
yêu nước, như Trương Tử Anh ( Đại Việt ) , Lý Đông A ( Duy Dân ) , Khái Hung, Nhượng Tống (
Quốc Dân đảng ).
Trước khi Tạ Thư Thâu bị giết thì Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam đã bỏ trốn và vào mùa
hè năm 1946 Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh cũng bỏ trốn sang Tàu để thoát hiểm .” ( Thời
Luận, ngày thứ sáu 1 tháng 9 năm 2006 : Giải toả Huyền thoại Hồ Chí Minh. LS Nguyễn Hữu Thống
)
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3.- Muốn phá giáo hội công giáo thì ngoài Pháp lệnh tôn giáo mà đức Cha Điền gọi là “ cái
thòng lòng xiết cổ tôn giáo “, VC còn lập ra Hội “ công giáo yêu tổ quốc yêu hoà bình”, để chứng tỏ
với thế giới rằng tại nội bộ công giáo có vấn đề .
4 .- Muốn diệt Phật giáo thì dựng nên các tổ chức “ Phật giáo quốc doanh.”
5 .- Muốn diệt tin lành thì dựng nên “ Hội thánh tin lành nhà nước “
Cái lối tiêu diệt thành phần đối lập bằng kiểu đó được gọi là hai mũi giáp công !
6 .- Muốn tiêu diệt những giá trị trưyền thống dân tộc thì hô hào nhân dân” bảo tồn và phát
huy văn hoá truyền thống dân tộc “ bằng cách tịch thu tất cả sách vở lạc hậu và đồi truỵ “ để đốt
hoặc bỏ vào thư viện không cho nhân dân xem và lập “ Hội nhà văn yêu nước “, tức là loại văn nô
để sửa đổi văn hoá Tổ tiên theo quan điểm duy vật của Mác, nhất là sửa lại lịch sử thế giới và nước
nhà theo đúng quan điểm của Mác với hoang tưởng là vạch đường lịch sử cho nhân loại chạy theo
! Đây là chính sách lộn sòng gây hoả mù để cho khó nhận diện mặt thật của Cộng sản . Nay các
sách CS in và bán ra ngoại quốc rất nhiều, ta thử đọc xem, quyển nào cũng cố đưa lý thuyết Mác và
tư tưởng bác Hồ vào mà “ ăn bám uy tín “.
Việc này chẳng khác nào nhà Hán ngày xưa, lập ra viện Thạch Cừ cũng dùng một số nhà gọi là bác
học, mặt ngoài thì suy tôn Khổng giáo, nhưng mặt trong là xen dặm vào, gìải thích Kinh Điển sai lạc,
nhằm biến vương đạo ( lấy dân làm gốc ) thành bá đạo ( tôn sùng chế độ quân chủ chuyên chế độc
tài ).
7 .- Cộng sản luôn luôn gắn liền Đảng CS của họ với nhân dân, gắn liền Đảng CS với tổ quốc
Việt Nam, gắn liền đảng CS với truyền thống dân tộc, rồi cuối cùng gắn liền tổ quốc với xã hội chủ
nghĩa, (đó là tiến trình quốc tế hoá quốc gia của Hồ Chí Minh ). Những thứ đó là cái thuẩn che chở
đảng, mặt khác là cái mâu để tiêu diệt thành phần chống đối. Không nói tới thành phần đối lập mà
ngay với các đảng viên , ai đụng tới Đảng là bị đảng kết tội phạm tới phần linh thiêng nhất của dân
tộc Việt Nam, nên vì an ninh quốc gia, vì yêu nước mà đảng CS phải ra tay tiêu diệt, không thể
khoan nhượng !!!
D.-Manh động của Cộng sản
1.- Cộng sản đã khôn ngoan đi vào lòng dân tộc để đem “ chất muối CS “ hoà vào trong
nước Việt Nam, làm “ men CS “ trong bột nhân dân Việt Nam, lại có viện nghiên cứu chủ nghĩa
Mác Lê để đem chủ thuyết của họ phóng lên “ loa trên cao “ hầu rao giảng “ Tin Độc của Mác”
2.- Trong khi CS đi theo lối “ Tiên chiếm giả đắc “ theo đường lối
“ huyết khí chi dũng “, thì chúng ta cứ theo đường lối khôn ngoan “ lenteur romane “ , đây là lối “
thung dung tựu nghĩa nan “, chỉ hợp cho thời bình mà không hợp với thời loạn!
3 .- Trong khi CS lấy chính trị bao trùm khống chế các lảnh vực khác như xã hôi, giáo dục,
kinh tế, văn hoá, tôn giáo . . thì chúng ta có một phấn lại dị ứng với chính trị, vì không phân biệt rõ
chính trị vương đạo với bá đạo, cũng như chính trị chuyên nghiệp với chính trị công dân. Chính trị
vương đạo lấy dân làm gốc, còn chính trị bá đạo thì tôn vua và đảng lên ngút mây xanh ! Chính trị
chuyên nghiệp là những người chuyên môn trong các ngành công quyền, còn chính trị công dân có
mục đích bảo vệ quyền làm chủ của người dân . Bỏ quyền chính trị công dân là bỏ quyền làm người
của chính mình .
Tóm lại CS có chủ trương đường lối rõ ràng, còn chúng ta các tôn giáo cũng như các đảng phái
chưa có được cái chủ đạo cũng như phương pháp thực hiện, còn chính quyền thì lo chống đỡ với
chiến tranh !
E .- Di hại Cộng sản để lai cho dân tộc
1.- Trong công cuộc giải phóng các dân tộc nô lệ ở Đông Nam Á chỉ có Việt cộng đã quá mù
quáng cố tình gây ra hai cuôc chiền “ chống Pháp và chống Mỹ “ để làm cách mạng vô sản, nên đã
thiêu đốt hết nhân tài vật lực của hai miền VN, nhất là các từng lớp thanh niên. Họ nhận tiếp liệu
chiến tranh của hai đàn anh Liên Xô và Trung Công để giết hại anh em đống bào, nên họ đã nợ Liên
Xô và Trung cộng một số nợ khổng lồ, nay bắt dân è cổ ra mà trả. Một trong những cách trả là xuất
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cảng lao động. Các kiện hàng “ thanh niên bị xuất cảng lao động này “ chính là lực lượng chủ chốt
của đất nước trong cuộc chiến tranh “ sinh Bắc tử Nam “ là lực lượng tiền phong bị Đảng ép buộc,
xúi dục, cổ động xuyên qua Trường Sơn đi chém giết anh em đồng bào miền Nam. Sau khi hoà bình
thì cũng chính thành phần tiền phong đó phải chịu cảnh “ xuất cảng lao động nô lệ nước ngoài “
để trả nợ chi phí “ chiến tranh tương tàn “ .
2 .- Đối với anh em vĩ đại “ Môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông “ thì ngoài việc
phải trả nợ chiến tranh còn cái nợ giúp cho giữ ngôi độc tài đảng trị, nên bị ép bắt phải “ lén cắt đất
dâng biển “ cho bạn vàng , vì họ cho rằng Đảng CS của họ đã có công cứu nước, ( chứ không phải
toàn dân ! ) nên nay đất nước này được coi như tài sản riêng của đảng, họ tuỳ nghi sử dụng !
Nay đảng còn cho kẻ thù truyền kiếp tự do len lỏi vào khắp mọi nẻo đường đất nước Việt Nam để
phá hoại mọi mặt và rắp tâm đồng hoá theo lối “ tằm ăn dâu “ !
3 .- Từ khởi thuỷ cho tới nay, CS đã dùng mưu mô thủ đoạn để lừa dối dân, biến dân thành
một đoàn súc vật, người dân thấp cổ bé miệng cũng học nói và làm láo như Cộng sản để sinh tồn,
thành ra lừa lọc nhau là sách lược CS đem gieo rắc vào nhân dân VN : Đảng lừa dân và rồi ra lâu
ngày dân cũng biết cách lừa đảng. Tính cách gian manh lừa lọc đã thấm nhập vào đường ăn lối ở
của con dân VN, đã làm phá sản con người VN, đây là cái tội tày trời của CS ! Có một bác sĩ ở Sài
gòn than phiền với một người bạn bên Hoa kỳ rằng, nếu không tập sống theo đường lối mánh mung
để tồn tại thì chẳng có đất nào để dung thân ở đất nước này!
4 .- Kết quả lâu ngày là làm phai mờ những giá trị về luân thường đạo lý ngàn xưa của cha
ông, cũng như những giá trị của các tôn giáo, đó là mạch sống thiêng liêng của dân tộc, ta gọi là
Hồn thiêng Sông Núi .
5 .- Cộng sản chẳng khác nào những thứ vi khuần len lỏi vào khắp chốn để phá đời sống vật
chất, phá sản con người, xé tan gia đình , làm băng hoại tinh thần và nhất là tâm linh của nhân dân,
làm cho nhân tâm ly tán, quốc phá gia vong !
6 .- Nay đã để lại trong nhân dân Việt Nam một lối sống “ mối manh xoay xở , dành dật lẫn
nhau “ , mà lảng quên quyền làm chủ của mình, làm sao mà đất nước không lâm nguy!
G.- Nghịch lý kinh hoàng
Nhân dân Việt Nam có hơn 80 triệu, có người cho rằng 80% dân Việt Nam là Phật tử, Cộng giáo có
6, 7 triệu giáo dân, trong khi đó Việt cộng có chưa đến 3 triệu. Nhưng thiểu số đó đã lộng hành làm
đìều gian ác, chà đạp con người, phá tan nền tảng gia đinh và khánh tận quốc gia trong hơn 7 thập
niên ! Nguyên nhân nào đưa tới tình trạng thê thảm như vậy? Từ ngày đất nước rơi vào tay CS, tuy
có biết bao nhiêu lực lượng không ngừng liên tục chống phá họ, nhưng chưa đem lại kết quả khích lệ
. Nay trong nước đã có những con dân đã can đảm đứng mặt đối mặt với VC dành lấy quyền làm
chủ, nhưng đa số vẫn còn giữ im lìm, cờ đã đến tay, nhưng chưa thấy nhiều tay cùng phất vì có lẽ
chưa biết đi theo lối nào và hành động ra sao cho suôn sẻ .
Ta hỏi được tại sao ? Tất nhiên là tại Người CS, nhưng vấn đề chính là chính tại Chúng Ta!
I.- Tại người CS: Những anh em đồng bào bất đắc dĩ của chúng ta !
1 .- Cộng sản cho “ quyền tư hữu tuyệt đối “ của Tư bản là
nguồn gốc bất công trong xã hội, họ cho rằng chính sự chiếm hữu tự do này là nguyên nhân gây ra
cho lớp người khó nghèo bị áp bức và bóc lột, nên CS phải lãnh đạo nhân dân đứng lên tước bỏ
quyền tư hữu đem vào công hữu, để làm ăn tập thể do đảng quản lý cho được công bằng và hợp lý,
nhưng CS không bao giờ biết rằng khi anh em đồng bào của họ bị tước quyền tư hữu thì cuộc sống
tất cả mọi người VN ( chỉ trừ CS ) sẽ bị giáng xuống ngang hàng với đoàn súc vật . Vậy nên sự lãnh
đạo tài tình của đảng CS là biến nhân dân cả nước, tức đồng bào cuả họ, mà họ cao rao hết lòng
phục vụ, thành đoàn trâu ngựa !
Có thế ta mới hiểu tại sao lại có các phong trào phát động quàn chúng , cũng như việc cải tiến công
thương nghiêp để tước quyền tư hữu của giai cấp giàu có rồi cả toàn dân. Chính việc tiêu diệt thành
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phần đối lập cũng là lời răn de từng lớp nông dân và công nhân phải răm rắp tuân theo lệnh đảng.
Nhờ vậy mà CS đã tước đoạt quyền làm người và quyền tư hữu của toàn dân cùng một trật.
2.- Tại sao việc đầu tiên của CS là ám hai những nhà ái quốc quốc gia, là vì CS muốn đem
quốc gia sáp nhập vào quốc tế CS, thì phải phá biên giới quốc gia, mà các vị đó là lực cản đầu tiên
rất đáng kể. Các vị ấy đi theo con đường vương đạo, còn CS là lũ bá đạo, độc quyền độc đảng , sao
tồn tại song song với nhau được. Nếu không tiêu diệt được thành phần này thì không thể thực hiện
công việc tước đoạt quyền tư hữu và nhân quyền của nhân dân, để biến mọi người thành nô lệ, để
luôn phải tuân hành mọi chỉ thị của đảng CS, để tất cả đem thân kéo cày xây dựng chế độ XHCN rối
CS.
Muốn mọi người phải chấp nhận sự lãnh đạo của đảng mà làm ăn tập đoàn tập thể với hoang tưởng
là cho dân no dân ấm, thì họ phải độc quyền, dùng bạo lực cách mạng buộc người dân phải theo.
Nhưng khi con người bị tước quyền tự do, tức là bị nô lệ, nên họ mất quyền làm chủ, nên mất hết hy
vọng , mất hết sang kiến, mất hết nhuệ khí làm người thì làm sao mà ăn nên làm sao mà hạnh phúc
được. Hình ảnh một người lao động làm theo tiếng kẻng, khi nghe tiếng kẻng bãi việc ngay khi dơ
cuốc lên, thì ngừng lại ngay, không màng bổ cuốc xuống nữa! Lại nữa nếu dưới sự lãnh đạo của
đảng, mà dầu có sản xuất ra được phẩm vật dư dật, để nuôi sống con người như chó gà vịt trâu bò
thì phỏng có được hạnh phúc không? Sự việc này chẳng khác nào nuôi những người tù cho no béo!
Cái lầm của Mác và của nhiều nhà làm chính trị cũng như CSVN ngày nay là chỉ tìm cách giải
phóng con Người bằng cách buộc con người sản xuất ra miếng ăn, mà không để ý giải phóng con
Người ra khỏi áp bức, bóc lột để có quyền tự do làm chủ chính đời mình, gia đình mình và đất nước
mình. Khi con người mất hết tự do và không có nhân quyền thì không còn là con người nữa, thì làm
sao mà sống hạnh phúc được!!!
3.-Tại sao CS phải tiêu diệt các tôn giáo, ngoài lý do lực lượng tôn giáo có kinh nghiệm quốc
tế, biết rõ cộng sản, không thể nguỵ biện mà chinh phục được, lại nữa vì các tôn giáo cổ võ lòng yêu
thương nhân từ, bác ái, còn cộng sản cổ võ hận thù, bác ái và hận thù như nước với lửa, không thể
chung sống hoà bình, nếu không thể tiêu diệt được trong giai đoạn ngắn thì CSVN phải theo lối tiêu
diệt trường kỳ .
4.-CS cho rằng tư bản tôn trọng quyển tư hữu, còn CS lại tước bỏ quyền tư hữu để lập lại sự
công bằng xã hội, CS cho rằng chính sự chiếm hữu bất công đó là mồ chôn chủ nghĩa tư bản. CS
quan niệm tư bản và CS là hai thực thể mâu thuẩn đối kháng với nhau, phải một mất một còn, mà vô
sản là đa số, nên tư bản bị tiêu diệt là cái chắc. Nhưng nếu tư bản bị diệt thì lực đối kháng mất đi
một chân, hết còn là biện chứng. Oái ăm thay ! vì biện chứng duy vật, chỉ còn lại một chân, thiếu
mất Tâm linh, mất hết Tình người, nên bị hỏng cẳng, dù rằng CS đã “ ngày làm không đủ, tranh thủ
làm đêm “ , nhưng khốn nỗi CS đâu đâu cũng nghèo. Trong khi tư bản tuy cũng khấp khểnh, nhưng
vẫn còn hai chân, nên cứ điều chỉnh được mà phát triển, còn CS thì tiêu vong !
5.- Tại sao CS lại phải tiêu diệt truyền thống văn hoá dân tộc,
vì văn hoá dân tộc duy trì luân thường đạo lý của cha ông, cùng những giá trị cao quý như Bác ái,
Công bằng, Nhân, Trí, Dũng, cũng như Bi,Trí, Dũng . . . , của các tôn giáo, con người trong xã hội
sống theo kỷ cương có tôn ti trật tự, xử kỷ tiếp vật theo luân thường đạo lý, tình lý tương tham, mà CS
là thứ vô luân, trời không dung đất không tha, là thứ duy lý cực đoạn, lại được cổ võ bằng lửa hận
thù, nên sinh ra cực lưu manh gian ác, chỉ có giỏi việc phá hoại mà thôi. Cha ông chúng ta đã cảnh
cáo là “ công việc phá hoại dễ như đốt lông, mà “ xây dựng thì lại khó như lên trời “ , nhưng CS đâu
thèm nghe, chỉ nghe theo Mác Mao nơi xa xăm mù tịt kia, để xúi những ngưởi ít học lao vào con
đường cướp đoạt cho nhanh! Người ta chê CS không có tình cảm, CS lại bảo chúng tôi có “ tình
hữu ái giai cấp “ , nghĩa là họ yêu những người trong giai cấp của họ, cụ thể là công nhân và nông
dân, đây là thừ tình keo sơn của đảng cướp, nhưng trớ trêu thay, khi các thành phần đối lập đã bị
loại trừ, thì CS lại bắt đầu áp bức bóc lột nông dân và công nhân, là thành phần nòng cốt của họ,
nhưng vì bàn chất độc tài toàn trị, ngựa cứ theo đường cũ, nếu không áp bức và bóc lột thì VC còn
lấy ai để thoả mãn lối sống tham tàn?
Cứ nhìn hàng đàn nông dân nghèo khổ khắp nước, hàng
ngày sống màn trời chiếu đất ngoài đường, phải đi khiếu kiện hàng thập niên mà chưa xong. Công
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nhân trong nước cũng phải biều tình, vì Cộng đảng toa rập với tư bản nước ngoài bóc lột tàn tệ, còn
công nhân xuất khẩu ở ngoại quốc lại cũng bị bỏ rơi để tư bản ngoại quốc mặc sức bóc lột và hành
hạ ! Ôi ! “ Đó là thừ Tình “ hữu ái giai cấp “ cao quý của CS!
Tóm lại những hiện tượng tội ác tày trời của cộng đảng diễn ra muôn màu muôn vẻ, rất là chóng
mặt, nhưng cái bản chất CS thì lại rất giản đơn: CS là những con người duy Lý cực đoan, không có
lấy một chút Tình người, do đó mới nỡ tâm giết hại đồng bào, bóc lột toàn dân ngay cả giai cấp nòng
cốt của đảng họ và phá nát mọi cơ đồ của Tổ tiên, đưa nước nhà đứng trước bờ vực thẳm ! Sai một
ly đi một dặm là thế , cho nên cuộc sống “ Tình Lý tương tham “ , hay lối sống “ bên ngoài là Lý
nhưng trong là Tình “ của Tổ tiên mới quý và quan trọng làm sao !
II.- Mà cũng tại ta: Người Quốc gia vẫn hửng hờ và phân hoá
1.- CS chỉ có chừng 3 triệu , toàn dân ta hơn 80 triệu, thế mà
để chúng chà đạp dưới chân những 7 thập niên, đây là cái nhục to lớn nhất của nhân dân Việt Nam,
ta thua vì chính ta hửng hờ, bị phân hoá, chia rẽ, không có chủ trương đường lối rõ ràng, lại nữa vì
bạn bè ta cũng không là kẻ bạn bè cùng thuyền cùng hội, coi liêm sỉ nhẹ hơn quyền lợi, xem thất tín
là sự thường ! Có điều là ngày nay người ta hay nêu quốc nạn quốc nhục ra mà kể tội Cộng sản, cái
đó thì đã đành, chắc như bắp, và không thể làm khác, có một điều ta không để ý là từ ngày xuất hiện
tới nay, CS đâu có quan tâm đến vấn để liêm sỉ. Liêm sỉ giúp ta biết trọng mình và trọng người,
trọng mình và trọng người là cốt tuỷ của đời sống nhân dân VN, nhưng khi đã rước bộ ba “ Mác, Lê
, Mao quốc tế “ và “ Hồ nội địa “ để lên thờ bàn thờ Tổ tiên , thi VC ra mặt khinh chê hết mọi
người về mọi thứ ngay cả cha ông Tổ tiên !, những điều xấu của Việt Nam, họ đâu có thấy xấu cho
XHCN của đảng họ, nên quốc nhục dội lại về phía chúng ta, làm chúng ta mất mặt, vì chúng ta còn
nhận mình là dân VN, tuy có “ xấu mặt chàng “ CS đôi chút , nhưng lại “ hổ ai xiết bao” cho hết
mọi người Việt Nam !
2.- Công giáo có Bác ái và Công bằng, Phật giáo có Bi, Trí. Dũng
Nho giáo có Nhân, Trí, Dũng , tôn giáo nào cũng có những giá trị cao quý , nhưng đã mất hết nội
lực , nên không đem nổi Đạo vào Đời được, Đạo một nơi, đời một chốn. Thiếu đạo thì Đời vô hồn
vô hướng , thiếu Đời thì Đạo không còn phương cách tu Tính dưỡng Tâm .
3.- Tuy Duy vật biện chứng và duy vật sử quan là một nguỵ
thuyết nhưng là một hệ thống đề cập tới nhiều vấn để về xã hội và con người , trong khi các tôn giáo
chúng ta chỉ có phần Tâm linh, là những mảnh vụn về tu thân, đời sống Tâm linh èo uột; các đảng
phái thì hình như không có chủ đạo mà cũng không có phương thức nào về Thế sự để có thể chống
đỡ với cơn hồng thuỷ .
4.- Người giáo dân Công giáo được Chúa dạy bảo phải là: muối cho đời, men trong bột, và
đèn sáng treo trên giá cao. Thế mà, một số giáo dân chúng ta lại là “ muối lạt trong đời “ , “ men
không dậy bột “ trong nhân dân, “ ngọn đèn lu mờ để dưới gầm bàn “ ! Vì thế mà lớp người nghèo
khó, bị áp bức là đối tượng rao giảng của đạo Chúa, đã bị lưu manh CS phổng tay trên ! Đời sống
phản chứng của ta là lý do để CS qua mặt! Nói chung, ta chưa hoàn thành được lối tu thân để trở
nên con người làm chủ, biết cách tự lực tự cường cũng như có một chủ đạo rõ ràng vể cách xây
dựng con người và xã hội cho hữu hiệu.
Oái ăm thay! Cộng sản đã nhân danh con người mà chà nát con người, CS đã nhân danh xã hội
công bằng để cướp bóc phá hoại, đã làm cho xã hội băng hoại về mọi mặt, CS cũng đã nhân danh
văn minh tiến bộ để đưa xã hội ta vào thời đồ đá.
Nay bộ mặt thật của cộng đảng đã phơi bày ra rõ ràng, nhưng vẫn mưu đồ làm con chó nhỏ cho chế
độ bạo tàn để thoát hiểm và tiếp tục giữ ngôi . Thế mà còn có những người tự nhận mình là người
quốc gia, là con Rồng cháu Tiên, là trí thức này nọ, mà vẫn chua thoát ra mê hồn trận của CS, còn
đang lăm le về làm ăn mau mau với CSVN kẻo trễ.
Cộng sản và những người đó chưa học được câu : “ quan nhất thời, dân vạn đại “, chúng ta hảy chờ
Con Tạo xoay vần ra sao!
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Nói tóm lại, nếu nhiều tôn giáo có thể tìm ra lối đồng nguyên, để làm chủ đạo tích cực về Tâm linh ,
nếu chúng ta đã có cơ may mà chắt lọc được tinh thần thực tiễn của khoa học kỹ thuật Tây phương
về phương cách xây dựng xã hội, thì đất nước ta có lối thoát hiểm.
Trái lại, nếu thiếu chủ đạo bắt nguồn từ Tâm linh và chưa có một phương thề đem Đạo vào Đời theo
tinh thẩn khoa học kỹ thuật thì ta vẫn nằm trong cảnh “cái khó bó cái khôn “, không bao giờ thoát
ra vòng luẩn quẩn đói nghèo và lạc hậu .
H.- Chương trình của Thiên Chúa: Thánh hoá trần gian
1 .- Đối với người công giáo chúng ta tin rằng có chương trình của Thiên Chuá dẫn dắt
nhân loại . Ta hỏi tại sao lại có sự nghịch lý này đây : . Tại sao Chúa để cho Satan đày ải con Dân
Chúa như thế ? Dân VN có phải là dân Chúa không ? Con dân VN đã bị đầy ải hàng bao nhiêu thế
kỷ, tất cà nan đề của nhân loại đều đem đổ trên đầu dân tộc Việt Nam bé nhỏ này, ta hỏi tại sao? Và
chẳng cần hỏi tại sao? Có một điều mà ta ít để ý tới là vấn nạn của đất nước lại nằm chính trong
mỗi con người chúng ta:
Ta tự hỏi mình xem ta có làm chủ được bản thân ta không ? làm chủ được gia đình ta cho êm ấm
không ? Ta có làm chủ được cộng đoàn ta cho hoà thuận không ? và cuối cùng có làm chủ được đất
nước ta cho an vui không ? Những tính ỷ lại, thiếu lòng chung, tính gian dối, . . . vì bị nô lệ mà
nhiễm vào, nay có còn trong mỗi chúng ta không,có đưoơc luư tâm để tẩy rửa đi không ? , vì nếu
không thì chúng ta chỉ là những chiếc đũa rời rạc, phỏng có làm nên trò trống gì ! Nói tóm lại dầu
muốn dầu không đa số chúng ta chưa biết tự chủ, tự lực, tự cường đúng nghĩa trong giai đoạn đất
nước lâm nguy.
2 .- Không biết tôi đã đọc ở đâu về ý tưởng này: rằng là Thiên Chúa đã dùng cái roi Satan để
lùa dân Chúa về một mối cho Chúa .
Rằng là Chúa muốn dân tộc chúng ta phải được tôi luyện trong lò lửa “ khổ đau triền miên, nhục
nhã ê chề “ , để cảnh tỉnh mỗi chúng ta về lối sống không mấy thánh thiện của mỗi chúng ta . Dân
Do thái bị nô lệ bên Ai cập, tiếp đó lại phải lang thang 40 năm trong sa mạc, rồi lại bị ly tán khắp
cùng thế giời mấy ngàn năm. Năm 1948 mới trở về lập quốc, nhờ bám sát vào Thanh kinh mà được
lớn mạnh như ngày nay, nhưng vẫn còn đối diện với nhiều thử thách to lớn. Đó là chưa xây dựng lại
được con người, viên đá hoà bình và xã hội an bình hoan lạc. Trước khi Moses đem dân Chúa ra
khỏi Ai Cập, Chúa đã hứa sẽ đem dân ngài đến vùng đất to lớn đầy sữa và mật ong, đáng lý dân
Chúa phải biết hoàn thành cái trách vụ họ phải làm để hưởng đặc ân ấy. Nhưng khi Moise lên núi
cao cầu nguyện để lãnh ý Chúa, thì dân Chúa đã đúc bò vàng để thờ, thờ các thần tượng vật chất,
mà quên lời Chúa, quên đời sống Tâm linh, nên phải đi loanh quanh trong Sa mạc những 40 năm, mà
chưa làm xong cái việc phải thanh tẩy con người để trọn lời hứa với Chúa , nên không thể xây dựng
nếp sống cộng đoàn an vui được .
Sau này Chúa Giê su cũng phải lên núi cầu nguyện 40 ngày, Ngài tự ý hiến dâng mạng sống trên
thập giá để đền tội cho trần gian! Thánh giá là cái giá mọi người phải trả để ý thức được rằng ta
không thề bám vào cuộc sống trần thế, những giát trị Hữu hạn của vật chất mà có thể đi theo Chúa,
Chúa của vô biên được. Không xem những gì thuộc về thế sự là những thứ “ Hữu nhược vô, thực
nhược hư “ như Tổ tiên chúng ta đã dạy, thì không bao giờ chúng ta tới với Chúa được. Còn dân
Việt Nam đã từ gần 5000 năm nay, đã bị bách hại liên miên, chạy từ miền trung nguyên bên Tàu tới
biên giới Nam Quan – Cà Mâu ngày nay, tới 1975 lại chạy bung ra khắp tứ phương, nay đã hết
đường, chỉ còn lối duy nhất là trở vể với dân tộc với Tổ tiên như dân Do Thái xưa, thực hành những
lời trong kinh Hoà bình của Thánh Fanxicô Assisi, đồng thời cũng khơi sâu mạch sống Thái hoà
ngàn xưa của Tổ tiên để ăn ở hoà thuận với nhau, cùng nhau xây lại cơ đồ nhà nước, chứ cứ ham
thanh chuộng lạ tứ phương, mà đi rước “ thứ văn hoá máu và nước mắt “ ( Heidegger ) thay cho nền
văn hoá Thái hoà của Việt tộc là điều làm ta phải suy gẫm lại !
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Tuy dân chúng ta không được may mắn trực tiếp nhận lời giao ước với Chúa, những những thử
thách đócũng giống như dân Do Thái xưa, nan đề của con người và đất nước có được giải quyết mau
hay chóng đều bắt nguồn từ mỗi chúng ta .
Và quả thật là chưa, vì nay chúng ta đang còn gặp
nạn phân hoá, con người còn bất hòa với nhau, xã hội còn đầy bất công, những nan đề này chưa
tìm ra phương hương giải quyết . Theo cái nhìn của văn hoá Việt tộc thì vấn đề là con người chưa
thành Nhân và thành Thân cũng như xã hội chưa có lối đi vào con đường Thái hoà an lạc.
3 .- Tuy ngày nay trong nước còn có một số là trai hùng gái đảm, dám đương đầu với bạo
quyền để dành lại quyền làm chủ, quyền làm người, nhưng một số trong và ngoài nước xem ra còn
bất động, có thể bị nô lệ lâu ngày, trở nên hèn nhát, ngại khó sợ nguy, có một số lại chọn con đường
đứng trên và ngoài dân tộc, dân có nguy khốn, nước có mất, họ chưa mất gì, nên chẳng quan tâm!
4.-Sở dĩ cộng sản satan hoá được xã hội trong nhiều năm là do chúng biết kết hợp vói nhau
thành một khối có tổ chức chặt chẽ, họ có sách lược rõ ràng, họ cũng biết phương cách hành xử rất
gian manh trong mọi lãnh vực. Chúng ta chưa hiến lành như bồ câu ( chim Tiên Âu Cơ) và khôn
ngoan như rắn ( Rồng rắn Lạc Long ) nên còn bị trị hoài.
5.- Mỗi con người CS đều có “ chất muối CS “ đem nêm mặn đời cho đa số ngưởi dân ít học,
họ là những “ men CS “ làm thối bột một số thành phần trong lòng dân tộc, họ cũng để ngọn “ đèn
Mác Lê “ trên cao để rao giảng Tin Độc Mác Lê, nhưng trên hết là mưu mô lộn sòng, lừa đảo quốc
tế làm mù quáng nhiều người !
6.- Họ hơn chúng ta ở chỗ họ cực gian đại ác không thể ngờ, mà trong khi đó chúng ta chưa
đủ “ Chí Nhân “ và “”Đại Nghĩa “ hay chưa làm rạng tỏ Lòng Bác ái và đức Công chính của đạo
Trời.
I .- Công việc trước mắt của toàn dân VN
Đã 70 năm nay, tuy có nhiều thành phần chống đối đảng CS liên tục, nhưng xem ra chưa đặt đúng
vấn đề. Ngày nay bản chất CS đã hiện nguyên hình, các vị trong “ phong trào tự do dân chủ 8406 “
trong nước đã điểm trúng huyệt tử của chúng . CS đã tước hết tài sản của nhân dân và quyền tự do
làm người, nay các vị trong phong trào đã dõng dạc vùng lên đóng vai trò của những “ người dân
biết cách làm chủ đất nước “ để đoạt lại , đây là chính đạo, là công việc lớn lao và cần thiết hàng
đầu . Những người trong phong trào dân chủ đã trải qua không biết bao nhiêu ngày tù ngục, họ bị
truy bức, cáo gian, hành hình, nhục mạ đủ cách cũng như thiếu thốn trăm chiều. Tuy số người trong
phong trào chưa đông , nhưng trải rộng khắp nước, gồm đủ thành phần, họ đã thắng được sự sợ hãi,
cất cao tiếng nói dành lại quyền làm người, tới nay họ đang tiếp tục bị truy bức nặng nề hơn bao giờ
hết, nhưng chẳng có một ai sờn lòng. Không ai là không cảm phục lòng uy dũng của họ. Nay toàn
dân trong và ngoài nước đang ngóng chờ các tôn giáo của chúng ta cho những lời hướng dẫn quý
báu, soi sáng cho đường đi nước bước trong lúc nguy nan, các trí thức như các tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư
, kỹ sư, chuyên viên các ngành . . . là tinh hoa của dân tộc còn lưu tâm đến con người đau khổ và đất
nước điêu tàn hôm nay, xin hảy gióng những tiếng nói của lương tâm cũng như những cao kiến cứu
nước cứu nhà; những đảng phải chưa làm sáng tỏ đường lối xây dựng dân chủ tự do cho đất nước
mai ngày; các nhà văn nghệ sĩ ngày đêm đã ca vang tình yêu “ xin /cho “ anh em đôi lứa, mà chưa
ca thêm những lời yêu con người, yêu nhà, yêu nước, hất là những bản tình ca uất hận của anh em
đồng bào đã mất tư cách làm người. Những lời ca ấy nếu được vang ca khắp cà ba miền đất nước
chắc sẽ làm cho những trai hùng gái đảm khắp nơi biết cách vùng lên đòi quyèn làm chủ dành lại
sự sống cho con người, chứ không ai thèm dành ngôi vị độc tài chuyên chế đâu. Sao còn đợi gì mà
chưa cùng nhau cất lên tiếng thét oai hùng và việc làm đại nghĩa để cho phong trào ngày một dâng
cao, hầu giải quyết những vấn nạn về con người và cuộc đời, để tạo nên một xã hội an bình, môt
cuộc đời đáng sống . Chúng ta không vùng lên đòi quyền làm người với những trai hùng gái đảm
trong phong trào, mà giữ thái độ mắt không thấy, tai không nghe, cõi lòng cứ đóng chặt lại, để cho lũ
người dã man tiếp tục triền miên dày xéo anh em đống bào mình thì thật là quá bất nhẫn !
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1 .- Đối với người Kitô giáo
1.- Mục tiêu tối hậu của chúng ta ( theo thiển ý ) là thực hiện lệnh truyền vĩ đại của Thiên
Chúa: “ Mến Chúa và yêu người “ .
Đó là hai đối cực dọc ngang, nhưng phải hoà hợp cân xứng với nhau, cần phải làm trọn cả hai: Có
mến Chúa mới yêu Người được tốt đẹp, và ngược lại có thực sự yêu Người thì mới chứng tỏ được
lòng mến Chúa đích thực. Đây là hai chân lý ngược chiều, mến Chúa là hàng dọc, thuộc về Tâm linh,
yêu Người là hàng ngang thuộc về Thế sự. Có mến Chúa thì thực sự mới có sức Sống để Yêu Người,
có yêu Người thực sự thì mới tạo được cuộc sống an hoà trong trần thế, đó là hoa trái của sự mến
Chúa.
2 .- Muốn đi vào con đường Tâm linh thì có thể tu đức theo ba bước : Thanh tẩy con người (
purgatoire ), con người có được thanh tẩy thì mới có thể kết hợp với Chúa ( unitive ), có kết hợp
được với Chuá thì mới trở thành đèn sáng soi ( illuminative ).
Con người có thánh tẩy thì mới có thể canh tân chính mình , như thế thì mới mong sống kết hợp vời
Chuá và sống hoà thuận với lân nhân ( tức là canh tân và hoà giải )
3 .- Bây giờ không phải là lúc người giáo dân không chỉ lo việc mục vụ trong nhà thờ, trong
cộng đoàn giáo xứ của mình, mà phải dấn thân ra ngoài xã hội, sống trong lòng dân tộc để làm
chứng nhân hoà bình cho đức Kitô, vì khi nước mất thì nhà tan, và giáo hội cũng hẳng còn. Nhưng
trước hết muôn đi vào thề sự thì phải trở nên: Muối ướp mặn thế gian, Men làm dậy bột đồng bào, và
Đèn rạng soi cuộc sống con người đạo Chúa giữa thế gian. Mặt khác muốn “ làm men, làm muối,
làm đèn rạng soi “ trong nhân dân, thì phải ờ ngay vào trong lòng dân tộc, chứ còn ở ngoài, ở trên
hay hay ờ một bên đều không thể làm trọn thiên chức của mình, lại phải rao giảng tin mừng bằng
ngôn từ theo lối nói của dân tộc để dễ được tiếp nhận hơn. Thiếu tu đức thì con người không có đủ
sức mạnh của tình yêu và không được sáng soi bởi ánh sáng của công chính . Để được thế ít nhất
hàng giáo dân phải làm sao có một thủ bản vể những điều căn bản ,cốt tuỷ của Thánh kinh, được kết
tụ lại thành những lời văn gọn gàng dễ hiểu, để ai cũng dễ học thuộc lòng, luôn được mang theo
trong tâm trí để đối chiếu trong đời sống hàng ngày mà tự canh tân .
Về thế sự cũng thế, công việc “ cải tạo trật tự trần thế “ cũng phải được tóm lại trong thủ bản ngắn
gọn, kết tinh từ trong các tài liệu của cộng đồng Vatican II, để làm kim chỉ nam cho giáo dân trong
việc trần thế .
4 .-Ngoài ra, còn phải học tập về những kinh nghiệm về cách thức đem Đạo vào Đời theo tinh
thần khoa học kỹ thuật của Tây phương để nâng cao dân trí và dân sinh bằng các cơ chế trong xã
hội, có vậy mới cứu nước ra khỏi cảnh “ cái khó bó cái khôn “đã gần 5000 năm
5 .-Để được như thế hai thành phần của giáo hội là hàng giáo phẩm và giáo dân phải đạt tới
sự đồng thuận về những lãnh vực tổng quát như : sự đồng thuận về suy tư tập thể, về quyết định tập
thể và hành động tập thể thể ( Collective thinking , collective decision making , collecting acting ,)
để tránh những ngộ nhận, bất đồng trước khi bắt tay vào công cuộc đem Đạo cứu Đời. Nếu hàng
giáo phẩm và giáo dân chưa được làm thành một nhiệm thể của Chúa thì chưa có thể khai triển tác
dụng của Đạo trong Đời được.
Đây là công việc thánh hoá trần gian trong mọi lãnh vực để thể hiện lời giao ước với Chúa ta thường
đọc hàng ngày: “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “
Có vậy thì đời sống hòa bình dưới Đất cũng là bước khởi đầu bước đường dẫn tới nước Trời và
cũng là một bảo đảm cho cuộc sống mai sau ở Thiên đàng .
Nếu làm được như thế chắc chắc mỗi người chúng ta sẽ được cứu, nhà ta và đất nước ta cũng
được cứu theo, đó là thiên chức cao cả cuả dân Chúa. Chỉ cần mỗi người con dân Chúa trở thành
một viên gạch xây dựng hoà bình ( a peace maker ), thì rồi ra mọi sự đều suôn sẻ.
2.- Đối với các tôn giáo khác
Vi không hiểu rõ các tôn giáo khác, nên tôi không dám lạm bàn, nhưng nếu quý tôn giáo coi trọng
bước đường tu đức và việc đem tinh hoa của đạo giáo mình áp dụng vào đời sống để góp công vào
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việc xây dựng con người cuộc đời theo cách riêng của đạo giáo mình, tất cũng góp công lớn cho
quốc gia xã hội .
3.- Đối với con dân Việt Nam
1 .- Điều trước tiên, tất cả chúng ta phải ý thức rõ ràng chúng ta đều là Con Rồng cháu Tiên
của đất nước Việt Nam, chúng ta lấy “ tình đồng bào, lá lành đùm lá rách “ , cũng như lấy “ lý
công bắng “ lúc Mẹ Tiên Cha Rồng chia con mà ăn ở đối xử với nhau , giữ chặt lấy gốc đó , học
khôn ngoan bốn phương đem về chăm bón cho gốc dân tộc đâm chồi nẩy lộc, thì làm gì mà có
những cảnh tương tàn đã xảy ra hơn 300 năm trong lịch sử giống nòi . Chúng ta khinh thường di
chỉ tuy đơn giản, nhưng vô cùng quan trọng của Tổ tiên, nên rước lấy của lạ bốn phương đem về gây
đại hoạ cho giống nòi . Học người một cách nô lệ nên bị tha hoá để anh em đồng bào không thể
chấp nhận nhau, thù ghét nhau mà tàn hại nhau! Rống Tiên là giòng giống cao quý sao nỡ cư xử
tàn tệ với nhau như thế !
2 .- Từ thời Lý Trần, nước ta đã có “ Tam giáo đồng nguyên “ . Được vậy là nhờ Tổ tiên ta đã
nhận biết được “ vạn vật đồng nhất thể “ nhận biết được bản thể mình cũng có nơi mọi sinh linh, nên
đâm ra lòng mến yêu và kính trọng nhau, chấp nhận nhau, đó là tính chất tương dung . Nay nước ta
lại có nhiều tôn giáo hơn, mỗi tôn giáo đều có giá trị cao đẹp: Phật giáo có Bi, trí, dũng , Nho giáo
có Nhân, trí, dũng , Công giáo có Bác ái và công chính, các tôn giáo khác cũng như vậy, tuy danh
xưng các giá trị cao quý đó có khác nhau, nhưng bản chất cũng từ một Gốc, những giá trị đó đều có
nguồn gốc từ đấng sáng tạo, Thượng đế hay Thiên chúa, đó là nguồn mạch của Chân, Thiện, Mỹ,
các giá trị đó nhiều hay ít, thấp hay cao là do chúng ta có đi thấu vào cõi Tâm linh để thấm nhập
được không .
Với tinh thần đại kết, các tôn giáo ngồi lại đối thoại với nhau tìm ra những điểm cao quý chung có
thể đem phục vu cho con người cuộc đời thì đạo mình ngày càng phát triển và con người được phục
vụ một cách đắc lực hơn . Các tôn giáo nếu có được sự đồng thuận vể chủ đạo chung cho đất nước
và phương cách chung đem Đạo vào Đời , thì công việc cứu nước và xây dựng nước chắc phải thành
công .
3.- Riêng về Nho giáo ( hay Việt Nho ) thì phải đi sâu vào văn hoá dân tộc Việt , đem lại cái
tinh tuý của nền văn hoá xưa vào công cuộc : Tu, Tề, Trị, Bình để làm sống động lại nền “ văn
hoá thái hoà “ của đất nước . Về tu thân thì có thủ bản Ngũ thường , đó là Đạo Nhân, vaàcác Đức
Nghĩa, Lễ , Trí , Tín. Các đức Nghĩa, Lễ, Trí, Tín có được thấm nhuần đức Nhân thì mới có tác dụng
quân bình, nếu không thì chỉ là những thứ vỏ luân lý quê mùa lạc hậu .Nhờ Ngũ thường mà con
người sống được “ Tình Lý tương tham “ , một con người cân bằng được tình lý thì mới là con người
nhân chủ:con người làm chủ được đời mình, gia đình mình và đất nước mình, đó là những con người
trai hùng gái đảm, tức là con người tự chủ, tự lực tự cường.
Về Tề, Trị, Bình thì Nho giáo có thủ bản Ngũ luân: vợ chồng, cha con, anh em, chinh quyền và nhân
dân ( vua tôi ) bè bạn. Đây là mối quan hệ giao hoà giữa tất cả thành phần trong xã hội, làm cho
gia đình an vui, cộng đồng ấm êm, on dân Việt sống trong cảnh an hoà hoan lạc . Trong 5 mối quan
hệ trên thì mối quan hệ vợ chồng là quan trọng nhất, có sống tốt đẹp mối quan hệ đó thì mối quan hệ
khác ũng sẽ hoàn thành được,vì mối quan hệ đó là đầu mối của đạo làm người, cốt tuỷ của nó là lòng
“ Yêu thương chí mật “ và “ Lý tôn trọng nhau hết mực “ , nghĩa là Tình Lý tương tham đó.
Về trị bình cũng vây ta phải lấy văn hoá Tổ tiên làm gốc, nó chi phối các ngành khác như giáo dục,
chính trị, kinh tế, xã hội : về Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố thành Nhân và thành Thân,
về chính trị thì là Nhân quyền và Dân quyền, về kinh tế thì Công và Tư hữu, vể xã hội thì phải thu
hẹp hố cách biệt giữa Giàu và Nghèo . Đây là việc kết hợp tài tình giữa hai đối cực Tâm linh và Thế
sự hay sự giao thoa giữa Vật chất và Tinh thần, để tạo nên trạng thái hoà khắp mặt ( cũng là lối tích
cực đem Đạo vào Đời ) .
Tiếc thay Hán Nho đi theo bá đạo đánh mất nét song trùng lưỡng hợp, nên bỏ mất yếu tố thái hoà, và
khước tử lối sống tả nhậm, là cốt tuỷ của đức Dũng nên con người trở nên hèn nhát và luân thường
đạo lý đó chỉ còn lại vỏ quê mùa lạc hậu .
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Ngoài ra nếu biết lấy tiêu chuẩn “ vài ba “ hay “ tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số “ áp dụng vào trong
cơ chế xã hội thì mọi cơ chế được điều hòa ( cốt tuỷ của Ngũ hành ) .
Đó là lộ trình đưa đất vào lộ trình thái hoà để cho mọi con người đạt được hạnh phúc,sống trong
cảnh an bình hoan lạc . ( Sẽ được bàn kỹ trong bài Chính trị quốc gia qua con đường Tu, Tề, Trị,
Bình ở sau )
4 .- Đối với anh chị em Việt cộng
Thưa anh chị em trong đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân danh một công dân Việt Nam, nhận mình có
nguồn gốc từ con Rồng Cháu Tiên, là giống nòi “ Chí Nhân” như mẹ Âu Cơ, “ Đại Nghĩa” như
Cha Lạc Long và “ Hùng anh” như các vị vua Hùng, với tấm lòng kính trọng anh chị em, tôi muốn
thưa với anh chị em một đôi điều bức xúc đang canh cánh trong lòng :
1 .- Xin Anh Chị tự trả lời cho chính anh chị em rằng là anh chị em có còn nhận mình là con
Rồng cháu Tìên, con Lạc cháu Hồng nữa không? Nếu câu trả lời là không, thì xin anh chị em khỏi
phải đọc tiếp .
2.- Nếu vẫn nhận mình cùng nòi giống với đại đa số anh em đồng bào VN thì quý vị nghĩ thế
nào về những người như : “ Xít, Mao, Hồ “ mà đảng quý vị đã đem lên bàn thờ để tỏ lòng tôn kính
tuân theo, để thay thế cho Chúa, Phật, Thánh, Thần, Ông Bà Tổ tiên, việc này là nguyên nhân rước
nguồn tại hoạ cho dân cho nước !
3.- Còn chúng tôi, mà tôi nghĩ là đa số nhân dân VN vẫn coi anh chị em là anh em đồng bào,
chúng tôi biết đa số anh chị em đã quá nhiệt tâm yêu nước, mà mắc vào cái bẩy gian manh của quốc
tế cộng sản, đến khi nhận ra được thì đã bị nhốt vào chuồng, chẳng còn đường tháo lui! Chúng tôi
không thể chấp nhận được những tư tưởng tàn ác và hành động bạo tàn của đảng CSVN , nhưng đối
với các anh chị em, chúng tôi không thể không coi là anh em đồng bào, là giòng dõi con Rồng cháu
Tiên được, vì chúng tôi không dám cưỡng lại “ di chỉ “ quý báu của Tổ tiên, rằng là anh em đồng
bào là “ như thể tay chân, tay đứt ruột xót “, và phải lấy việc “ lá lành đùm lá rách “ làm trọng.
Tôi nghĩ là anh em đồng bào cả nước sẽ theo đường lối “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ của Tổ tiên mà
đối xử tốt lành với anh chị em, một khi anh Chị em thật tình quay về với cộng đồng dân tộc, để đưa
đất nước hiện nay thoát ra vòng thảm họa, nhất là sự phá sản của con người .
Xin đừng có cho nan đề của đất nước hiện nay chỉ là những hiện tượng mà anh chị em cho là tiêu
cực, mà chính là nó đã hỏng ngay từ gốc: gốc con người , gốc mọi cơ chế trong xã hội bị đặt sai .
Do sự bỏ gốc quý báu của Tổ tiên, đi rước ma quỷ về mà thờ, nên mới xảy ra nông nỗi này! Các anh
chị em đã có quá đủ thời gian để thí nghiệm chế độ XHCN không tưởng rồi, không có cách nào để
sửa chữa được, trừ phi đảng CSVN quay 180 độ, thay vì xúi dục hận thù, thì cổ võ yêu thường, thay
vì làm nô lệ cho quốc tế vô sản thì nhận lãnh trách nhiệm làm chủ lấy mình, yêu nước thương nòi
thật sự, thay vì XHCN mơ hồ, thì có đường lối xây dựng con người và Quốc Gia hữu hiệu. Điều
này thì chắc chắn là không, vì nếu có, thì tất anh em đã đem ra thi thố, chứ đâu có loanh quanh làm
những việc chắp vá như hiện nay . Một số tư bản quốc tế đang xúi các anh chị em làm ăn kinh tế
trước, mà không đếm xỉa gì đến văn hoá dân tộc là nguồn mạch của yêu thương và chữ Hoà, phỏng
nếu khi ăn nên làm ra, “ thượng hạ giao tranh lợi “, lại phài “ phát động quần chúng “ thêm lần
nữa, mà đổ mồ mồ hôi nước mắt của nhân dân xuống sông . Sự sản xuất và phân phối sản xuất là
hai mặt của vấn đề kinh tế luôn phải đi đôi và nhịp nhàng với nhau, sản xuất là do sức của cần lao,
để tạo ra của cải vật chất, phân phối sản xuất là do tinh thần biết thương yêu kính trọng nhau, chia
sẻ với nhau, được bắt nguốn từ nền văn hoá Nhân, Trí Dũng . Nếu anh chị em lại đi một chân, chập
choạng vào một cái tròng ảo tưởng khác, đừng nghe mấy ông tư bản thủ lợi xúí dại ! Mưu mô mánh
lới đã lỗi thời, nay đã trở nên vô dụng không cứu được ai, chỉ có con đường Chí Nhân và Đại Nghĩa
của Tổ tiên xưa là đắc dụng . Muốn biết những thứ đó có ý nghĩa gì và có tác dụng nào thì quý vị
bỏ những thứ nguỵ biện Mác Lê nin, Mao trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đi, mà sẽ cùng mọi người con
dân đất nước phục hoạt lại nền “ văn hoá thái hoà “ của dân tộc đã bị bỏ quên mất phần tinh tuý .
4.-Anh chị em có cho những điều tôi trình bày trên kia về chủ nghĩa CS là quá chủ quan
không, và thực quả đường lối của đảng CS có thật sự như thế không ? Đó là những kinh nghiệm
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xương máu, những điều tôi được nghe và được thấy tận mắt trong gần 2 thập niên trong chế
độ CS.
Nếu anh chị em thấy những nhận thức của tôi về CS là sai, xin anh chị em đem ra công
luận để giải thích cho toàn dân được hiểu.
5.- Quả thật anh chị em có hăng hái trong công việc chống Pháp, chống Mỹ để giải phóng
dân tộc, điều đó không ai chối cãi, nên anh chị em cứ nghĩ là không ai có thể phủ nhận công lao
lãnh đạo tài tình của đảng CSVN, nhưng như trên tôi đã trình bày, 2 cuộc chiến tranh ấy là không
cần thiết cho quốc gia, mà chỉ cần cho quốc tế CS, cho đường lối nhuộm đỏ Đông Dương mà ông Hồ
Chí Minh đã nhận với quốc tế CS mà thôi. Anh em xét lại mà coi những cái mà đảng CS đem ra
đánh đổi là bao nhiêu sinh mạng của nhân dân hai miền, cũng như những cơ đồ tồ tiên bị đập phá,
phỏng có đem lại lợi ích gì cho ai không, chỉ trừ cơ hội để cho đảng CS tìm cách bóc lột nhân dân và
nhất là cái gọng kìm nước ngoài nay đang xiết cổ đất nước chúng ta mà thôi. Ta có thể nói không
sợ sai lầm là đa số đảng viên CSVN nay đã “ Xôi hỏng, bỏng không “, chỉ còn lại tai họa cho con
người và đất nước! Xin đừng có cố cứu cái chế độ đã hỏng từ gốc tới ngọn! Chỉ có một số ít tư bản
đỏ kịch xù là thủ lợi, nhưng các bạn để ý coi : “ mưu càng thâm thì cái họa lại càng thâm hơn !
Các bạn có biết câu : “ Thiên bất dung gian “, chúng ta lừa người, nhưng không thể dối Trời được,
cái hoạ thâm đó đang lù lù trước mắt chúng ta!
6.- Những tại nạn mà đảng CS đã gieo rắc cho nhân dân VN và tổ quốc VN mấy thập niên
qua, các anh chị em đã thấy đủ chưa, hay còn muốn tiếp tục lối hành xử : “ Ngựa quen đường cũ “
nữa .
Cha ông chúng ta đã bảo “ Quan nhất thời, dân vạn đại “, các anh chị em làm quan đã lâu, nhưng
khổ thay hầu như tất cả đều là thứ tham quan ô lại, không đem lại ích lợi cho một ai, ngay chính với
anh chị em, cứ nhìn vào cái gương Liên xô và Đông Âu khi sụp đổ thì các anh chị em hình dung
được tương lai của các anh chị em sẽ như thế nào!
Này anh chị em! Phong trào dân chủ hoá thế giới đã phát khởi tử lâu, nay “ ngọn trào 8406 “ đang
dâng cao, không một thế lực có thể ngăn chặn được, chỉ có con đường quay lại với dân tộc là con
đường tốt nhất cho các anh chị em và cho đồng bào ta nữa .
Đừng có sợ một số anh em đồng bào đã bị đảng CS cướp bóc, hành hạ, nhục mạ, . . . Họ sẽ theo cái
lối “ thề phanh thây uống máu quân thù “ của đảng CS mà đối xử với anh em như vậy, tư tưởng này
đã thuộc về thời mông muội, thời toàn cầu hóa này không ai thèm xài, vả lại việc các anh Chị em tự
giác trở lại với con đường dân tộc là điều vui cho nhân dân ta và đem lại cơ may cho đất nước. Ai
còn đeo đuổi con đường hận thù thì những người đó sẽ bị đào thải, giấc mê u ám này đã làm cho con
người điêu linh, đất nước đứng trước bờ vực thẳm . Các anh chị em xem những đảng viên CS cao
cấp nhận thấy đảng CSVN sai lầm, đã thực sự quay lại với dân tộc, chống đường lối tham tàn của
đảng CSVN, thì được những anh em quốc gia đón tiếp ra làm sao, họ vẫn được quý mến và yêu
thương .
7.- Khi đi vào lòng dân tộc, sống theo văn hoá Tổ tiên xưa là nền văn hoá: Có con người
nhân chủ là con người biết tự lực tự cường , biết cách làm chủ chính mình gia đình mình và xã hội
mình , tuy phải học tập người ngoài, nhưng không nô lệ bất cứ ai. Lại nữa có phương cách xử kỷ tiếp
vật tạo nên mối hoà khắp mặt để tạo nên cảnh thái hoà khắp chốn. Cái lối sống hẹp hòi bất tương
dung đã gây bao nhiêu đau khổ cho con người và muôn vàn tang thương cho đất đước . Tất cả chúng
ta đều là nạn nhân, chẳng ai khôn hơn ai, mà nhân dân Việt Nam là một đại tập thể tương đối dại
dột nhất, vì đa số chúng ta học cái thói “ Khôn độc dại đàn “
Các anh chị em ! chọn những đêm nào thanh vắng nhất, gác tay lên trán, để cõi lòng quý anh chị
em lắng đọng lại, gạt hết tham sân si, mà nghĩ đến thân phận mình, gia đình mình. Đồng bào mình
và đất nước mình, thì các anh chị em sẽ thấy thấm thía, và sẽ biết mình tự hành xử ra sao cho được
“ mẹ tròn con vuông .” Đất nước đang chờ anh chị em tỏ rõ lòng yêu nước chân chính của anh chị
em hàng giây hàng phút.
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5.- Các anh chị em trong Trung ương đảng CSVN
Khi vừa mới giải phóng năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố với thế giới về chính phủ lâm thời
Việt Nam, rằng là thành lập chế độ cộng hoà xã hội Việt Nam , để đeo đuổi 3 mục tiêu : Độc lập Tự
do, Hạnh phúc. Các anh chị em đã tự nhận mình là “ đỉnh cao trí tuệ và lương tâm của nhân loại “,
xin anh chị em hảy bình tâm nghe đây : Các anh chị em có hiểu chữ cộng hoà là gì không ? Nói nôm
na, công hoà là muôn người cho một người, và một người cũng cho muôn người . Nhìn lại tình trạng
xã hội Việt Nam hiện nay thì hơn 80 triệu chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ đảng viên đảng cộng sản.
Vậy con người cai trị còn có liêm sỉ có đủ can đảm bỏ đi chữ cộng hoà mất ý nghĩa ấy đi không ?
Xã hội chủ nghĩa là gì ? có phải xã hội hoá con người thành đàn súc vật phải không ? Chữ ấy xem
ra cũng vô dụng tuốt . Độc lập : Trong khi đảng CS cao rao dành độc lập cho quốc gia, mà những
người CS lại đặc sệt đầu óc nô lệ, mà đem “ chủ nghĩa ngoại lại không có chút Tình người “ rập
khuôn Nga xô, nhất là Trung cộng vào Việt Nam, mà loại trừ những giá trị quý báu của Tổ tiên đi ,
thật là:
Phượng hoàng cắt cánh bỏ đi!
Rước loài Bìm bịp đem về chăm nuôi!
Các anh chị em đã ngủ mê trong giấc ngủ nộ lệ đã 7 thập niên rồi, nay còn đang kiên định đeo đuổi
thì có Trời Đất nào biết được lòng dạ của anh chị em.
Đến tự do thì là tự do mất quyền làm chủ, làm người, tự do đói khổ và bị áp bức, chữ tự do này cũng
vô dụng nốt . Hạnh phúc cũng vậy, các anh chị em thử nghĩ mà coi, nếu có thật thì cũng chỉ dành
cho một thiểu số anh chị em CS cao cấp mà thôi, thật tình ra chính các người đó cũng đâu được
hạnh phúc , vì họ đang ngồi trên đống lửa, nói chi đến mọi người dân sống trong cảnh tồi tệ nhất thế
giới . Vậy thì :
Từ nay các vị bỏ những câu: Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Độc lập, tự do, hạnh phúc đi,
để trở lại với con đường dân tộc, cùng toàn dân xây dựng lại quốc gia .
Đảng các anh chị em đã thống trị đất nước đã hơn 60 năm . Nay nước nhà đã độc lập vả hoà bình
thồng nhất đã hơn 30 năm .
1.- Các anh em thử nghĩ xem,nước ta tuy trên hình thức không có ngoại bang thống trị, nhưng
khi trung ương đảng CS họp, ông Hồ Cẩm Đào đã đến canh chừng, ra lệnh gì cho đảng ? Sao lại
buộc ngươì này người kia phải đảm vụ chức vụ nhà nước theo ý họ, những người mà ông ta chỉ định
đó có đủ tư cách là người làm chủ nước ta không ? Sao họ hết ép cái này rồi đến cái khác còn hơn
cả Thiên triều ngày xưa ? Nếu có tinh thân độc lập, sao anh em có trách nhiệm không biết cách nào
đáp lễ về cái hành động phỉ báng danh dự quốc gia của mình đến thế! Anh Chị em có biết họ là
những ai không? Bạn hay thù của dân tộc chúng ta? Các anh chị em hảy nhớ lại, họ đã khuyến dụ
anh chị em làm gì?, Họ hứa những gì? Họ đã ép anh chị em những gì để tước đoạt những gì của đất
nước chúng ta? Hảy nhìn thẳng vào lòng anh chị em để nhận diện ta kẻ thù của dân tộc, đừng để
quá muộn!
2 . – Các anh chị em tự xác nhận là “ nhân dân làm chủ đất nước “ , các anh chị không muốn
làm chủ thì thôi, tại sao khi nhân dân đứng lên đòi quyền làm chủ, quyền sống làm người, anh em
lại tìm mọi gian kế để trù dập hạm hại . Các anh chị em thử lắng nghe những buổi công an khắp
nước “ làm việc” với những người trong “ phong trào dân chủ 8406 “ để biết những đàn em của
anh em đã hành xử thế nào với nhân dân, là người chủ của anh em. Những hành động mông muội
của những người công an khắp nước đã làm cả thế giới sửng sờ, xin các anh chị em nên nhớ “ họ là
những bàn tay sắt máu của anh em “ .
3 .- Sao đã hơn 30 năm hoà bình rồi mà nhà nước lại có công an chằng chịt đông đảo đến thế
, chẳng khác nào những đàn ruồi nhặng rỉa xương hút máu đồng bào! Lực lượng công an này ăn
lương của dân, không phục vụ dân, mà đêm ngày chỉ lo đàn áp những người yêu nước, họ còn tiếp
tục tàn hại con người, phá hoại đất nước đến bao giờ ?
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Sao không bắt họ ra sức lao động vinh quang để góp phần xây dựng đất nước với đồng bào ? Vậy thì
Độc lập có ý nghĩa gì ? Có phải là Nô lệ ngoại bang từ đầu chí cuối!
Vậy Tự do là gì ? Tự do làm chủ vận mệnh mình hay là tự do để bị áp bức triền miên, một hệ thống
bị áp bức từ ngoài lên đầu lên cổ các anh chị em, rồi anh chị em lại đạp lên đầu lên cổ nhân dân!
Hạnh phúc là gì ? Có phải vui lòng để bị áp bức bóc lột cho đói khổ triền miên nhất thế giới ! Chưa
nói đến toàn dân, mà ngay những thành phần đã ủng hộ đảng CS đã hàng thập niên đi khiếu kiện về
hành động cướp bóc của các đảng viên CS, mà những tiếng kêu oan hàng ngày tại Thủ đô Hà nội
trước nhà các anh chị đã tàn theo mây khói ! Các anh chị em tự nhận là người CS, “ từ đất dấy lên
“, nay đã quen sống trên nhung lụa xa hoa, đâu có thèm nghe, thèm thấy, thèm để ý đến nỗi cơ cực
của toàn dân!
Cái lầm của chủ nghĩa bất nhân bất nghĩa Mác Lênin, Mao Trạch Đông đã rõ mồn một như ban
ngày, cả thế giới đã phỉ nhổ và đã bỏ vào sọt rác rồi . Thần tượng Hồ Chí Minh của các anh chị đã
bị lột trần, ông ta chì là tên lưu manh quốc tế gây tại hoạ kinh hoàng cho đồng bào đất nước, nay
chỉ còn lại con đường trở về với dân tộc đang rộng mở trước mắt anh chị em, việc này mới cứu vãn
được phần nào lòng yêu nước của anh chị em.
Toàn dân và cả thế giới đang ngóng chờ sự đối thoại, sự hợp tác tích cực của tất cả anh chị em.
6 .- Các anh chị em công an nhân dân
Các anh chị em là “ lực lượng chủ chốt để bảo vệ cái chế độ tàn bạo bất nhân “, tuy các anh chị em
đang có cái nghề để sống hàng ngày để nuôi vợ con, chưa đến nỗi cơ cực như đa số đồng bào.
Nhưng các anh chị em hảy suy nghĩ lại xem, ai nuôi các anh chị em, đảng nuôi hay nhân dân nuôi ?
Các anh chị em làm việc cho ai, sao các anh chị em lại đi làm công việc của đàn ruồi nhặng đi cắn
đốt đồng bào, để cho những người cấp trên của các anh chị em tiếp tục tàn dân hại nước. Không có
các anh chị em thì những cấp trên của các anh chị em phỏng có thể làm được trò gì để bán nước
buôn dân.
Các anh chị em có biết tại sao ngày nay, số công an lại có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm của đất
nước không, số lượng này đông như ruồi nhặng. Đa số thành phần này được huấn luyện bên Tàu,
không biết hiện nay ở Sàigòn có bao nhiêu, nhưng năm 2000,Tàu đã huấn luyện cho thành phố Sài
gòn 20.000 Công an, nhưng người này ăn lương của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho Tàu và đàn
em nô lệ của Tàu, ngày đêm họ chỉ có nhiệm vụ đi rình rập đàn áp nhân dân, nhất là những thành
phần yêu nước chân chính, vì không làm như vậy, thì không bảo vệ được những thứ mà một số Trung
ương ủy viên đã cướp giật của nhân dân bao năm nay! Cái gốc tội lỗi là ở đầu, ở một số Trung ương
ủy viên, nhưng kẻ tác hại đối với nhân dân đất nước lại do tay các anh chị em. Khi lâm nguy thì “
cái đầu có hiểu biết hơn và nhiều phương tiện hơn “, họ tìm cách tránh xa, lúc đó chỉ còn lại “
những bàn tay đẫm máu của các anh chị em “ ! Vậy ai là thành phần đứng mũi chịu sào đây ?
Phúc anh chị em hưởng được bao nhiêu, mà cái họa các anh chị em sẻ gánh chiụ thì khó mà ước
lượng được! Mặt khác, cái tinh thần tương dung của Tổ tiên xưa không bao giờ lại theo lối : “ăn
miếng trả miếng “, vì lối sống này chỉ đem đất nước vào tròng tai hoạ . Anh chị em đừng sợ . Hy
vọng những lời này thấu tai các anh chị em !
7 .- Các anh chị em trong quân đội nhân dân
Các anh chị em tự hào là “ những trai hùng gái đảm “ của đất nước, càc anh chị đã “ oai hùng “
thắng hai cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới, như trên tôi đã nói, hai cuộc chiến đó thật sự không
cần thiết cho quốc gia . Đó là chuyện đã qua rồi, thôi ta hảy nói đến chuyện còn trong bóng tối :
Các anh chị em là những chiến sĩ của nhân dân để bảo vệ quốc gia, thế mà trong hoà bình mà đất
của quốc gia ta đã và đang bị cắt, biển của quốc gia ta cũng đã và đang bị xén, quốc gia lại đã
chồng chất ê hề là quốc nạn và quốc nhục, nghĩa là quốc gia đang còn ở trong tình trạng “ diễn
biến chiến tranh “ đó , diễn biến này rất nguy hiểm, vì nó là cái tròng đã nô lệ dân ta hơn ngàn năm
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rồi, nó khống chế nước ta, còn “ diễn biến hoà bình “, mà đảng CS khiếp sợ lại giải phóng con
người. Anh em có nhận ra không và có biết trách nhiệm giữ nước của mình thì phải làm gì không ?
Các anh chị em tự hỏi lại lương tâm của mình, thì sẽ biết sẽ làm gì và thế nào để cứu nước thương
dân. Là quân đội tự nhận mình là hùng anh, anh chị em hảy bạch hóa cuộc “ chiến tranh bí mật Việt
Trung từ năm 1984 – 1989 cho đồng bào ta rõ, vì việc này giúp nhân dân thấy rõ việc đảng CS đã
rước voi về dày mả Tổ ! Tôi không hiểu rõ tại anh chị em không đủ đức Hùng nên ngậm miệng chiụ
nhục chịu đau, hay bắt phải thua, nhưng nếu còn có đừc Dũng trong các anh chị em, thì ít nhất anh
chị em cũng nên nói rõ với đồng bào để tỏ lòng trung với nước. Lịch sử đang trông chờ chút hành
động quang minh chính đại còn sót lại nơi các anh chị em. Nghĩ lại mà coi, anh chị em đã hy sinh
xương máu và cuộc đời để chiến đấu cho nước mất nhà tan hay sao? Sao lại để cho những tên điên
rồ điều khiển anh chị em mà phá tan đất nước.
Làm sao mà anh chị em có thể nhìn thẳng mặt đồng bào và cha ông tổ tiên? Hởi tất cả anh em đồng
bào trong và ngoài nước, xin hảy lắng nghe tiếng gọi của “ Hồn thiêng sông núi đang réo gọi “ lòng
yêu nước thương nòi “ của các anh chị em !
Một là tất cả cùng nhau vươn lên để sống cuộc sống làm người, hai là vẫn cam tâm làm kiếp ngựa
trâu ! Đây là chân tình của một người đã ngoài 80 tuổi đời, một anh em đồng bào với với anh chị
em, trên nữa là một công dân Việt Nam, một dân tộc đã đau khổ những 5000 năm rồi, nay không
muốn khổ đau thêm như vậy nữa, và đây là lời tha thiết của một đồng bào nói với đồng bào, vì quyền
lợi chung của đất nước, chứ không phải là Mỹ Ngụy đâu. Vì muốn thể hiện lối sống “ mặt ngoài là lý
nhưng trong là tình “, của Tổ tiên Việt , nên tôi mạo muội có những lời trên .Kính chào các anh em
em đồng bào, nhất là anh chị em CS, lời chào thống thiết xót xa !
I.- Lời kết
Nếu chúng ta làm được một cuộc tổng hợp Đông Tây Kim cổ thì những vấn nạn của thế giời hiện nay
có thể giải toả được, vì dân tộc VN là một dân tộc chiụ nhiểu thương đau , nhục nhã, thử thách nhất
thế giới và cũng là nơi mọi nan đề thế giới được đổ dồn vào đây.
Muốn giải toả những nan đề đó, chúng ta không thể không nghĩ tới việc “ làm một cuộc tổng hợp
Đông Tây, Kim Cổ “.
Có tổng hợp được “Đông Tây kim cổ ” về Tâm linh thì ta có được yếu tố
tâm linh phong phú nhất, và nếu tổng hợp được Đông Tây Kim cổ “ về Thế sự thì ta có được con
đường đưa Đạo vào Đời tích cực nhất, may ra mới có thể giải đáp được nan đề đất nước chúng ta
nói riêng và tuởng cũng có thể áp dụng cho thế giới bất hoà hiện nay nói chung, chả thế mà hội nghị
triết học thề giới năm 1949 ở Honolulu đã bầu Khổng Tữ ( Nho giáo ) điều khiển con tàu thế giới, vì
lẽ rằng tư tưởng nhân loại này có chân trên cả hai tàu Tâm linh và Thế sự, nhưng tới nay chưa có ai
đáp ứng lời mời gọi trên.

( Bàn Cổ )

2.- Nan đề đất nước
A.- Cái mối vò tơ
Đất nước chúng ta ngày nay đã tràn ngập quốc nạn và quốc nhục : con người đã bị phân hoá trầm
trọng, các cơ chế xã hội đều bị mục nát tận cùng. Hỏi rằng nguyên do từ đâu, thì đa số người quốc
gia đều bảo là do chế độ Cộng sản độc tài đảng trị đàn áp nhân dân, làm băng hoại con người, kiềm
chế sự phát triển của xã hội. Điều này rõ như ban ngày, vì hiện nay sau đã hơn 30 năm hoà bình
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dưới chế độ CS mà nước ta còn được liệt vào hạng nghèo khổ nhất thế giới ! Đành rằng đời sống
nhân dân ngày nay đã khá hơn lúc còn sống dưới chế độ “ tem phiếu “, nhưng không phải vì nhà
cầm quyền CS đã thể hiện được những điều ích quốc lợi dân, mà chính đảng CS phải mở cữa ra cho
người dân tự do làm ăn phần nào để cứu đảng khỏi sập. Tuy có sự thay đổi, nhưng bản chất của CS
thì ngày càng tinh vi hơn, tệ hại hơn về tính chất làm người. Nhưng nếu ta hỏi : CS xấu xa và tàn độc
như vậy mà sao hơn 80 triệu nhân dân chúng ta đã để cho hơn 2 triệu đảng viên CS dày xéo những
hơn nửa thế kỷ nay ? Thực tế chưa cho chúng ta có được câu trả lời thuyết phục.
Có người bảo rằng, đó là tại : Trong khi Việt cộng có cả Liên xô và Trung cộng hết mình ủng hộ từ
đầu cho đến chí cuối, thì khi đó, đồng minh chính của phe Tự do đã tháo chạy và còn khóa tay phe
quốc gia, nên chúng ta phải chào thua. Điều này cũng có một phần đúng, nhưng nếu chúng ta lại
hỏi, vận mệnh đất nước của chúng ta là ở trong tay chúng ta hay trong tay đồng minh, nếu bảo phần
chính là do đồng minh thì cũng không hoàn toàn đúng
Có một vấn đề quan trọng mà một số người Việt Nam đều quên: Tại sao V.C. rước Liên Xô Trung
cộng về mà tôn thờ, và tại sao phe quốc gia lại phải nhờ lực lượng Đồng minh của thế giới tự do bảo
vệ ?
Phe CS bảo đất nước chúng ta bị Mỹ Nguỵ cai trị, bóc lột đàn áp nhân dân . phe Quốc gia lại bảo
chế độ độc tài cộng sản tước đoạt quyền tư hữu và quyền làm người của nhân dân, biến nhân dân
thành đàn súc vật . Xưa nay quốc gia chúng ta làm gì có đảng phải, mọi người dân khi yên ổn thì cày
bừa làm ăn, khi có giặc được chính quyền báo động cứu nguy thì họ hè nhau ra cứu nước. Sự chia
phe, chia đảng để tranh quyền đoạt lợi trong việc cứu nước là một trong những vấn đề cầu phải xét
tới . Mỗi phe cứu nước đi theo mỗi hướng riêng, hai phe đi theo hai hướng đối nghịch cực đoan với
nhau đưa đến những hậu qủa tai hại cho đất nước. Cứ thiên lý vạn lý như vậy thì cuộc đấu tranh
không bao giờ đi tới đâu. Ai cũng khư khư bám vào cái lý riêng của mình , mà quên đi cái lý chung
của đất nước !
Cái lý chung là chúng ta đã để cho “ Hồn Nước “ chúng ta đội nón ra đi. Khi để Hồn Nước phiêu lưu
thì cũng mất hồn mất hướng luôn, nên phải đôn đáo chạy quanh đi tìm, khổ thay lại rước cái văn hoá
Tây phương về, nền văn hoá mà chính triết gia lừng danh Tây phương là Hiedegger đã bảo : “ Văn
hoá Tây phương truyền đi tới đâu thì máu và nước mắt tới đó “!
Đó là thứ văn hoá bạo động, đã đánh mất tình người! Nền văn hoá Tây phương là nền văn hoá như
thế nào mà ghê như vậy? Thưa, nền văn hoá đó đã đưa đến cho nhân loại 3 tại họa lớn : Đó là chế
độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân và chế độ cộng sản.
Nói như vậy không có nghĩa là ta có ý phủ nhận những tiện ích to lớn do khoa học kỹ thuật do nền
văn minh Tây phương đã mang lại cho nhân loại, nhưng những sự đóng góp to lớn của khoa học kỹ
thuật cũng đã bị những thành phần thiếu lương tâm lợi dụng gây ra những cuộc chiến tranh tàn phá
kinh khủng.
B.-Nguyên nhân
Thật sự thì bên nào cũng có cái phải và cái trái, không ai hoàn toàn phải và ai hoàn toàn trái, đành
rằng ở những tỷ lệ khác nhau, nhưng cái trái chung là cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai bên làm
cho nhân dân chúng ta đau khổ, đất nước tan hoang, trong khi đó thì phe nào cũng tự hào cho là phe
mình cứu nước, nhưng hai bên càng cứu theo kiểu đó thì nước càng tan hoang. Cứ theo cái lối bên
nào cũng cho mình là phải, và dùng mưu mánh cố tiêu diệt cho được bên kia là điều không thể làm
và không hợp với chính đạo.
Cái lối đấu tranh một chiều theo chân lý một nửa không đi tới đâu . Cứ xem cuộc đấu tranh võ trang
vũ khí nguyên tử giữa Tư bản và Cộng sản thì rõ, nếu hai bên không cùng nhau biết hạn chế mà
ngừng lại để kéo dài cuộc sống của nhau, nếu cứ theo đà chạy đua thì cuối cùng hao tổn hết tài lực
và đi đến chỗ cùng tiêu diệt lẫn nhau . Thiết nghĩ, ngoài việc đem “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ ra mà
giải quyết rốt ráo nan đề thì không còn con đường nào khác. Để thấy cái trái khoáy của vấn đề chúng
ta, tôi xin trích một số câu thơ của Thường Nhân đăng trên trang mạng Talawas , với đề bài “ Ai
đạo Ai ? (Ở đây ta không xét về việc “ đạo “ hay “ không đạo “ )
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Bài thơ “ Gott schief die sonne “ của thi sĩ người Đức Christia Reinig được Quang Chiến dịch ra, có
tựa đề :
Thượng Đế tạo ra mặt trời
Tôi gọi gió : Gió hãy trả lời tôi
Gió với em thế nào ?
- Gió luôn ở bên em.
Tôi gọi mặt trời : Mặt trời với em thế nào ?
- Mặt trời luôn ở bên em.
Tôi gọi các vì sao : Các vì sao với em thế nào ?
-Các vì sao luôn ở bên em.
Tôi gọi con Người : không ai trả lời tôi!
Xin hảy trả lời tôi
Tôi gọi
- im lặng
- Không ai trả lời tôi !
Đến bài thơ có hơi hướng tương tự của Hữu Thinh có tựa đề là “ Hỏi “ , bài này đã được in ở
nhiều sách và ngay ở sách giáo khoa phổ thông trong nước :
Tôi hỏi đất : Đất sống với Đất thế nào ?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi Nước: Nước sống với nước thế nào ?
- Chúng tôi làm đầy nhau .
Tôi hỏi Cỏ : Cỏ sống với Cỏ thế nào ?
- Chúng tôi đan vào nhau làm thành chân trời .
Tôi hỏi con Người : người sống với người thế nào ? ( 3 lần )
Cay đắng hơn, Thường Nhân lại có ý sao không hỏi những con vật thân yêu rất gần
gũi với con Người chúng ta :
“ Tôi hỏi Bò : Bò sống với Bò thế nào?
- Chúng tôi nhường cỏ cho nhau !
Tôi hỏi Lợn: Lợn sống với Lợn thế nào ?
- Chúng tôi ủn ỉn cùng nhau !
Tôi hỏi Chó: Chó sống với Cho thế nào ?
- Chúng tôi sủa “ cùng nhau “ ! “
Tôi nghĩ là chúng ta nên đặt câu hỏi vào chính con Người, những con người công thể hay đồng bào
của chúng ta, vì đây chính là niềm đau làm nhức nhối mỗi con tim của chúng ta:
Ta hỏi : Con Hồng Cháu Lạc sống với nhau thế nào?
Hay:
- Con Rồng Cháu Tiên sống với nhau thế nào ?
Vì Tiên Rồng là dòng giống cao quý, nên chúng ta khó tìm ra được câu trả lời “ cùng nhau “ một
cách tích cực !
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Về mặt tiêu cực , thực tế cho ta thấy rõ ràng là một số Chúng ta không còn “ cùng nhau “ nhận
mình là con Rồng Cháu Tiên nữa !
Vì bỏ cái gốc dân tộc đó đi, nên chia ra các phe cánh, cảc phe đều tìm cách ăn thua đủ với nhau,
nhất là không biết cách và đủ khả năng làm chủ đất nước mình, nên mỗi bên đều phải đôn đáo chạy
vạy nhờ người ngoài làm giúp, đưa đến cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn ngày nay ! Đi nhờ
cậy cầu cứu người ta, ỷ lại vào người ta , học mù quáng lối cai trị đất nước của người ta, đem tai hoạ
cho đất nước là vong nhân . Từ khởi thuỷ vong nhân đó, đi dần đến vong bản, rồi vong gia, vong
quốc, cuối cùng là vong nô. Mặc nhiên đất nước chúng ta đã và đang sa vào cái lưới bịt bùng của
quốc tế!
C.-Hậu quả
I.- Hậu quả của hàng ngàn năm nô lệ Bắc phương
Đọc lại lich sử nước nhà hơn 1000 năm nô lệ Bắc phương, ta thấy dân ta chẳng khác nào loài dun
dế, bị kẻ thù truyền kiếp đàn áp, bóc lột, dày xéo đến tận cùng . Ta hảy nghe dưới đây đôi nét về quốc
nạn và quốc nhục mà nhân dân ta đã gánh chịu hàng ngàn năm .
Nhà chí sĩ Nguyễn Trãi đã giài bày những oan khiên đó trong bài Bình Ngô đại cáo: “ Vì họ Hồ
chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận. Quân cuồng Minh đã đã thừa cơ tứ ngược, bọn
gian tà còn bán nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm
tai vạ. Chước dối đủ muôn nghìn khóe, ác chứa ngót hai mươi năm. Bại nhân nghĩa nát cả càn khôn,
nặng khoa liễm vét không sơn trạch.
Nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu, nào hổ bẫy hươu đen, nào lưới lò chim sả . Tàn hại cả
côn trùng thảo mộc, nheo nhoc thay! Quan quả điêu linh, kẻ há miêng đứa nhe răng, máu mỡ bấy no
nê chưa chán. Nay xây nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề về những mối phu
phen, bắt bớ mất cả nghề canh cửi.
Độc ác thay ! Trúc rừng không ghi hết tội
Dơ bẩn thay! Nước bể không rửa sạch mùi .
Họ Hồ ngày trước thì chính sự phiền hà, để cho Bắc phương có cơ xâm lần nước nhà, họ Hồ nay thì
đi rước gươm giáo Mác Lê về phá tan đất nước .
Cốt lõi của kẻ thù du mục nòi Hán Hoa là bạo động, cướp đoạt, bành trướng , cũng như lũ tay sai
bán nước cầu vinh bao giờ cũng giống quan thầy, chúng tìm trăm kế nghìn phương bóc lột sức lao
động, tước đoạt quyền làm người, khống chế quyền làm chủ của nhân dân ta để biến toàn dân ta
thành những con người nô lệ như súc vật, bảo gì phải làm theo cái đó, không được chống lại . Nếu
có những thành phần vùng lên chống đối là chúng tìm cách tận diệt, cứ xem cách nhà cầm quyền C.S.
đối xử dã man với những con dân yêu nước trong nước hiện nay thì rõ.
“ Tước đoạt của cải vật chất “ để giam kẻ bị trị nằm trong cảnh “ cái khó bó cái khôn “, “ tước
đoạt tinh thần và ý chí chống đối “ bằng mọi kế gian manh để biến con người bị trị thành kẻ nô lệ
yếu hèn, mất nhuệ khí ! Sống trong cảnh bị áp bức và nghèo khó không ai đủ sức cứu nhau, nên
mạnh ai nấy sống, âu ngày con người hết chịu đựng nổi trở nên ươn hèn, đưa đến cái lối “ sống
chết mặc bay “ để mong tồn tại . Vì không thể lấn át được kẻ thống trị để mưu sinh thì phải chèn ép,
xoay xở người xung quanh, ngay đến người ruột thịt của mình . Sự kiện này xé tan cái bọc Âu Cơ Tổ
mẫu ra từng mảnh, đó là tình đồng bào, chất keo công thể thắt chặt mọi con dân Việt với nhau làm
thành một khối . Đã mất tình yêu thương đồng bào thì cũng chẳng quan tâm đến lẽ sống công bằng
khi Mẹ Tiên, Cha Rồng chia con . Khi không đủ sức chống đối kẻ thù, thì đem đổ những tức giận bức
xúc của mình lên đồng bào, nên lại chèn ép nhau, gian lận nhau, hận thù nhau và ghen ghét anh em
đồng bào ! Do đó mà mất gốc, gốc dân tộc, cái gốc của lòng yêu thương và lý công chính của Cha
Rồng, mẹ Tiên. Vong bản chính là vong Tình và vong Lý . Khi con người mất hết Tình rồi, thì cũng
không ngại dậm lên Lý mà sống theo bản năng Tham, Sân, Si. Do cái mất gốc qua hàng ngàn năm
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nay, mà con dân ta nhiễm phải một số thói xấu nhỏ, như tính gian dối, cẩu thả và thiếu lòng chung . .
.
Sống trong cảnh nô lệ thì không gian dối, không cẩu thả khi làm việc chung thì không thể tồn tại!
Khổ thay những cái sảy cá nhân biến chất đó, nếu không tìm cách sửa đổi, thì lại nảy ra cái ung mất
nước, lịch sử đất nước ta đã chứng minh điều đó! Khi đã vong thân, vong bản, con người trở nên ươn
hèn, khi đã mất tính chất tự lực tự cường rồi thì đâu còn nhớ và biết mình là con người tự chủ nữa .
Con người nô lệ thì chưa ăn bữa trưa đã phải lo bữa tối, có đâu thì giờ và sức lực mà lo gia đình,
cộng đồng và đất nước cho vẹn toàn được . Đó là tiến trình đi tới vong gia, vong quốc và nặng
nhất là vong nô. Khi đã vong nô thì có sống trong một đất nước độc lập cũng không nhận biết mình
là kẻ nô lệ nữa, khi nào cũng cảm thấy con người mình bất lực, việc nào cũng khó, chỉ có Tây, Tàu
, Nga, và người ngoài mới có điều hay để cứu được mình. Tuy trong thời gian bị nô lệ, vì lẽ sinh
tồn, nên phải nhiễm vào một số tính xấu nhỏ, đáng lẽ khi được độc lập rồi mình thì các thành phần
ưu tú của đất nước cũng như chính quyền phải tìm cách sửa đổi lại con người và nếp sống để vực dậy
vươn lền. Nhưng khổ thay các chính quyền liên tiếp là chính quyền của vua quan, của đảng phái,
của phe nhóm, tất cả đã mất hết chủ đạo, nên bỏ quên người dân, là thành phần căn bản của đất
nước. Mặt khác lại khổ thay, đa số lại có khuynh hướng “ Không vạch áo cho người xem lưng “, cái
xấu thì cố dấu che, còn cái tốt thì lại khoa trương, khi nào cũng tự mãn cho mình là siêu việt, cứ suy
tư trong vòng ảo tưởng, việc gì cũng muốn giải quyết trong bóng tối, thực sự là để lờ đi, cho đỡ xao
xuyến chút lương tâm còn sót lại.
Lối hành xử này cùng với cái khó nghèo triền miên giam hãm dân tộc chúng ta trong vòng ngày
càng suy thoái! Đánh mất con người tự chủ, tự lực tự cường là đánh mất nước rồi gia đình , nước
mất nhà tan là thế!
Vậy muốn cứu nước hữu hiệu, trước tiên là phải làm lại con Người .
II.- Hậu quả gần một trăm năm đô hộ giặc Tây
Trong gấn một trăm năm đô hộ giăc Tây, ngoài công việc đàn áp tiêu diệt những nhà ái quốc, Pháp
dùng nhiều chính sách tàn độc: Một là chia nước ta ra Ba Kỳ để trị, mong làm cho người 3 miền
Nam, Trung, Bắc cắt đứt mối liên hệ cốt nhục với nhau, gây cảnh bất hoà, lòng người ly tán, làm cho
đất nước ta suy yếu dần đi, ảnh hưởng đó còn thấy trong thời di cư 1954 và ngày nay cũng vẫn còn
rơi rớt ! Việc thứ hai là truyền bá văn minh Tây phương. Văn minh Tây phương là thứ văn minh vật
chất rất sáng lạng, rất hấp dẫn, nhất là đối với dân tộc đang sống trong cảnh tăm tối của chế độ
phong kiến lạc hậu lại càng hấp dẫn hơn. Đặc biệt là văn chương lãng mãn của Pháp là thứ văn
chương tuyệt vời, tình cảm trào dâng như suối tràn như thác đổ, nó ru tâm hồn con người vút lên tận
thinh không, giúp con người quên đi những niềm nhức nhối của hờn vong quốc và kiếp người đau
khổ trong một đất nước tan hoang, nó giúp hồn ta tạm quên đi cái nhức nhối của kiếp người nô lệ.
Một số các vị tân trí thức của chúng ta cũng hấp thụ được nền triết học duy lý là thứ triêt học chỉ
chiêm nghiệm các ý tưởng cao xa, xa rời sự sống, rất xa lạ với kiếp sống cơ cực của nhân dân ta.
Các bậc trí thức đó có đời sống no đủ, nên cần các thứ đó để chiêm nghiệm suy tư để quên con người
và cuộc đời, còn dân chúng thì chẳng ai hiểu được cái cao siêu của nó và cũng chẳng cần. Nhưng
khi đa số phần tử tinh anh, là những con chim đầu đàn của đất nước đã giam mình vào trong tháp
ngà, thì hỏi còn ai là người soi đường dẫn lối cho toàn dân thoát khỏi kiếp lầm than cơ cực, đất nước
chúng ta chẳng khác nào con rắn mất đầu! Quay đi ngoảnh lại mà tìm tòi thì thấy “ nhân tài cứu
nước “ chân chính của chúng ta chỉ còn “ lác đác như lá mùa Thu “!
Lối sống cá nhân chủ nghĩa ( phóng túng ) của Tây phương cũng giứp con người lờ những sỉ nhục
của đất nước cũng như kiếp sống lầm than của đồng bào, lối sống này lại giết chết con người công
thể, nên dần dà đưa đến cảnh tách con dân chúng ta ra từng xứ cô đơn.
Ngoài ra nền văn minh vật chất có bộ mặt rất sáng lạng làm nởi bật cái bộ mặt quê mùa lạc hậu
của văn hoá Tổ tiên .
Sự kiện này khiến cho một số nhà tân học hăng say công trình khai hoá quốc gia bằng cách truyền bá
văn minh Tây phương . Các vị say mê cổ võ văn chương lãng mãn không ngờ đã ru hồn thành phần
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có học vào cõi rừng tình bể ái cá nhân, quen lối than mây khóc gió nên bỏ quên gốc và con người
thực tế, ta gọi sự đó là vong thân. Đã có vị giáo sư đại học, khi nào cũng cao rao cái giọng: Đứng
trên võng đài cuộc đời, nhìn thấy thận phận con người bi đát . . . ! luôn cứ cảm thấy bi đát để mà bi
thương hão hoài !
Ảnh hưởng đó ngày nay vẫn còn dưới nhiều hình thức !
Về phương diện văn học nghệ thuật thì không ai có thể phủ nhận cái nhiệt tình và cái tài năng của
quý vị đó, nhưng đó chỉ là loại “ nghệ thuật vị nghệ thuật “ , mà nhẹ phần hay bỏ quên yếu tố “
nghệ thuật vị nhân sinh “, những “ vấn đề của con ngưòi nơi đây và bây giờ “ luôn cứ bị bỏ quên.
Để công cuộc truyền bá văn minh Tây phương được mau chóng và hiệu quả, chính quyền thực dân
cho đẩy mạnh phong trào truyền bá chữ quốc ngữ, là thứ chữ rất dễ học hơn chữ Nho nhiều và rất
dễ truyền bá tư tưởng . Các tờ Nam Phong Tạp Chí, Đông Dương Tạp Chí, và Tự Lực Văn Đoàn đã
có công đóng góp rất nhiều. Các nhà trí thức tân học với nhiệt tình yêu nước đả phá đến cùng nền
văn hoá cho là quê mùa lạc hậu của Tổ tiên, để thay vào nền văn minh Tây phương, nhưng không
ngờ việc làm này đã cắt đứt mối liên hệ của nhân dân với mạch sống của Tổ tiên, đó là mạch sống
luân thường đạo lý phổ cập cho mọi người dân Việt có gốc trong Nho giáo ( vì việc truyền bá mau
quá nên chưa kịp hình thành phần chuyển tiếp ) . Tuy nền đạo lý này một phần đã bị nền bá đạo của
Hán Nho làm cho xác xơ , chỉ còn cái vỏ, nhưng qua sức ép của những quốc nạn và quốc nhục, ta
mới nhận ra tinh thần trai hùng gái đảm đó còn ẩn sâu trong tâm khảm mỗi người, nên đến lúc cùng
khốn, nhiều lúc đã giúp con dân Việt vùng lên để giữ được nền độc lập. Tinh thần Nhân, Trí, Dũng
của Tổ tiên xưa đã minh tâm khắc cốt trong mỗi người dân, không dễ gì mà tẩy xoá đi được. Cứ xem
kết quả tẩy não thời Mao Trạch Đông thì rõ .
Tinh thần anh dũng đó còn được nhận thấy rõ hơn nơi các vị trong phong trào dân chủ hiện nay,
ngay cả trong các thành phần trẻ trong chế độ CS ! Tinh thần ấy chỉ thể hiện khi bị đè nén áp bức,
càng đè nén thì sức bật lại càng mạnh . Những hành động kiên cường của những vị trong tập đoàn
dân chủ trong nước là nhũng trai hùng gái đảm thời nay cho ta thấy rõ điều trên. Người Pháp đã
tinh vi nhìn ra sự kiện trên, nên cố tâm đánh cho chúng ta bật gốc, nhưng các nhà trí thức tân học
của ta vì nhiệt tình quá và vì không nghiên cứu mà nhận ra cái tinh tuý của nền văn hoá dân tộc, nên
đã bị sa vào cái bẩy của kẻ thống trị .
Các vị tin tưởng rằng làm việc đó là canh tân, khai hoá quốc gia để giúp nước nhà thoát khỏi lối
sống quê mùa lạc hậu , nhưng xét kỹ về mặt khác là ta đã mắc mưu thực dân trong mưu đồ đẳn gốc
dân tộc. Cái gốc đó là nền văn hoá của dân tộc nằm trong Nho giáo .
Cứ xem hai dân tộc Nhật bản và Nam Hàn,( Đài Loan ) còn giữ được chữ Nho, nên còn Gốc, nhờ đó
mà họ vươn lên được, còn Tàu cũng giữ chữ Nho, nhưng là Hán Nho, Nho của Thiên tử của vua
quan, không phải của Dân. Kết quả là cho đến ngày nay, nhiều người còn nghĩ là dân tộc ta không
có văn hoá, có chăng là do Tàu dạy cho!
Thế nhưng qua những một ngàn một trăm năm nô lệ, và 7 lần đại chiến với quân xâm lược Tàu ,
quân dân ta đã dáng cho những đón chí tử, thì phỏng dân tộc nhỏ bé tí teo này có man ri mọi rợ và
không có văn hoá chăng ?
Khổ thay! Khi bị tách ra khỏi gốc dân tộc, tức là “ Hồn Nước “ thì các phần tử trong quốc gia
chẳng khác nào những con diều đứt dây, mỗi con người, mỗi nhóm phiêu bồng về một ngả ! Cái triết
lý duy lý của Tây phương không phải là triết lý nhân sinh, có nguồn từ nguyên lý đồng nhất, coi mọi
sự vật là cách biệt, không có liên hệ với nhau, nên xa con người, xa rời cuộc sống, . . .
Văn chương lãng mãn cũng thế, là thứ tình cảm trào dâng, rất là mơ màng, đẹp đẽ, nhưng là thứ tình
ủy mỹ, bay vút trên mây gió, trăng sao, ru hồn con người sống theo cá nhân chủ nghĩa, thích những
chuyện cao vời, xa rời thực tế, không lý gì đến tình trạng nô lệ, sự đau khổ của nhân dân, mặc nhiên
giết chết mất con người công thể, tình nghĩa đồng bào!
Văn minh vật chất có bề ngoài sáng lạng thật, nhưng về tâm linh thì lại trở nên nghèo nàn, con người
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thì đa Lý sự, nhưng lại cạn dần dòng Tình .
Một số trí thức tân thời đi theo nền văn hoá vật chất sáng lạng này thấy dân mình nghèo hèn quá,
quê mùa quá, lạc hậu quá , đâm ra thù ghét Nho giáo, ( thực ra là Hán Nho của kẻ thống trị ) khinh
khi nền văn hoá cha ông Tổ tiên, đâm ra vọng ngoại .
Vì vậy mà cho đến ngày nay, nhiều vị trí thức ngay đến một số vị lãnh đạo tinh thần cũng thích cuộc
sống đứng trên và ngoài dân tộc, tuy người thì ở trong nước, nhưng hồn ở mãi đâu xa, khi nói đến
chuyện con người cuộc đời, đến chính trị thì liến bị dị ứng, cho những vấn đề trên là thấp kém, không
cao thượng, không ăn nhằm gì đến cuộc sống của họ, nhưng thiếu những điều đó thì mọi con người
mất hết sức sống . Cộng sản độc tài đã đánh ngã chúng ta ngay trên địa bàn nhân sinh cơ bản này
để rồi chà đạp xé nát chúng ta , gia đình và dân tộc chúng ta! Không những chỉ có lãnh vực trần
thế là như vậy, mà ngay cả trong Đạo nữa, ta thấy Đạo và Đời không còn khăng khít với nhau, Đời
một đàng Đạo một nẻo, Đời không còn là môi trường để luyện Đạo cho tinh tuyền, nên chẳng quan
tâm đủ đem Đạo vào Đời. Đạo nặng về chuyện lên Trời, Thiên Đường, Nát Bàn, mà nhẹ về phần
Thế sự, cuộc sống cơ cực nơi đây và bây giờ. Hậu quả của gần 100 năm Pháp đô hộ tuy có đưa đến
cho ta nhiều cái hay bề ngoài của đời sống vật chất, nhưng lại làm cho ta quên dần nguồn gốc, điểm
đồng quy của mọi con dân Việt, nhất là đa số phần tử tinh anh của đất nước xem nan đề của đất
nước với cặp mắt bàng quan dửng dưng.. Tình trạng này làm cho nhân dân chúng ta ngày càng phân
hoá .
Nói tóm lại vì bị đánh mất Nhân Đạo, dân tộc mất Hồn, mất chủ đạo, cứ nổi trôi bềnh trong cảnh vô
hồn vô hướng, nên mới bị lưu manh quớc tế CS đánh lừa, mà phá cho tan hoang mọi thứ như ngày
nay. Đa số chúng ta hầu như chẳng quan tâm đến sự kiện quan trọng này .
III.- Hậu qủa của hơn 60 năm dưới chế độ độc tài CS
Việt cộng tuy là người VN, là anh em đồng bào của ta, nhưng hồn của họ đã bán hoàn toàn cho Tây
và Bắc phương rồi, nên họ trở nên rất xa lạ với dân tộc. Họ là con đẻ của các chế độ quân chủ
chuyên chế Bắc phương, đại biểu là Tần Thủy Hoàng, là Hán Vũ Đế ,. . . toàn là hạng Pháp gia, như
Thượng Ưởng ,. . . , và của chế độ thực dân đế quốc Tây phương, với não trạng độc tài phát xít, như
Hitler, Mussoloni, Lenine, Staline, Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh, Polpot, . . . Tuy khác phương,
nhưng họ là những bà con đồng thuyền đồng hội, bản chất của họ là bạo động, áp bức, cướp bóc và
bành trướng . . .
Với bản chất đó VC tước đoạt nhân quyền để tước đoạt quyền tư hữu của anh em đồng bào họ, và
nhất là ra sức tẩy xóa nền văn hoá ngàn xưa là luân thường đạo lý của cha ông .
Việt cộng lấy mưu mô xảo trá tinh vi chà đạp con người làm đỉnh cao trí tuệ , thay vì lấy xã hội phục
vụ cho con người, thì họ lại bắt con người phục vụ cho một xã hội không tưởng, thực ra là cho đảng
CS, vì họ đã cố tình gắn đảng CS với nhân dân, với Tổ quốc và Tổ quốc với xã hội chủ nghĩa! Mọi
sự C.S. đều cao rao là để phục vụ cho Tổ quốc và nhân dân, nhưng tất cả nhân dân và tài sản đất
nước thì lại do một tay đảng quản lý!
Bảo rằng mọi sự đổ nát của con người, gia đình và xã hội hoàn toàn là do Việt Cộng, thì cũng
không hoàn toàn đúng, nhưng Việt Cộng đã làm một chuyến tàu vét, cào bằng quét sạch mọi thứ từ
con người đến cơ chế xã hội ! Nay Việt cộng đang được các tư bản bốn phương khuyến khích làm
ăn kinh tế để mong cố bám và tự cứu, nhưng cái căn bản là con người đã hư hỏng , các cơ chế xã
hội đầy rẫy những phường tham nhũng, làm sao mà sửa chữa cho được tốt lành. Nếu thực tâm
sửa chữa thì trước tiên phải dẹp bỏ hết “ con người CS gian manh quỷ quyệt vặt “ ra khỏi cơ chế xã
hội, đầu óc phải mở ra theo chính đạo, may ra mới có cơ tiến lên cùng cộng đồng nhân loại, mà việc
này thì ít người C.S. có thể làm nổi.
Các việc làm của nhà cầm quyền CS VN hiện nay chỉ nhằm giải quyết vá víu hiện tượng rối ren, mà
không tìm sửa cái bản chất hư đốn. Khì con người đã nát thì xã hội làm sao tốt lành được . Lại nữa
các cơ chế xã hội không được tổ chức sao cho được đầy đủ hai đặc tính: là vừa biến đổi để tiến bộ
và cũng giữ được thế quân bình động để tồn tại lâu dài. Họ cứ vẫn đôn đáo chạy quanh, mà càng
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chạy quanh càng nát. Việc sản xuất ( thuộc về thế sự ) và quan hệ sản xuất ( thuộc phần văn hoá,
tâm linh ) phải đi sóng đôi với nhau, và có giữ được thế quân bình thì xã hội mới ổn cố.
Ngày nay khi hoạt động về văn hoá người ta chỉ chú ý cái phần ngọn như văn chương, văn học, nghệ
thuật . . . , mà không đi sâu vào cốt lõi của văn hoá là triết lý nhân sinh, triết lý nhân sinh của Tổ tiên
ta bắt nguồn từ dịch lý, dịch lý là lý biến dịch của thiên nhiên, bao giờ cũng giữ cho những thực thể
đối lập ( nét lưỡng hợp ) trong con người và cơ chế xã hội luôn ở vị thế quân bình .Hiện trạng ngày
nay trong nước thì càc phe nhóm C.S. đua nhau cướp dật mọi thứ, tìm cách vơ vét để thoát hiểm, mặt
khác cố bám với Bắc phương để giữ ngôi, lực lượng thanh niên, cột trụ của đất nước còn được dạy
những điều Mác và Lê cũng như Hồ chí Minh là những điều trên thế giới người ta đã bỏ vào sọt rác
từ lâu, mà chính những tên C. S. gộc cũng đâu có tin . Khi học hành cho tốt nghiệp được, mà không
tìm cách dây dưa với C.S. thì cũng thất nghiệp dài dài. Mặt khác khi văn minh Tây phương tràn vào,
đa số thành phần cha anh thì đồi truỵ cách này hay cách khác, mọi người chạy đua theo đời sống xa
hoa, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên mất lý tưởng đâm ra sống cuồng hưởng vội, trong khi đó lại
không có nghề nghiệp, nên tìm hết mọi cách xoay xở để học đòi nếp sống mới với bất cứ giá nào, nên
xã hội mới hỗn loạn đảo điên.
Còn một số thanh niên ngoài nước, cũng chẳng thấy nơi cha anh được những gương mẫu nào đáng
giá, nhìn cảnh phân hoá và đồi bại trong và ngoài đất nước Việt Nam thì lại càng càng không muốn
nhận mình là người Việt Nam nữa !
Hầu như đa số đã mất niền tin, mất hướng,cứ đôn đáo chạy quanh, mà không tìm ra lối!
Tóm lại qua thời gian dài bị nô lệ và nhất là hơn nửa thế kỷ dười chế độ độc tài C.S. con Người Việt
Nam đã bị phân hoá đến cùng độ : Đa số con Người đánh mất nhân chủ tính, nên đánh mất luôn
những giá trị căn bản làm người, xã hội đánh mất yếu tố nhân hoà, các cơ chế xã hội mất hẳn quân
bình, nên đất nườc cứ bồng bềnh trong cảnh vô hồn vô hướng .
Hay nói một cách khác là đất nước ta đang thiếu một chủ đạo ( Road map ) để soi đường dẫn lối
chung cho mọi con dân Việt Nam và thiếu những phương pháp khoa học kỹ thuật ( blue print ) để
đem cái chủ đạo được hiện thực trong đời sống chung của xã hội .
Thiết tưởng chừng nào chưa giải quyết xong hai vấn đề chủ đạo và phương pháp thực hiện thì chúng
ta còn vẫn cứ chạy loang quanh . Không phải cứ đi sao chép cái khung tam quyền phân lập hay một
thể chế dân chủ nào cho là tốt đẹp trên thế giới là ta đã thăng tiến trên con đường dân chủ. Nếu
chúng ta không học được cái cốt lỏi, cái tinh thần khai sinh ra cái hình thức đó, thì mới chỉ được có
phần “ kiến “ , mà chưa có phần “ thức “ .
D.- Gỡ mối tơ vò
Tóm lại chúng ta phải giải quyết rốt ráơ các vần đề sau :
1.- Mẫu con người dân chủ : Phải xây dựng cho được con người Nhân chủ là con người
lưỡng thê, có cả đời sống Tâm linh và Thế sự. Con người Nhân chủ là con người được phát triển
toàn diện, có đời sống cân bắng Tình lý , ( hoặc là tính lý tương tham, hay bên ngoài là lý nhưng
trong là tình ) đó là nền tảng của đức tính tự chủ , tự lực, tự cường.
Con người Nhân chủ có khả
năng giải quyết mọi thứ bất hòa tử trong lòng người, trong gia đình và trong xã hội.
Không
những xây dựng cho một nhóm người mà biến toàn dân thành những trai hùng gái đảm . . Cha ông
chúng ta đã thành công trong công việc này, nhờ có một nền văn hoá thống nhất cho cả văn gia và
chất gia, nến văn hoá này bắt nguồn từ Thiên lý hay Dch lý, nên trường tồn.
2.- Các cơ chế xã hội cũng vậy, cần phải mang hai tính chất: Một là tiến bộ để vươn lên với
tháng ngày, hai là luôn ở thế quân bình động để tồn tại lâu dài . Hai tiêu chuẩn này cũng bắt nguồn
từ Dịch lý .
3.-Đó mới là chủ đạo, nếu muốn đem những tư tưởng trên áp dụng hữu hiệu vào thực tế, ta
phải học cho được những thành tựu của khoa học kỹ thuật Tây phương nhất là Hoa kỳ, về tổ chức
công quyền và cách thức xây dựng hiến pháp và thực thi hiến pháp . . . , để làm cho phương pháp
thực hiện được hiệu quả . Tất cả đều nằm nằm trong luật tắc : “ Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên
giả vong “ , Thiên đây là thiên lý .

40

E.- Nền tảng của ngôi nhà dân chủ
Khi nói đến chế độ dân chủ, tức là ta phải lưu tâm tới đường hướng thực hiện một chế độ giúp cho “
mọi người dân đều có cơ hội . phương tiện và môi trường để có thể làm chủ đất nước theo hoàn cảnh
và vị trí của mình “ Ngôi nhà dân chủ phải có nền móng vững chắc, nền móng có vững thì mới xây
được ngôi nhà kiên cố, những cột kèo, tường vách cũng phải tương xướng, không những làm cho
nhà vững vàng và còn phải khang trang .
Nền móng đó là gì ? Đó là : “ dân vi bang bản, bản cố bang ninh “ : dân là gốc của nước , gốc vững
chắc thì nước mới an bình. Công việc xây dựng và cứu nước phải do bàn tay đóng góp của mọi
người dân, dân có no đủ ( dân sinh ) và khôn ngoan hiểu biết ( dân trí ) thì người dân mới phát huy
được tác dụng của mình. Khối óc và bàn tay của mọi người dân mới là sức mạnh của dân tộc.
Những chế độ độc tài muốn giam hãm nhân dân trong sự nghèo đói và dốt nát để cho dễ sai khiến, họ
chỉ xem người dân như đoàn súc vật. Chế độ đó là chế độ phản dân chủ . Lại nữa, tất cả nhân dân
có kết thành một khối thì mới mong dựng nước và giữ nước được . Chất keo gắn chặt mọi người
trong nước lại với nhau là nền văn hoá Thái hoà của dân tộc, hay cách khác là mạch sống của dân
tộc hay là Hồn thiêng sông núi cũng thế . Tinh hoa của văn hoá Việt là nét song trùng lưỡng hợp và
lối sống tả nhậm. ( sẽ bàn kỹ trong bài: Chính trị quốc gia ở sau ).
Hòn đá tảng ( corner stone ) của ngôi nhà dân tộc là Cha Rồng mẹ Tiên. Nguồn mạch của sức
sống dân tộc Việt là Tiên Rồng hay là nét song trùng lưỡng hợp mà Nho gia gọi là : “ Nhất Âm
nhất Dương chi vị Đạo “, đó cũng là nền tảng của luật tắc thiên nhiên, tức là dịch lý.
Nay muốn cho gốc vững thì toàn dân đều phục hoạt lại nền văn hoá đã tạo ra không biết bao nhiêu là
trai hùng gái đảm của Tổ tiên Việt xưa . Tiên vàn là phải xây dựng cho được con người Nhân chủ,
biết làm chủ đời mình, gia đình mình đất nước mình .
I.- Con người Nhân chủ
Tức là con người được phát triển toàn diện, giữ được quân bình giữa đời sống tinh thần và vật chất,
giữa Tình và Lý. . . .Con người nhân chủ là con người tự chủ, nên biết cách tự lực và tự cường để có
khả năng làm chủ bản thân, làm chủ gia đinh và làm chủ đất nước, cũng như biết cách vượt khó để
vươn lên. Ta cứ mở mắt ra mà xem, về tư tưởng thì nô lệ Mác Lê, về hành động thì duy lý cực đoan,
những người C. S. mất đời sống quân bình đã gây ra bao nhiêu tai hoạ cho con người gia đình và đất
nước.
C. S. bảo rằng chúng tôi có tình, nhưng khốn thay là thứ tình “ Hữu ái giai cấp vô sản “ , đây là
tình của đảng cướp, chỉ biết cổ xúy hận thù rồi hè nhau đi đập phá con người và đất nước! C. S. vô
thần bỏ mất phần Tâm linh là nguồn Tình cảm, mà lại phát triển quá độ về lý nên cực đoan, đâm ra
gian manh quỷ quyệt . Đánh mất tình thương thì không thể xây dựng được gì, nhưng giỏi về hận thù
thì phá hoại không ai sánh kịp !
II.- Cơ chế xã hội
Mọi cơ chế xã hội phải phục vụ cho mọi người dân, đó là chính quyền do dân, cho dân và vì dân,
hay nói theo tinh thần cộng hoà là “ muôn người cho một và một cho muôn người “, và làm sao mọi
cơ chế xã hội kết thành hệ thống, tất cả đều hội thông và quân bình với nhau . Các cơ chế xã hội
không phục vụ cho một ông vua, cho một đảng . Vua, Tổng Thống, Thủ tướng, chính quyền chỉ là
công bộc của dân, nếu khác đi thì đó là lũ bá đạo tham tàn. Tôn quân, tôn đảng là độc tài chuyên
chế, đó là bá đạo, mối tai hoạ ngàn đời của dân tộc Việt Nam! Các cơ chế xã hội phải thuận theo
luật tắc của thiên nhiên là phải có hai đối cực để tiến bộ và lập được thế quân bình để trường tồn
theo thời gian :
1.-Về kinh tế
Thì hai đối cực công hữu và tư hữu phải giữ được vị thế quân bình . Chế độ tư bản quá tôn trọng tư
hữu, coi tư hữu là quyền tuyệt đối, đưa tới tình trạng thượng hạ giao tranh lợi, do đó mà có cảnh : “
Kẻ ăn không hết, người lần không ra “. Còn CS lại phủ nhận quyền tư hữu, cho đó là nguyên nhân
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của những bất công trong xã hội, nên họ tập trung hết tất cả tài nguyên của quốc gia lại, bắt dân làm
ăn tập thể . Khi con người không được thụ hưởng xứng đáng kết quả mồ hôi nước mắt của mình thì
mất nguồn cảm hứng làm việc, do đó mất nguồn sáng tạo để tạo ra nguồn vui, nên mất ý nghĩa của
sự sống. Do vấn đề mất quân bình giữa tư và công hữu này mà xã hội đã đi vào con đường tàn sát
nhau một cách kinh khủng. Thế mà đã 5000 năm nay, Tổ tiên chúng ta đã có giải pháp điều hoà
được giữa quyền tư hữu và công hữu , tuy rằng còn ở mừc độ của một nước nông nghiệp lạc hậu.
2.-Về chính trị
Thì Nhân quyền và Dân quyền hay là tự do và pháp luật cần phải được quân bình. Có nhân quyền thì
con người mới có tự do để phát triển, nhất là con người toàn diện, muốn vậy xã hội phải tạo ra cơ
hội, phương tiện cũng như mội trường giúp người dân phát triển, có vậy dân trí mới được nâng cao;
mặt khác có dân quyền hay pháp luật thích hợp thì chính quyền mới có phương tiện để xây dựng đất
nước hầu nâng cao dân sinh . Dân trí có cao thì dân sinh mới được cải thiện , khi đó thì đất nước
mới mạnh. Các chế độ độc tài đàn áp nhân quyền và lạm dụng dân quyền, kìm hãm người dân
không cho phát triển dân trí và dân sinh cũng làm tiêu ma dân khí. Trung cộng lại nguỵ biện rằng
mỗi địa phương có một lối giải thích nhấn quyền khác nhau, nhưng họ quên rằng, hễ là người thì ai
cũng có nhân phẩm, không kể là ông Tổng Bí Thư hay một kẻ bần cố nông, những hành động nào của
chính quyền mà làm thương tổn đến nhân phẩm bất cứ ai, thì đó là thể chế độc tài, không có lý lẽ nào
để biện minh. Chúng ta phải hiểu rằng nhân loại có bản tính đồng nhiên bất cứ ai là con người ở
đâu và bao giờ cũng thế, đều có phẩm gíá, nó không lệ thuộc vào không thời gian, không ai có thể
viện lý do gì để mà xâm phạm được. Nếu nhân quyền mà tuỳ thuộc theo không thời gian, thì con
người ở Tây phương gọi là con Người, thì con Người ở Trung cộng và Việt Nam sẽ không có cái tên
Người, mà là một tên nào khác !
3.- Về Giáo dục
Thì hai yếu tố thành Nhân và thành Thân cũng cần được cân đối. Ngày nay, hầu như nền giáo dục
tất cả các nước trên thế giới đểu bỏ qua hay coi nhẹ yếu tố thành Nhân, muốn thành Nhân thì con
người phải thủ đắc những điều khôn ngoan về cách xử kỷ và tiếp vật, sao cho mọi sự được trong ( gia
đình ) ấm ngoài ( xã hội ) êm. Nếu yếu tố này bị bỏ quên thì con người không thề phát triển toàn
diện được, con người sẽ có đời sống tinh thần và vật chất hay Tình Lý bất tương tham, làm cho đới
sống cá nhân cũng như xã hội mất quân bình.
Đây là nguyên nhân cho mọi sự bất hoà làm rối loạn gia đình và xã hội, sự bất hoà ngày nay đã lan
tràn khắp thế gìời ! Con người duy lý, nhất là con người C. S. là con người mất quân bình, là con
người duy lý cực đoan, gây ra bất hoà khắp mặt, đem lại không biết biết nhiêu tai ương cho nhân loại
.Ngày nay, được hướng dẫn bởi lòng tham,nước nào cũng đua chen nhau thủ đắc về khoa học kỹ
thuật cũng như các môn về khoa học xã hội, làm sao để được nhiều tiền lắm của với hy vọng nâng
cao đời sống vật chất của người dân . Kinh tế thị trường là đấu trường để cho các nước đua chen tài
trí để thủ lợi, nhưng nếu khi đã đua chen về cái lợi vật chất mà quên yếu tố tinh thần tất có ngày sẽ
đụng nhau, vì thói thường khi chung nhau về nhiệm vụ thì thương nhau, nhưng khi cùng dành nhau
về quyền lợi thì sẽ có ngày choảng nhau. Nước Mỹ là nước có đời sống vật chất cao nhất thế giới,
nước Mỹ nay đã dư ăn thừa để, 65% dân Mỹ có trọng lượng quá tải, gây ra không biết bao nhiêu là
bệnh tật , đây cũng là quốc nạn. Hơn nữa nền kinh tế thị trường khuyến khích các nước đua nhau
sàn xuất và tiêu thụ, nền kinh tế một số nước tư bản sản xuất quá nhiều,tiêu thụ quá đáng, các thế hệ
đi trước lạm dụng, phung phí tài nguyên trên thế giới của thế hệ sau, đây là sự bất công to lớn thuộc
tầm vóc quốc tế, mặt khác lại làm ô nhiễm môi trường, đầu độc sự sống của nhân loại!
4.- Về xã hội
Thì hai yếu tố Giàu Nghèo cũng phải tương đối được hợp lý, khoảng cách không quá xa. Trời sinh
ra có kẻ thông minh, người ngu, khả năng mỗi người không bằng nhau, có người mỗi ngày làm ra
hàng trăm hàng ngàn, có người mỗi ngày không làm ra được đồng nào, nhưng con người không thể
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làm ngơ với đời sống của những người cùng khốn, nhưng vấn đề cào bằng tài sản như C. S. là quá lố
bịch, và đã gây ra nhiều tai hại .
Vấn đề là xã hội chỉ làm sao cho mức chênh lệch giàu nghèo một cách tương đối, để ai ai cũng có đủ
phương tiện tối thiểu về tài sản để sống xứng với nhân phẩm . Ngày nay hố giàu nghèo đã quá cách
biệt, tuy Liên Hiệp quốc đã có chương trình xoá đói giảm nghèo, nhưng hố ngăn cách không giảm
xuống và có phần gia tăng. Mức giàu nghèo đến một mức nào đó thì sẽ gây ra những bất ổn cho xã
hội không thể lường được, phong trào cộng sản đã dựa vào sự bất công trong xã hội để làm cuộc
cách mạng vô sản, đã giết không biết bao nhiêu triệu người , và phá không biết bao nhiêu tài nguyên
của thế giới. Thế giới không có phương cách hữu hiệu để xoá bớt hố ngăn cách thì xã hội loài người
sẽ gặp tai hoạ to lớn. Theo cơ cấu ngũ hành, Tổ tiên chúng ta đã tìm ra yếu tố giúp làm quân bình
giữa các đối cực trên. Đó là tỷ số quân bình phát xuất từ nền tảng của nền văn hoá Đông Nam : số
“ vài ba : 2 – 3 “ , hay “ tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số “ Cái thảm thương của dân tộc chúng ta bao
lâu nay là:
“ Phượng hoàng cắt cánh bỏ đi!
“Rước loài bìm bịp đem về chăm nuôi ! “
Phượng hoàng đây là nền Văn hoá Thái hòa của Tổ tiên, thì không biết phục hoạt lại mà xây dựng
con Người và xã hội, mà còn dè bỉu khinh khi, lại đi rước loài Bìm bịp là thứ văn hoá bạo động ngoại
lai về mà tàn hại đồng bào, phá hoại đất nước! Là con dân của một nước đau khổ lâu dài nhất thế
giới, chúng ta nên hồi tâm nhìn lại con người và cuộc đời mình mà trực diện với nan đề của đất nước
G.-Tóm lại
Nan đề của đất nước là:
1.- Con người bất Hoà.
2.- Xã hội đầy bất Công
3 .- Các cơ chế xã hội mất Quân bình
Đáp đề của nan đề:
1.- Con người bất hòa là do bất công khắp mặt trong xã hội, muốn xoá bất hòa, thì phải phục
hoạ lại nền văn hoá Thái hoà của Việt tộc, lấy luân thường Đạo lý quốc gia làm tiêu chuẩn sống
chung với nhau.
2.- Muốn xóa bất công, thì mọi người phải tu thân để có lòng Nhân, lòng Bác ái, mà yêu
thương nhau, khi đó mới mong ăn ở công bằng với nhau
được. Vừa yêu thương nhau và ăn ở phài Người phải Ta thì làm sao mà Bất công xẩy ra tràn lan
được. (Đây là hàng rào cản bên trong để giữ lẽ sống công bình )
3 .-Thế quân bình động của các cơ chế xã hội là liều thuốc có thể không những cứu vãn được
nan đề của đất nước và cả ở nơi đâu có hiện diện của những mối bất hoà. Đây là hai đối cực của
mỗi ngành.
Vì bản chất con người là yếu đuối, khi không sống công bằng với nhau được thì phải có pháp luật
đem vào các cơ chế xã hội để bảo đảm cho lẽ công bằng tương đối được thực hiện ( hàng rào cản
bên ngoài này giúp cho lẽ công bình được thực hiên ). Đây là vấn đề to lớn và khó khăn và cũng rất
tế nhị của đất nước .Vài ý kiến nhỏ mọn trên đây gọi là chút ưu tư dành cho đất nước mai ngày, như
là một đóng góp nhỏ của kẻ xất phu, mong được sự chỉ dẫn của quý vị . Hằng mong tất cả mọi ngưởi
con dân Việt đều lưu tâm đóng góp phần mình cách này hay cách khác thì làm gì mà quốc gia không
được cứu.
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3.- Lối Tử và cửa Sinh của đảng CSVN
A.- Cữa Tử của đảng CSVN
Đảng CSVN đã tới đoạn cuối của con đường Kiệt. Sau khi thành trì Quốc tế CS là Liên Bang Xô Sô
Viết và Đông Âu Sụp đổ, mấy nước như Trung cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba đã biết tìm cách
thoát hiểm để tồn tại cho đến ngày nay. Thực ra “ vương quốc ma đầu quốc tế Mác Lê “ đã đội nón
ra đi từ khuya rồi, nay chỉ còn là chút tàn dư của nền bá đạo phương Đông mà thôi. Để thoát hiểm,
Trung Cộng một mặt còn giữ lại cái vỏ XHCN để có lý do giữ ngôi, mua thời gian thoát hiểm, mặt
khác còn âm thầm chấn hưng lại cái Hán Nho, Tống Nho ( thứ mà Mao Trạch Đông cố sức tiêu diệt
không xong, nhưng cũng là thứ Đặng Tiểu Bình ngầm khôi phục để cứu đảng ) để thay thế . Thứ Nho
bá đạo này đã là nguyên nhân khốn cùng của dân tộc ta hàng ngàn năm. Cách đây một hai năm, Việt
Cộng cũng theo quan Thầy Bắc phương đã tổ chức cuộc Họp về Nho giáo tại Hà nội để chần hưng
thứ bá đạo này để thay thứ vương quốc hồn ma Mác Lénin. Tất cả những hồn ma Mác Lênin, Hán
Nho, Tống Nho đều con đẻ của bạo lực, áp bức, bóc lột và bành trướng, tất cả có một ước số chung
là Tham tàn và Bạo lực. Ngày nay Trung cộng đang ra sức phát triển kinh tế không phải lả để mưu
phúc lợi cho toàn dân, mà là để tranh bá đồ vương trên thế giới. Bỏ tham vọng mắc kẹt cũ, thay vào
tham vọng mới để một mặt thoát thân, mặt khác để dấn thân vào cuồng vọng bành trướng. Chừng
nào chưa đổi chiến lược “ Tham tàn, Cường bạo “ bằng “ chí Nhân và đại Nghĩa “ thì chưa thể
thoát được.
Riêng CSVN là những thứ con hoang năm cha bảy mẹ, họ đã bỏ gốc con Người, gốc đồng bào của
Tổ tiên, gốc Văn hoá của dân tộc. Vi vong thân không nhận biết mình là tạo vật của đấng Tạo hoá, là
nguồn Sống và nguồn Sáng, nên không những chống Trời, chống Chúa, chống Phật, mà còn tạo ra
một lớp thờ Chúa lạy Mác, theo Phật tôn Hồ, qua tổ chức Liên tôn quốc doanh để khống chế con
người. Vi vong bản, nên đâu biết đến tình đồng bào, coi đồng bào là tha nhân, là cứu địch, coi đồng
bào như là đàn nô lệ để khai thác mọi thứ để vét cho đầytúi tham, nên có gì đem bán và vét sạch!
Coi văn hoá dân tộc là quê mùa lạc hậu để theo thứ văn hoá Lừa và Văn hoá Lừa, văn hoá Đéo (
danh từ trong nước của I don’t care generation ), nên đất nước nay đã tan hoang như ngày nay. Vì
vong nô nên hết học theo Nga theoTàu, nay đến Mỹ. Học theo đâu phải là điều dở, nhưng khốn thay
chỉ theo được cái vỏ, cái nhãn hiệu để tiếp tục lừa đảo gần 2/3 thế kỷ nay, có học theo được chút tinh
hoa nào cùa nước ngoài đâu !
Nay chế độ CHXHCNVN đang rung chuyển đến tận gốc rễ, đảng CSVN đang đôn đáo ngược xuôi
chữa cháy, nhưng không biết dùng Nước ( Nguồn Nhân Nghĩa ) mà lại còn tiếp tục dùng Lửa ( Hung
Tàn, Cường bạo ), mưu gian qủy quyệt, cùng những luận điệu ngụy biện rẻ tiền, thì chỉ thêm dầu vào
lửa mà thôi ! Họ chữa cháy bằng cách thổi gió nhẹ lên ngọn lửa, chứ gốc lửa cháy thì vẫn cứ để y
nguyên. Họ sửa chữa chế độ mục nát, bất công bằng cách chữa các hiện tượng bên ngoài, mà đâu
nhận ra cái gốc mục nát tham tàn bên trong, cho nên càng sửa càng sai, càng sai chóng mặt càng
sửa điên cuồng . Họ tưởng chỉ có thể phát triển kinh tế là xong mọi chuyện, nhưng giả sử khi kinh tế
được phát triển thật sự, phỏng trong xã hội hầu như đều là loại ma đầu tham tàn như CS, có bỏ
được thói cướp dật và giết nhau như xưa nay không ? Việc sửa sai, đổi mới của họ ngày nay chẳng
khác nào người dân xưa sống trong cảnh sinh hoạt tập đoàn tập thể vì thiếu vải nên phải lấy miếng
vải mới vá vào áo quần cũ nát . Chính miếng vải mới chẳng giúp ích gì mà chỉ làm cho manh áo cũ
rách mau hơn !
Có con người nào gian ác mà làm điều thiện được không, có cơ chế xã hội không thể hiện Đạo lý dân
tộc mà đem lại lợi ích cho mọi người được không ? Những thứ ngụy biện vô liêm sỉ đã quá lâu ngày
rồi, đâu còn ăn tiền nữa!
B.- Công và tội của CSVN
Tôi năm nay đã trên 80, tôi đã có mặt trong những biến cố quan trọng từ Bắc chí Nam, từ năm 1954 (
từ 1945 – 1958 ở miền Bắc ) đền 1981 ( từ năm 1959 – 1981 ở miền Nam ), nên tôi đã thấy rõ được
lời nói và việc làm của đảng CSVN. Để hiểu tường tận về CSVN, tôi chỉ xin nêu lên những lời nói,
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việc làm của CSVN trong 2/3 thế kỷ qua với cái nhìn nhất quán, đó là những kiện chứng để đóng
chốt những ngụy thuyết lộn sòng của đảng CSVN . Những sự kiện lịch sử đã đầy rẫy và rành rành
ra đó, ai cũng đã biết rồi, không cần phải dẫn chứng dài dòng. Tôi chỉ ghi ra đây những nét chính để
cho mọi người thấy rõ được cái quốc nạn và quốc nhục của Việt Nam, để có ít hiểu biết căn bản về
CSVN mà ứng xử trên đường xây dựng dân chủ, để khỏi bị mắc lừa bất cứ từ đâu. Tôi xin lướt qua
một số công và tội của đảng CSVN sau đây
I.- Công của đảng CSVN
Xét về mặt đảng phái, đảng CSVN đã lập được công to, vì đã đánh quỵ được các đảng phái quốc gia,
triệt hạ được các tôn giáo, để chiếm quyền độc trị. Chỉ với một số ít đảng viên mà CSVN đã trèo
được lên ngôi trị vì hơn 80 triệu dân qua 2/3 thế kỷ nay. Đa số đảng viên trong Trung ương đảng đã
trở thành giai cấp tư bản đỏ, người ít có từ một triệu đến người nhiều hơn vài tỷ dollar gởi nhà băng
ngoại quốc, chưa kể đến lâu đài dinh thự trong nước.
Xét về mặt quốc tế, thì họ đã thành công trong việc phá nát quốc gia, nhưng có phần kém may mắn,
vì trong khi sắp hoàn thành được nhiệm vụ nhuộm đỏ các nước Việt, Mên, Lào do quốc tế CS trao
cho, thì đùng một cái đế quốc Cha Liên Xô đã yểu tử, may mà còn lại đế quốc Mẹ Trung Cộng để mà
nương tựa, nhưng còn chơi vơi trước cao trào dân chủ đang trào dâng.
II.- Tội của đảng CSVN
Về mặt quốc gia, thì đảng CSVN cũng đã để lại đuợc những thành tích vĩ đại để đời:Họ đã giáng
cấp được con người, phá tan được gia đình và làm tan hoang được tổ quốc . Chúng tôi xin ghi lại ít
nét chính sau đây :
1.- Giết hại người quốc gia
Có giết hết được người Quốc gia yêu nước mới thực hiện được chủ nghĩa quốc tế vô sản.
a.- Ngay từ năm 1925, Lý Thụỵ ( tức là kẻ mạo danh làm bác Hồ kính yêu của dân tộc ! đã
chỉ huy việc bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp để diệt nhân vật đầu đàn của quốc gia, có diệt hết
những lãnh tụ quốc gia mới thực hịện nhiệm vụ quốc tế CS được . Tiếp đó sau 1946, Hồ Chí Minh
lập ra cái gọi là chính phủ Liên Hiệp, dùng làm cái màn che để tiêu diệt những người quốc gia trong
các đảng phái và tôn giáo.
b.- Đến năm 1951, bắt đầu giết những thành phần ưu tú ở nông thôn, được gán cho là phản
động qua phong trào đấu tranh chính trị.
c.- Tiếp, đến 1955, 1956 , CSVN phát động Cải cách ruộng đất ở mìền Bắc và miền Trung để
giết thành phần điạ chủ là thành phần ưu tú cột trụ của nông nghiệp, là nền tảng của quốc gia nông
nghiệp.
d.- Sau năm 1975 , CSVN lại đem các thành phần quân cán chánh của miền nam vào trại tập
trung được gọi là trại học tập cải tạo để giết hại dần mòn bằng lao động khổ sai, đói khát và bệnh tật
không thuốc men. Các thành phần này là tinh anh của miền Nam Việt Nam.
e.- CSVN đã ngụy tạo ra hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ không cần thiết để đem nướng
hàng trăm ngàn Thanh niên trai tráng cùa hai miền Bắc Nam, vì sau 1945 phong trào giải phóng các
dân tộc thuộc địa đã trả nền độc lập cho nhiều nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Việc giết người
quốc gia cũng như ngụy tạo chiến tranh đều có mục tiêu là nhuộm đỏ các nước Đông Dương theo chỉ
thị của Đệ tam quốc tế. Hồ Chí Minh phụ trách về Đông Á sự vụ của đệ tam quốc tế CS .
2.- Xoá bỏ quyền Tư hữu toàn dân
Có cào bằng được quyền tư hữu, mới tổ chức làm tập đoàn tập thể để mau mau xây Xã hội CS theo
giấc mơ địa đàng.
a.- Vào năm 1953 ở miền Trung và miền Bắc, CSVN phát động phong trào Thuế nông nghiệp
và giảm tô giảm tức, cao rao là thực hiện lòng nhân đạo và công bằng xã hội, mà thực tế là tịch thu
của nổi của địa chủ, phú nông và trung nông.
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b.- Đến năm 1956, CSVN lại cho phát động phong trào cải cách ruộng đất với mục đích cào
bằng tái sản của nhân dân ở miền Trung và miền Bắc, ngoài việc tịch thu hết của chìm của địa chủ,
còn lấy cớ giết một số người chống đối để trử hậu hoạn.
c.-Sau 1975, CSVN lại đề ra việc xây dựng vùng kinh tế mới để
chiếm tài sản của người giàu, của quân cán chính miền Nam, cùng để dáng đòn thù lên gia đình
quân cán chính miền Nam.
d.- Vào năm 1956, 1957 ở miến Bắc và sau 1975 ở miền Nam, CSVN đề ra việc cải tiến công
thương nghiệp để tịch thụ tài sản cũng như phương tiện sản xuất của thành phần công thương
nghiệp.
e.- Sau 1989, Hệ thống quốc tế CS sụp đổ, kinh tế quốc gia bị kiệt quệ, CSVN phải cho nhân
dân làm ăn cá thể để cứu nguy chế độ, nhưng vẫn không trả lại quyền tư hữu ruộng đất là xương máu
của Tổ tiên cho người dân, cũng như tài sản của các tôn giáo.
Đến nay dân oan khiếu kiện cướp bị nhà cướp đất khắp nơi, thỉ cả trung ương lẫn địa phương chỉ
đùn dẩy cho nhau, chẳng những không trả, mà còn dùng đại lực lượng công an trù dập tàn bạo.
Điều ta nên biết khi mất quyền tư hữu là con người mất quyền làm người, mất quyền sống còn, con
người Việt Nam thời làm ăn tập thể không bằng con trâu con bò, con người bị nhốt vào chuồng hộ
khẩu và tem phiếu cung cấp bo bo là thức ăn của ngựa do các nước anh em XHCN viện trợ cho!
3.- Tước đoạt những quyền căn bản làm người
Có tước hết quyền Tự do làm người thì người dân thì mới cam chịu làm thân trâu ngựa cho giấc
mộng thiên đàng mù . Trong Cải cách ruộng đất, CSVN đã dùng đòn bạo lực uy hiếp được giai cấp
địa chủ ( Thực ra là thành phần giàu, ở Việt Nam có hiện tượng nô lệ mà không có chế độ phong kiến
như ở Tàu cũng như không có chế độ nô lệ như Tây phương ), tịch thu hết của nổi của chìm của họ,
giết đi một số để răn đe, đè bẹp ý chí chống đối của phú và trung nông, CSVN cho tiến hành việc làm
ăn tập đoàn tập thể, bắt toàn dân vào cái chuồng bò, có cái cữa Hộ khẩu và then cài Tem phiếu
thực phẩm. Người dân còn khốn nạn hơn cái kiếp trâu bò, vì trâu bò còn có thể ra đồng gậm cỏ tươi
dưới trời trong gíó mát.
Trước thời kỳ cải cách thì ban ngày người dân phải lao động cật lực, đến ban tối thì không đêm nào
mà người dân không phải đi hội họp thâu đêm. Người dân không có một thởi gian gian nào trong
năm để lo việc gia đình, lo cho con cái. Các thành phần trong dân chúng đều được đoàn ngụ hoá để
cho đảng kềm kẹp, giáo dục để phá tan nền tảng gia đình, là nôi ươm tình người để thay vào đó tình
quốc tế vô sản! Có phá được gia đình mới phá được nền tảng của quốc gia, có phá được quốc gia
mới tìến lên XHCN được, vì vậy mà Hồ Chí Minh mới kêu gọi: ‘ Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa “,
không hiểu họHồ muốn ám chì thứ nước nào đây ?! Và sau 1975, nhân dân miền Nam cũng bị nhốt
vào cái chuồng bò tập thể,cũng bị tước hết quyền tư hữu và quyền làm người. Nói tóm lại CSVN luôn
luôn giam hãm nhân dân trong vòng đói khát để phải bám vào tem phiếu của đảng và trong vòng ngu
dốt để đảng nói gì dân củng phải nghe. Đảng CSVN nắm hầu bao sự sống của toàn dân, có quyền
ban phát sự sống cho toàn dân, do đó nhân dân phải đời đời ghi ơn Bác và đảng ! .
4.- Bách hại các Tôn giáo
Không tiêu diệt đươc tôn giáo thì bị lòi mặt gian ác ra! Ngay những ngày đầu của cái gọi là cách
mạng mùa Thu, CSVN đã cho đem hết các tượng Phật trong các Chùa Chiền ở miền Trung xếp vào
một ngôi Chùa hẻo lánh, còn các ngôi Chùa bị dẹp tượng thì dùng làm kho hay nơi hội họp. . ., các
tôn giáo khác cũng bị bách hại bằng nhiều thủ đoạn.
Vào năm 1948 ( ? ) tổ chức Liên tôn chống cộng bị phá vỡ, những người chủ chốt bị giết và bị tù.
Vào năm 1956, phong trào nhân dân Quỳnh Lưu nổi lên, Nguyễn Khiếng là tư lệnh Liên khu Tư phải
đem lực lượng quân đội đánh dẹp. Dân Quỳnh Lưu bị dày lên miền Thượng Du Bắc Việt, sau 1975
người tù cải tạo mới gặp, thì họ đã biến đổi thành những người Thượng rồi ! Để che mắt thế giới và
nhân dân, CSVN cho tuyển chọn một số Linh mục vô thần, tu sĩ Phật giáo Tham, Sân, Si vào trong tổ
chức tôn giáo mới gọi là tôn giáo quốc doanh, thay vì thờ Chúa thì họ thờ Mác Lê, làm con sen cho
đảng CSVN!
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Từ 1975 cho tới nay, ngoài tôn giáo đã có từ trước, CSVN cho lập ra đủ thứ tôn giáo: nào Công
giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hoà hảo, Tin lành, thứ nào cũng đều yêu nước yêu hoà bình hết, còn các
tôn giáo không chấp nhận CS vô thần thì đều liệt vào hàng phản động. Các Tôn giáo này đều bị tịch
thu hết tài sản, hết các cơ sở giáo dục, các cơ sở từ thiện, các cơ sở truyền thông ấn loát. Các tôn
giáo này đều được tự do hành đạo trong điều kiện vô phương tiện và mất môi trường.
Đến nay thì đang cố thành lập Hội Đồng Liên tôn quốc doanh, không những quốc doanh trong nước
mà còn với tay tới quốc doanh Thiên triều nữa, với hy vọng là vương quốc ma quỷ sẽ ngự trị khắp
cõi Á Châu.
Qua bao nhiêu năm nay, Phật giáo Việt Nam thống nhất,Tin lành Memonite, Hoà Hào bị bách hại
triền miên bằng mọi thủ đoạn gian trá để bịt mệng các tôn giáo và nhân dân khao khát tự do và nhân
quyền. Tự do tôn giáo mà phải xin phép mới được hoạt động, xin phép mà không bao giờ cho, nếu
muốn được phép thì phải thờ Mác Lénin, Hố Chí Minh. CSVN đã xây “ Việt Nam Quốc tự “đồ sộ ở
miền Nam ( Bình Dương ) để thờ tượng Hồ Chí Minh đàng trước, còn tượng Phật thì để che khuất
đàng sau.
Chúng ta có hiểu tại sao CS lại căm thù tôn giáo, luôn tìm cách tiêu diệt tôn giáo, là vì bản chất các
tôn giáo là Công bằng, Bác ái cũng như Bi, Trí, Dũng, đều tố cáo bản chất Hung tàn và bạo ngược
của CS, chúng đâu có muốn để cho các tôn giáo lan tràn khắp nơi, nếu thế thì chúng lấy đâu còn chỗ
để xây “ thiên đàng trần gian! “
Tại sao đất nước chúng ta có nhiểu tôn giáo mà để thiểu số CS tung hoành như chỗ không người vậy
? Nói cho đến cùng vì mọi người đói khát nhu cầu Tâm linh ! Sở dĩ có tình trạng bi thảm như vậy là
vì tại CS vô thần, mà cũng tại ta:
Có một điều chúng ta phải công nhận, là từ trước tới nay các chức sắc trong các Tôn giáo có danh
xưng là những nhà lãnh đạo tinh thần, là những vị thánh thiện, thông minh duệ trí, nhưng mà không
hoàn thành thiên chức được, nên để cho những người CS vô thần là hạng ít học lại thao túng được
đời sống tâm linh của dân Việt Nam như vào chỗ không người! Có nhiều vị lại sống phản chứng để
chúng dựa vào đó mà đả kích tôn giáo, chúng gài bẩy mà không biết, nên mắc vào thiên la địa vọng
của chúng, để biến con Phật con Chúa thành con chiên của Mác, Mao, Hồ!
Đến nay CSVN đã khống chế hấu hết hầu hết hoạt động của tôn giáo, ít có vị nào dám nói lên Đạo lý
của Đạo giáo mình đề soi sáng cho toàn dân, trừ có Tăng Thống Huyền Quang, Hoà thượng Quảng
Độ . . . và nhóm Lm Nguyễn Kim Điến .. ., Cụ Lê Quang Liêm của Phật giáo Hoà Hảo. . .đã dám nói
dám làm, nhưng đang bị bách hại!
Có nhiều vị lại từ bỏ thiên chức rao giảng của mình, không dám “ đem ánh sáng rọi vào nơi tối tặm,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm, mà lại theo thời đổi hướng, lấy những hỉnh thức bên ngoài như tu bổ
xây dựng nhà thờ, nhà chùa, đền đài và rước xách cúng dường rổn rang mà thay thế, để trình bày cái
dáng dấp bề ngoài của tôn giáo, nhưng khốn nỗi đã đánh mất nội dung cốt tuỷ của Đạo lý, nên còn
nội lực đâu mà đấu với tranh! Những vị này cảm thấy được yên ổn trong địa vị của mình mà lờ đi
những khổ đau nhọc nhằn của con người và quốc nạn quốc nhục của dân tộc. Chê trách CS là đúng,
mà không tự chê trách mình là quá sai ! Mình không có đại Nghĩa và chí Nhân, thì làm sao đẩy lùi
được Hung tàn và Cường bạo?
Mình chỉ sống đạo bằng hình thức, mà nội dung rổng tuếch, thì lấy đâu nội lực mà chống chỏi với ma
vương. Nội dung là bác ái và công bằng. Nhưng khi sống nơi thế sự thì Công bằng mới là chính .
Sống Đạo mà không chú tâm bảo vệ sự công bằng ngoài đời thì là đánh mất sự làm chứng của mình
rồi. Bất công là nguổn khổ đau chính của con người trong xã hội ta xưa nay. Chứ chỉ có rao giảng
Bác ái thì thật chưa đủ ! nhưng có điều lợi cá nhân là rao giảng bác ái thì không đụng tới ai, nên
được yên thân. Ngày nay nhiều Tổ chức chỉ chăm lo việc từ thiện để giúp đồng bào khốn khổ trong
nước, Việc này xem ra cũng cần nhưng cũng thật chưa thiết, vì đây chẳng qua là việc tạm thời xoa
bớt niềm đau cho người dân khốn khổ, hoạn nạn, ai thấy mà chẳng động lòng thương, nhưng có một
điều lớn và căn bản hơn nhiều là nguyên nhân của sự khốn khổ của người dân đó, mà ít ai lưu tâm
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tới, đó là sự bất công trong xã hội, nhất là do CSVN gây ra đã 2/3 thế kỷ nay. Sự khốn cực triền miên
của dân cả nước là sự bất công do đảng CSVN gây ra. Họ bị tước hết quyền tư hữu và quyền làm
người, mà nào có ai hay, ít ai bênh đỡ ! Làm việc bác ái là cần và rất tốt, nhưng việc chính và tốt
hơn là chấm dứt sự bất công do những kẻ độc tài hung hãn gây ra.
Khốn thay, muốn bảo vệ các giá trị cao quý đó tất phải trả giá, Chúa Yêsu là đấng hoàn thiện mà còn
bị đóng đinh nữa là. Là tôi tớ Chúa Yêsu, ta phải ứng xử ra sao cho được “ hiền lành như bồ câu và
cũng khôn ngoan như rắn “ , chỉ có chân tu kiểu đó thì mới biết cách đối xử đúng đắn, tốt đẹp được.
Lẽ nào các vị lãnh đạo tinh thần không nghe không thấy được những quốc nạn và quốc nhục réo gọi
bên mình hầu như suốt cuộc đời! Là những người lãnh đạo tinh thần tại sao lại không biết, chắc phải
có lý do gì sâu xa huyền nhiệm lắm mà ta chưa hiểu! Lại có thêm chuyện động trời: Thói thường thì
những người tu sĩ các tôn giáo đều là những bậc đức trọng tài cao, chuyên lo bài Ác dương Thiện,
làm sao thời nay mà lại có lớp tu sĩ áo đen, áo đỏ, áo vàng, áo nâu, tự nguyện làm con sen cho chế
độ hung tàn bạo ngược !
Muốn biết các vị này là ai , thì ta cứ nhìn vào bản chất người thầy của họ là CSVN ra sao, thì ta thấy
được chân tướng của các vị đó !
Ta hảy nhìn xem qua các Lâu đài nguy nga, những nhà Thờ đồ sộ ở Âu châu, những Đền, Chùa dát
vàng nạm ngọc các nơi, những cuộc rước xách, lễ lạt tưng bừng, có đáp ứng được nhu cầu tâm linh
của con người không ? Chắc là không bao nhiêu, vì càng ngày những nơi đó càng vắng vẻ, những
chỗ cao sang đó ngày càng trở nên trống trải, vì ngoài cái hình thức hào nhoáng đồ sộ bên ngoài
chẳng còn chứa bao nhiêu của ăn Tâm linh bên trong, càng nhìn vào đó rồi nhìn vào cuộc sống hỗn
loạn của thế giới ngày nay, lòng người càng thêm thất vọng. Họ bèn ngoảnh mặt đi theo ánh sáng
choáng lòa của khoa học kỹ thuật, nhưng lâu rồi cũng chẳng thoả mãn được cái khao khát vô biên
của con Người. Người ta đã lầm, vì đi tìm thoả mãn khát vọng vô biên của mình bằng những thứ vật
chất hữu hạn, nên càng tim càng khát. Có tìm đến được mạch cam tuyền là nước hằng sống, là nguồn
Sống và nguồn Sáng đâu mà được no thoả ! Hầu như mọi con người đang cần của ăn tâm linh. Thứ
nào mà ăn vào dễ tiêu hoá để ai ai cũng hưởng được ơn ích.
5.- Phá hoại truyền thống văn hoá của Dân tộc
Không phá hủy truyền thống của dân tộc thì làm sao phá được con người, khôngpha được con người,
làm sao phá được gia đình là nền tảng ngàn đời của quốc gia, muốn ophá quốc gia thì chỉ gieo thứ
văn hoá Lừa để thực hiện chủ nghĩa XH của quốc tê vô sản.
a.- Văn hoá truyền thống của dân tộc
Tôi chỉ đề cập tới những luân thường đạo lý xưa của Nho giáo, là thứ văn hoá đã ăn sâu vào con
người Việt nam từ thiên tử cho đến thứ dân qua bao nhiêu ngàn năm. Đó là những giá trị Ngũ
thường cho mỗi cá nhân tu dưỡng, đó là những đức tính : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí , Tín , còn Ngũ luân
là những mối liên hệ giao hoà giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa nhân dân và chính quyền, giữa
anh chi em với nhau, giữa những người xung quanh hay đồng bào. Tuy ngày nay Nho giáo hình như
đã bị khinh chê, đã bị bỏ quên, nhưng những giá trị đó còn nằm trong tâm khảm đa số con dân Việt.
Đó là những điều phổ biến mà ai cũng có một ít hiểu biết để sống với nhau. Đó là gốc con Người và
gia đình cũng là cái gốc của nước. Đó là lý do tại sao cộng sản phải hủy dìệt văn hoá truyền thống
của dân tộc, vì nếu văn hoá dân tộc còn thì còn mặc nhiên tố cáo điều bất nhân bất nghĩa của CS.
Cũng vậy nền văn hoá của các tôn giáo và nền văn hoá lừa của CS đều là như Nước và Lửa , nên bất
cứ giá nào CS cũng phải tiêu diệt tôn giáo.
b.- Văn hoá Lừa của Cộng sản
Từ đầu đến cuối, đảng CSVN đã dùng thứ văn hoá Lừa để thực hiện âm mưu của quốc tế CS.
*.- Cái mạo danh đầu tiên là chiêu bài “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc “ để dụ dỗ đa số quần
chúng nông dân và công nhân ít học và lạc hậu, hầu lấy đa số áp đảo thiểu số mà thưc thi chủ nghĩa
CS. Có nêu ra những mục tiêu tốt đẹp như thế mới lôi kếo được đa số quân chúng. Có đa số quân
chúng ít hiều biết mới dụ dỗ vào con đường tà đạo, dùng đa số ít học đề áp đảo thiểu số hiểu biết.
Có ngụy tạo ra chiến tranh mới thực hiện cuộc cách mạng bạo động của vô sản, có chiến tranh mới
viện lý độc lập quốc gia mà vu oan giá hoạ để tiêu diệt thành phần quốc gia, hai là có thời gian để tổ
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chức đảng. Miệng nói là độc lập, nhưng thực chất là chuẩn bị dâng quốc gia cho quốc tế đệ tam, nên
mới có khẩu hiệu yêu nưóc là yêu XHCN . Tự do gì mà mọi người dân đều bị tước hết quyền tư hữu
và mọi quyền tự do căn bản . Hạnh phúc gì mà đã 32 năm hoà bình rồi mà đất nước còn là
nướcnghèo có hạng trên thế giới. Miệng thì hô hào độc lập dân tộc nhưng việc làm là phá hoại quốc
gia để đem quốc gia cho quốc tế CS, nhân dân trong và ngoài nước toàn làm nô lệ cho ngoại nhân.
Miệng thì hô hào chống Đế quốc thực dân và Mỹ Ngụy, nhưng thực chất là phải : “ Dựa vào chiến
tranh để làm Cách mạng vô sản “, có chiến tranh mới dùng bạo lực được, có chiến tranh mới dùng
ngón độc chiêu sắt máu được, mục đích là để tiêu diệt và khống chế thành phần quốc gia đối lập .
*.- Cộng sản nhân danh lòng nhân đạo và công bằng xã hội để phát động phong trào giảm tô
giảm tức và cải cách ruộng đất để cào bằng tài sản và tước đoạt quyển tự do của dân để buộc họ làm
ăn tập thể . Nhưng đảng CSVN chẳng có lý do và quyền hạn gì để tước hết tài sản và phương tiện
sản xuất của thành phần tư sản cũng như của toàn dân. Caí gian ngoan là mọi công lao tưởng tượng
đểu gán cho đảng CSVN, còn những tội lỗi sai lầm đều đổ lên đầu những thành phần cán bộ ngu dốt.
Thực tế là CSVN đã lãnh đạo vô sản cào bằng tài sản cùng phương tiện và công cụ sản xuất của
toàn dân để làm ăn tập thể hầu“ tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên thiên đường mù XHCN “!
*.- CSVN đã phát động phong trào chống văn hoá Phong kiến lạc hâu và văn hoá Tây
phương đồi truỵ bằng cách đốt sách và tịch thu sách của Tổ tiên xưa cất dấu vào thư viên không cho
ai xem, và la to lên đó là nọc độc của chế độ cũ .
Miệng Hồ Chí Minh cứ trâng tráo hô hào cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhưng vẫn cổ động
đàn em tiêu diệt văn hoá dân tộc, CSVN còn đi xa hơn nữa bằng cách lập ra một đàn Văn Nô san
định các sách xưa giống như gác Thạch Cừ của nhà Hán, có mục địch là xen dậm giải thích sai lạc
lịch sử và đem tư tưởng ngụy biện của Mác, Lê, Hồ vào để hiếp dâm văn hoá . Ai có thì giờ thì tìm
xem sách từ Hà nội, thành Hồ đem qua, những cuốn sách dày cộm, in rất đẹp để gieo rắc văn hoá
Lừa đó. Trong thời gian CSVN phá đổ mọi giá trị của tôn giáo và gieo rắc văn hoá Lừa, ta đâu thấy
có các vị lãnh đạo tinh thần nào nói lên điều gì!
4.- Bán đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp để trả nợ chiến tranh ngụy tạo.
Chế độ bá đạo của Thiên triều là kè thù truyền kiếp của nhân dân ta ( nhưng nên nhớ nhân dân
Trung Hoa vẫn là anh em với chúng ta ) , CSVN đã nhận kè thù làm anh em “ Môi hở răng lạnh,
Sông liền sông núi liến núi “, nhưng đâu có biết “ núi sông của Việt tộc xưa còn kéo mãi lên tận
sông Dương Tử và Hoàng Hà “! Nhưng khi bị xúi dục lấn chiếm miền Nam thì đàn anh đem quân
sang thực hiện việc dời mốc núi sông vế phía Nam, để cho những Bản Dốc và Ải Nam Quan tiến lên
phương Bắc. Sau đó lại phải trả nợ “ Ngụy tạo chiến tranh“ bằng cách nhường Đất nhượng Biển .
Trước đó cũng đã nhường Hoàng Sa cho đàn anh vĩ đại rồi . Những mưu mô bành trướng chiếm
đoạt này càng ngày càng lộ diện, chođến ngày nào nuốt trọn hết vùng Đông Nam Á mới thôi !
5.- Ngụy Tạo Hiến Pháp
Hiến pháp là luật pháp Mẹ, nó mang bản chất của nền Đạo lý quốc gia để mang lại phúc lợi cho toàn
dân. Hiến pháp là khuôn mẫu cho mọi luật pháp quốc gia . Trong chế độ dân chủ thì chỉ có toàn
dân mới có quyền viết Hiến pháp . Quốc hội không có quyền này, mà chỉ bằng vào Hiến pháp là luật
Mẹ để viết các luật con theo tinh thần của luật Mẹ để thể hiện đúng với tinh thần Đạo lý của dân tộc .
CSVN Việt Nam đã không hiểu được điều căn bản này, nhưng đã ngụy tạo ra Hiến pháp, để hợp thức
hoá việc tước đoạt quyền tư hữu của toàn dân cũng như quyền độc trị của đảng CSVN . Tội này là
tội gì đây ?
6.- Bửu bối của đảng CSVN
Đảng CSVN có hai bửu bối: đó là văn hoá Lừa và tính chất cách mạng triệt để của chính sách giai
cấp đấu tranh:
a.- Khi cộng sản nói đến Dân tộc là tiến hành công việc phá hoạì con người, gia đình và quốc
gia để dâng nước cho quốc tế vô sản .
b.- Khi nói đến Độc lập là để che đậy con đường nô lệ Trung Xô.
c.- Khi cô võ chiến tranh dành độc lập là để tiến hành việc dâng nước cho quốc tế vô sản.
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d.- Khi nói đến nhân đạo là chuẩn bị giết người ( trong các cuộc phát động đấu tranh giai
cấp ).
e.- Khi cao rao công bằng xã hội là chuẩn bị cướp của nhân dân ( Trong đấu tranh giai cấp)
g.- Khi nói đến bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc là tìm cách tiêu hủy những giá trị của
Tổ tiên, của các tôn giáo.( Trong đấu tranh giai cấp )
h.- Khi nói đến tự do là tìm cách nô lệ toàn dân trong chính sách bưng bít ngu dân bằng hai
cái xiềng hộ khẩu và tem phiếu và pháp lệnh.
i.- Khi nói đến hạnh phúc là giam hãm dân trong con đườngbần cùng hoá .
k.- Có điều quan trọng này mà ít người quốc gia hiểu thấu, người quốc gia cứ nghĩ là mình là
thành phần đối lập của CSVN, nhưng người CSVN xem những người quốc gia là những kẻ thù nguy
hiểm nhất. Cách mạng triệt để của CSVN là ở chỗ đó, là nhận rõ kẻ thù và diệt cho hết kẻ thù. Từ
tính chất triệt để đó mà nảy sinh ra việc: giết lầm hơn bỏ sót để trừ hậu hoạn, “ ninh ngã phụ nhân ư
nhân phụ ngã “, nên cái tàn bạo cực đoan khủng khiếp đã qua mặt các thành phần đối lập một cách
dễ dàng. Cho đến ngày nay đã 70 năm rồi mà còn có nhiểu vị trí thức còn lăng xăng rúc đầu vào
trong cái hầm tai vạ này! Thật hết chỗ hôn mê!
C.- Nguyên nhân thảm trạng của đất nước
Đứng về phương diện Thế sự thì sự độc trị của đảng CSVN là do các phe quốc gia đã không đóng
được vai trò của mình, để cho CSVN thao túng, đem quốc gia vào vòng tai hoạ . Nhưng nguyên
nhân sâu xa nhất là sự thất bại về phương diện Tâm linh. Đây là phương diện Đạo lý của các tôn
giáo. Đạo lý các tôn giáo không được nêu cao, không đem vào sự sống Thề sự của dân tộc được, làm
sức sống Nhân Nghĩa ; Bi , Trí; Bác ái Công bằng héo hon đi, khiến cho thế lực vô thần lan tràn,
khống chế mọi lãnh vực của đời sống, đến nỗi khống chế cả các tôn giáo nữa! Tệ hại hơn nữa lại
nhân danh tôn giáo để hại dân phá nước!
Tâm linh là cái gốc, Thế sự là cái ngọn, gốc hư thì ngọn khô héo. Không nâng cao được đời sống tâm
linh cho toàn dân, không đem Đạo lý vào thế sự được, thì Thế sự chẳng mong gì tốt đẹp được, vì cái
lẽ giản dị, là khi con người đã hư đốn thì phỏng làm gì nên thân!
Có một điều chúng ta nên hiểu, họa CS như trận hồng thủy như triều dâng, trong khi triều dưng thì
khó lòng mà chống cự nổi, nhưng nay chúng đã thoái trào, ta không đem ánh sáng của Công bằng và
Bác ái để quét sạch tàn dư của chúng thì ta đều là những người đáng trách, có tội với Tổ tiên, với
Phật với Chúa. Thái độ im lặng của một số vị lãnh đạo tinh thần hìện nay trước quốc nạn Và quốc
nhục là những điều kinh khủng chưa từng thấy xưa nay!
D.- Sinh lộ của đảng CSVN: Quay về với Đạo lý của dân tộc
Duới nhãn quan của chúng tôi thì dầu muốn dầu không, những ngươì CSVN vẫn là con Rồng cháu
Tiên, vẫn là đồng bào của chúng ta, vì quốc nạn nô lệ mà các bạn đã không nhận ra mà bỏ quên nền
văn hoá quý giá của giống nòi, và cũng vì nhiệt huyết mà các bạn đã mắc lầm cái chủ thuyết độc
hại nhất thế giới để giết chết đồng bào và tàn hại đất nước.
Thời gian 70 năm đã đủ để cho các bạn nhận ra caí huyền thoại ru ngủ của Hồ Chí Minh, thay vì
nhận biết đắc tội với đồng bào và đất nước, các bạn lại tự ngoạn lộng cho rằng đảng CSVN Việt
Nam đã có công giải phóng nhân dân và cứu đất nước, các bạn thử nghĩ xem, mọi phương diện của
đất nước chúng ta bây giờ ra sao, tất cả đã nát bấy như tương chưa? Và nếu không có toàn dân thì
chừng một nhúm nhỏ nhoi của đảng CSVN đã làm được trò trống để lên ngôi độc trị, để rồi chổm lên
đỉnh đầu của dân tộc mà ngồi! Công an không phải là thành lũy kiên cố để bảo vệ được các bạn lâu
dài, mà chỉ có đạo lý thuận thiên của dân tộc, cùng với lối biết chăm lo dân sinh dân trí thì mới
trường tồn trường trị được. Đọc những lời trên các bạn có thấy được cái độc hại của CS không?
Nếu không, các bạn cứ quang minh chính đại trực diện vấn đề, trao đổi với toàn dân khắp thế giới
cho rõ ràng, bất cứ ở đâu trên mọi phương tiện truyền thông. Các bạn không còn thì giờ để đóng vai
đà điểu chỉ biết rúc đầu vào đống cát mê lộ. Những dự tính sửa đổi hiến pháp qua loa và đổi tên
đảng CSVN để chạy tội cũng chẳng lừa đuợc ai mà còn tỏ ra ngoan cố! Các bạn giống như loài Tắc
kè, dầu có thể đổi màu bề ngoài cho giống môi trường nhưng bản chất Tắc kè của các bạn làm sao
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mà nhân dân không nhận diện được, nên nhớ con Tắc kè CS là loài rắn độc chỉ lột được vỏ mà không
thể lột xác được! Dù có đi tới đâu, sửa đổi cách nào, đảng CSVN cũng không thể trút bỏ cái quá
khứ bạo tàn trong 62 năm qua ra đàng sau .
Các bạn nghĩ lại coi: Trời các bạn không tha, Đất các bạn không dung mà con Người các bạn cũng
chẳng ngừng cướp giết! Lưới trời lồng lồng, thưa mà rất nhặt . Khôn quá lại hoá dại. Mưu thâm họa
thâm!
Để tôi giải thích rõ cho các bạn: Lưới trời là gì vậy ? Đó là luật Giá sắc tức là luật Gieo gặt : Gieo
thứ gì gặt thứ đó, gieo một gặt trăm ( giống như gieo hạt lúa ) . Gieo thiện gặt trăm lần thiện . Cướp
của giết người thì của sẽ bị cướp hết và người cũng sẽ bị giết . Cướp nhiều giết nhiều thì trả nhiều
gấp trăm lần. Phỏng rồi tiền ở băng ngoại quốc có giữ đươc không và con cái ở trong và ngoại quốc
có được yên không? Xin hỏi Trời. Đây là luật trời, trời chỉ tạo luật có một lần, không ai sửa đổi
được nữa cả, thần linh cũng chịu thôi, cúng vái cũng vô ích. Liệu mà tu tỉnh nghe các bạn, kẻo rồi
quá trễ ! Các bạn có biết không phong trào dân chủ đã bắt đầu từ 1913 và ngày nay đang trào dâng,
sắp quét sạch những tàn tích bạo tàn của các chế độ chuyên chế độc trị .Cơn hồng thuỷ CS đã qua
rồi, nay là làn sống dân chủ đang trào dâng, các bạn biết rõ điều đó, thật không có con đường nào
khác ngoài con đường trở về với đạo lý ngàn xưa của dân tộc. Đây là cữa sinh duy nhất cho đảng
CSVN . Mong rằng những lời trung ngôn này không nghịch nhị các bạn.
E.- Đôi lời cùng bạn trẻ
Các bạn thân mến,
Tôi nay đã tới tuổi thượng thọ, lòng tôi đã thảnh thơi, không vướng bận gì nhiều, nhưng tôi không thể
không trao đổi một số bức xúc của tôi với các bạn. Tôi coi các bạn như các con cháu của tôi, tôi
muốn nói đôi lời từ con tim của tôi về con người và tương lai của đất nước, may ra có giúp được ý
kiến hữu ích cho các bạn, vì thời này là thời kỳ vàng thau đã quá lẫn lộn, nhiều trò ma giáo khó mà
phân biệt được thực hư, sự thực lại mờ như sương .
Nhân dân ta luôn bị điêu đứng trong cảnh nô lệ, nên bị “ Cái khó bó cái khôn “ Lại nữa Việt Nam
xưa nay là cữa ngõ của thế gìới, bao nhiều điều tốt và xấu đều dồn tới đây, khốn nỗi điều tốt chưa đủ
thời gian để hấp thụ được, mà điều xấu đã lan tràn, những nan đề Việt Nam quá to lớn, quá phức
tạp, vì là nan để của thế giới, của nhân loại, tôi chỉ nói được với các bạn “ những điều nghe thấy
mà đau đớn lòng “ của đất nước mà thôi:
1.- Sự sa đọa của con người và sự phá sản của đất nước hôm nay, dù ít dù nhiều, không
thành phần nào trong dân tộc Việt Nam mà không có lỗi.
2- Trước hết là các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đã không thể thắp lên ngọn đuốc
Đạo lý để cho toàn dân soi chung mà giữ đạo làm người, cứ để cho CSVN thao tung hết lúc này đến
lúc khác, họa hoằn có giảng thuyết đôi điều vô thưởng vô phạt, nhưng mà không sống như là những
chứng nhân, thậm chí có nhiều vị còn sống phản chứng nữa.
3.- Các phần tử trí thức Tân học tự coi mình là văn minh tiến bộ, coi nhân dân là quê mùa lạc
hậu, nên thường đứng trên và đứng ngoài dân tộc, không thiết tha đến tiền đồ của dân tộc, làm được
thì hưởng thụ cá nhân, nếu thua thì bỏ đi ngoại quốc.
4.- Các phần tử quốc gia khi nào cũng hăng hái để cao chính nghĩa, nhưng không biết chính
nghĩa là những gì và làm sao có nội lực để đem chính nghĩa vào trong đời sống quốc gia xã hội, nên
mới bị cộng sản qua mặt.
5.- Còn những người CSVN thì là những con người phù thuỷ chỉ biết hung hăng rước cái văn
hoá bạo động, máu và nước mắt của Tây phương về, dùng các mưu gian quốc tế mà hại đồng bào và
đất nước.
6- Còn đa số dân chúng đã nhiều ngàn năm sống trong các chế độ nô lệ, trình độ hiều biết quá
thấp kém, dễ bị CS quốc tế lừa đảo mà tiếp tay với CS làm những điều hại mình hại nước mà không
biết.
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7.- Ngày nay nhìn về Việt Nam, các bạn trẻ ở ngoại quốc thấy tình trạng nước nhà mà chán
ngán. Mọi lãnh vực đều sa đoạ, mỗi cơ chế xã hội đều đi vào con đuờng suy thoái vì không có căn
bản và chẳng có hướng nào để tiến lên, nên nhiều anh em đã lờ đi không quan tâm đến, vì ở ngoại
quốc đã yên rồi, dại gì mà chun vào ổ kiến lửa.
8.- Những chạy chọt vá víu của đảng CSVN hiện nay chẳng khác nào một người vá tấm áo
rách nát bằng mảnh dẻ mới thì chính miếng dẻ mới vá đó, xé rách tấm áo cũ mau hơn. Vấn đề là
phải thay thế bằng tấm áo mới đẹp và bền hơn. Họ đôn đáo chạy quanh hiện tượng, đâu có biết bản
chất đâu mà sửa chữa !
9- Trên hết, mọi lỗi lầm của tất cả chúng ta là vì nhân dân chúng ta bị giam hãm trong cảnh
“ cái khó bó cái khôn “ Sống trong cảnh nghèo nàn và lạc hậu thì chỉ quanh quẩn với cái ăn và cái
mặc và xâu xé nhau để sống qua ngày. Cha ông chúng ta chỉ trường kỳ chống đỡ được kẻ thù ngoại
bang cũng đã kiệt sức rồi, còn đâu lực mà ngóc đầu lên được!
Số là nhân dân chúng ta đã hàng ngàn năm là nạn nhân của chế độ bá đạo Bắc phương, tiếp đến là
chế độ thực dân và cộng sản của Tây phương, nhân dân chúng ta đã hầu cạn hết ý chí tự chủ, tự lực,
tự cường. Đất nứớc Việt Nam đã trở thành hố rác của thế giới. Các chế độ chính trị Việt Nam đã
không đủ năng lực thoát ra được cái vai trò con cờ của quốc tế bất đắc dĩ của mình . Chỉ có nội lực
thâm hậu của quốc gia mới vươn lên được. Sức mạnh đó nằm trong nền văn hoá thái hoà của dân
tộc, chỉ có con đường đó mới xây dựng lại con người nhân chủ và chấn hưng được tinh thần quốc
gia, chứ không có cây đũa thần nào khác.
10.- Chúng ta chống CS là chống tính chất hung tàn và bạo ngược của chế độ đó. Bản chất
của chế độ đó giết chết mầm sống con người, phá nát gia đình và đưa quốc gia vào hầm tai vạ.
Không những chống cái bản chất ác độc nơi chế độ CS, mà chúng ta cũng khởi đầu chống nơi mỗi
chúng ta và bất cứ từ đâu. Đây là mặt trận văn hoá, chống được mặt trận văn hóa tham tàn bạo
ngược này thì chúng ta cũng thành công trong các mặt trận khác như chính trị, kinh tế, giáo dục, xã
hội . . ., vì văn hoá là mạch sống của dân tộc, chính mạch sống đó hướng dẫn suy tư và hành động
của chúng ta.
11.- Đề có thể đem tinh hoa của nển văn hoá dân tộc vào các cơ chế xã hội, ta phải học hỏi
những kiến thức về khoa học của xã hội Tây phương để thực hiện cho có hiệu quả . Hoa kỳ là đất
nước có những phương cách rất hữu hiệu.
12.- Trước hết là tất cả chúng ta phải trở về nơi nguồn gốc Đạo lý của dân tộc, đó là con
đường rộng rãi chung hết cho mọi người, ai cũng có vị trí và cơ hội để xây dựng con người và đời
sống xã hội . Tôi trông cậy nhiều vào các bạn, các bạn ở trong và ngoài nước, kể cả những bạn là
con cái của đảng viên CSVN, vì các bạn là những con người chưa vướng bận gì nhiều, lòng còn
trong trắng, biết nghe lẽ phải, rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Nếu các bạn bỏ được cái tiểu tâm,
tiểu trí, tiểu danh và tiều lợi, cố tìm hiểu và nắm cho vững nền Đạo Lý dân tộc và tìm phương thế để
đem Đạo lý đó vào đời để xây dụng lai chính mình đồng bào mình và đất nước mình, thì thật là vạn
hạnh cho đất nước! Đất nước đang thiết tha chờ các bạn ra tay! Thân chào các bạn.

4.- Đường lối nào cho đảng CSVN hôm nay
A.- Vào đề
Như chúng ta đã rõ: sau khi Liên Xô và khối CS Đông Âu sụp đổ, đảng CSVN mất hướng đi, nên
phải níu theo Trung Cộng: Về Kinh tế thì men theo con đường “ Kinh tế thị trường “ và về chính trị
thì theo “định hướng XHCN “. Theo Kinh tế thị trường là theo cách làm ăn của tư bàn Tây phương,
đây là lối làm ăn trước đây CS cho là gây ra bất công xã hội, may nhờ Đặng Tiểu Bình đã tỉnh giấc
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mê cộng sản, nên mới không kể mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột là hay, để cứu chế
độ.
Còn định hướng XHCN là một thứ còn đang định hướng chưa được hình thành trong tư tưởng, chưa
có gì để đem ra thi hành trong thực tế, chẳng qua đó là lối nói câu giờ để tìm kế tồn tại, nói trắng ra
là đảng CSVN đã mất hướng và chưa biết sẽ đi theo ngả nào, trong khi đang lo đối đầu để chèo
chống với cái quốc nạn to lớn và quốc nhục ê chề mà đảng CSVN đã gây ra cho nhân dân Việt Nam
trong 2/ 3 thế kỷ nay!
Trong 62 năm nay, đảng CSVN đã luôn luôn kêu gào chủ nghĩa Mác Lê Nin là chủ nghĩa vô địch,
bách chiến bách thắng, nào tình nghĩa quốc tế vô sản mặn nồng, nào là tình nghĩa Trung Xô thắm
thiết, đảng CSVN đã cố công đồng hoá đảng CSVN với dân tộc, với quốc gia, với truyền thống văn
hoá dân tộc, với lương tri nhân loại. . . để ngoi lên ngôi độc trị như ngày nay. Nhưng khốn thay cái
ngôi đảng CSVN đã khổ công xây dựng gần 2/3 thế kỷ nay trên xương máu đồng bào đang trên
đường đổ nát.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem qua các tiêu đề trên để xem đảng CSVN nay đang ở trong tình
trạng nào ?
B.-Ảo tưởng Chủ nghĩa bách chiến bách thắng Mác Lênin
Một cách văn tắt chúng ta hảy đi vào cái gốc của cái chủ nghĩa cho là siêu việt đó cho đỡ tốn công.
Trong “ Hải ngoại Huyết Thư số 2 “ ( tiengnoigiaodan.net ),Ông Nguyễn Anh Tuấn đã giúp chúng ta
có cái nhìn đơn giản, rõ ràng về cái chủ nghĩa mà Ông Tổ khai sinh và những người CS tiên khởi
trước khi trút hơi thở cuối cùng đã thú nhận là sai lầm :
Marx : Khi về già Marx đã phải tự thú : “ Tất cả những gì tôi biết là tôi không phải là người Mácxít .
Engels : “ Điều tôi biết rất rõ ràng là ngày nay Chủ nghĩa Marx là nhửng gì quá cổ lỗ, lỗi thời, mà
không chỉ có toàn lỗi lầm, mà thực ra là những tiếng tru tréo gào thét “ .
Marx và tôi phải tự trách chính chúng tôi về một số dự kiện đã xẩy ra khi những người cầm viết còn
quá trẻ, nhiều khi đã đề cao quá lố về những yếu tố kinh tế ( lấy hạ tằng cơ sở xây thượng tằng kiến
trúc: người viết thêm vào ), thay vì đặt đúng vị trí giá trị của nó. Chúng tôi cũng đã quá độ với những
kẻ đối nghịch với chúng tôi về sự đối lập trên những nguyên tắc kinh tế.
Karl, Kantsky và Rosa Luxemberg cho rằng : Marx, nói một cách giản dị chỉ là thứ tư tưởng xuất
chúng, nhưng chỉ có khả năng làm nên những lầm lạc.
Còn Tổng Bí thư Nikita Kruschev vào 1956 cũng đã thú tội : “ Tất cả những người chúng tôi hành hạ
và sát hại đều là những người vô tội “
Còn Đặng Tiểu Bình của Trung quốc thì bảo đại loại: không kể là mèo đen hay mèo trắng , miễn lả
biết bắt chuột ( có nghĩa là không cân biết là Tư bản hay Cộng sản nữa, miễn là thứ nào ăn nên làm
ra để khỏi chết đói )
Marx , Engels chỉ nói bằng lời: lời thú nhận về chủ nghĩa lỗi lầm, lời nhận định sai về sự quan trọng
của vai trò Kinh tế, lời kêu gọi đối xử quá khích với thành phần đối nghịch ( CS gọi là cách mạng
triệt để ) . Thế nhưng, những người CS Liên Xô cũng như Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã chưa học hết
sách Marx, nên không biết đến, hay cố lờ đi để đóng vai trò “ Làm Thấy thằng Dại “, nhằm cướp của
cải và quyền lực.
Điều này khác với Tổ tiên chúng ta là “ Thà làm đầy tớ thằng Khôn, không chịu làm thầy thằng Dại
“ Ta nên phân biệt hai lối cư xử này: nếu là muốn sống theo Đạo Nghĩa làm người, thì phải học theo
người Khôn, vì người Khôn biết và sống theo Đạo Nghĩa, còn nếu muốn đi ăn cướp thì phải dùng
người Dại, vì họ là thành phần dễ bị xúi dục làm điều tàn bạo thương luân bại lý, đây là lối khôn
ranh của CSVN: khi được việc thì tiếm công to cho mình, còn hư việc thì đổ tội cho kẻ Dại như trong
Cải cách ruộng đất! Hồ Chí Minh đã chẳng nói bào chữa cho thằng Dại là: “ Cháu có lú thì có Chú
nó khôn “, nhưng khốn thay Chú nó là thứ khôn ranh hiểm độc đứng vào bậc nhất hoàn cầu.
Khi học về Chủ nghĩa Marx, Hồ Chí Minh đã la hoảng lên như kẻ trúng số độc đắc rằng: Ta đã ngộ
được con đường cứu nước. Thật ra là “ Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu: Hồ chí Minh đã ngộ được bản
chất của mình trong chủ nghĩa Marx, vì Marx là con đẻ của Machiavelli, mà chủ trương của
Machiavelli về chính trị là: ( Hải ngoại Huyết thư số 2: Ngyễn Anh Tuấn)
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1.- Phải có sức mạnh. Muốn có sức mạnh thì phải biết độc ác và tàn bạo với con Người.
2.- Đừng rụt rè lưỡng lự khi phải dối trá và lường gạt con Người.
3.- Đừng coi luật pháp là gì cả, bởi vì sức mạnh của mũi súng đã là luật rồi.
Những người lãnh đạo chủ nghĩa CS toàn là hạng người dương dương tự đắc về vai trò LÃNH ĐẠO
TÀI TÌNH này của Marx, Lenin, Stalin, họ xách động tài tình thành phần công nông làm cách mạng
cướp và giết một cách lỗ liễu, họ thuộc siêu hạng về công cuộc “ Xúi trẻ ăn cứt gà “.
Vì lấy Kinh tế làm “ hạ tằng cơ sở đề xây thượng tằng kiến trúc “, trong hạ tằng thì quyền tư hữu
là căn bản, CS cho rằng mọi bất công trong xã hội là do sự chiếm hữu quyền tư hữu của thành phần
khá giả (ở VN là Trí, Phú, Địa , Hào ), nên họ nhân danh lòng nhân đạo và lẽ công bằng xã hội mà
lãnh đạo thành phần công nông làm cuộc cách mạng bạo động vô sản , xoá sạch xã hội cũ, bằng
cách tịch thu mọi thứ: tài sản, mọi quyền tư do căn bản của con người, ngay cả mạng sống của thành
phần đối lập, để thiết lập một xã hội không tưởng mới, trong đó ai ai đều được : ” Làm theo năng
lực hưởng theo nhu cầu “ . Tất cả mọi hoạt động của họ đều có mục đích cướp và giết làm sạch xã
hội về mọi phương diện . Đó là công cuộc giải phóng công nông Đã 32 năm trong hòa bình mà hai
thành phần cột trụ của cách mạng vô sản đang đi làm thuê dài dài khắp trong và ngoài nước với
đồng lương rẻ mạt. Họ chỉ để ý đến phần thế sự, thực ra là kinh tế, là tài sản của những người khá
giả . Họ chối bỏ cuộc sống tâm linh, đây là phần căn bản của con Người, để giúp ra con Người thoát
ra khõi lốt ngợm, chỉ có ngợm mới có đường lối cách mạng triệt để, gây những chuyện tầy trời :
Muốn cướp của thì phải giết người, muốn giết người thì phải trưng ra cái tội, mà đây là cái tội được
gán cho cả một giai cấp, muốn trưng được ai ai cũng có tội, thì phải cáo gian, vu vạ, ngụy biện, cùng
mọi thủ đoạn gian manh khác để che mắt thế gian! ( Thật ra ở Việt Nam làm gì có giai cấp, giai cấp
chỉ có ở Ây Tây mà thôi. Sĩ Nông Công Thương chỉ là sự phân chia nghề nghiệp mà thôi. ) Muốn
cho sự gian dối không lộ diện thì phải dùng văn hoá Lừa để ngụy biện, đặc biệt là phải diệt tôn giáo,
vì tôn giáo là thành phần chuyên về đạo nghĩa làm người, cuộc sống của họ sẽ tố cáo hành động man
rợ của đảng CS..
Những lời nói thú tội của Marx và Engels và tay gộc CS thì quá đơn giản, nên không ai để ý, còn
những lời “ xúi trẻ ăn cứt gà “ thì được quốc tế CS hết mực triệt để tuân theo và xiển dương đền tột
độ, làm nên cuộc cách mạng bạo động long trời lở đất, gây bao thảm cảnh cho nhân loại ! Thảm
trạng của nhân loại là ở chỗ đặt sai vị trí của Kinh tế và Hành động quá khích trong mọi lãnh vực.
Tóm lại Thuỷ tổ của chủ nghĩa Marx Lenin là Marx và Engels đã thú tội là sai lầm, những tay đầu sọ
CS như Kruschev của Liên Xô và Đặng Tiểu Bình của Trung Cộng đã nhận là sai lầm.
Thế mà mới đây, Nông Đức Mạnh, đảng trưởng đảng CSVN vẫn kiên quyết đi theo Chủ nghĩa Marx
Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ( sẽ nói sau ), vẫn tổ chức kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Liên Xô, cho là
đang tạm thời thoái trào, thì không biết ông ta nói đến thứ chủ nghĩa Marx nào đây? Đảng CSVN nói
thật hay nói Lừa đây. Chắc là không thể thật được, vì chủ nghĩa Marx là thứ cả thế giới đã vất vào
sọt rác từ khuya rồi, chính họ đã thừa biết. Chắc chắn đây lại là thứ văn hoá Lừa, mục đích không
phải là lừa chúng ta, mà chỉ là để mập mờ đánh lẫn đoàn lũ công an và quân đội, để họ tiếp tục giữ
ngôi, giữ mạng cho những tay CS gộc!.
C.-Thần tượng đại Bịp Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh rất lấy làm vinh hạnh được đặc trách Đông Á sự vụ, tức là công tác nhuộm đỏ Đông
Dương cho Đệ Tam Quốc Tế CS. Công trình sử dụng văn hoá Lừa được bắt đầu từ đây:
1.-Công việc đầu tiên là Hồ Chí Minh đã tìm hết mọi cách để thành thần hóa mình thành một
cha già dân tộc, một người yêu nước thương dân, suốt đời độc thân, bôn ba bốn phương để dành độc
lập cho nước nhà. Ngay lúc xuất hiện đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình, khi đọc bàn Tuyên Ngôn
Độc lập, Hồ Chí Minh đã ngừng lại, la to : “ Đồng bào có nghe rõ không ? , làm ra vẻ lưu tâm đến
đồng bào lắm lắm! Hồ chí Minh đã khổ công xây dựng cho mình một huyền thoại dưới bút hiệu
Trần Dân Tiên, trên thế giới chưa ai dám làm điều vô liêm sỉ như thế! Khi ra ngoài Hồ chí Minh ăn
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mặc đồ Khaki, đi dép râu, làm một việc trong một chòi tranh cạnh phủ Chủ Tich, để trình diễn cuộc
sống thanh bạch của một đồ Nho, khi nào cũng xổ Nho, nào là : “ Cần kiệm liêm chính, chí công vô
tư, ưu, tiên thiên hạ chi ưu , lạc , hậu thiên hạ chi lạc . . . “
Mục đích là gây uy tín, thần thánh hoá lãnh tụ để chơi trò Lừa Đảo. Thực tế Hồ Chí Minh là một
người ít học,và tư cách tầm thường, nhưng rất cao vọng. Khi làm bồi cho tàu buôn qua Pháp, xin học
làm tôi đòi cho Pháp không được, lại không được Cụ Phan Bội Châu mến trọng, mà còn cảnh cáo
đừng theo CS, có lẽ vì vây mà tức khí bỏ theo CS.
Bây giờ nhìn lại, ta mới thấy rõ, lời nói và việc làm của Hồ Chí Minh hoàn toàn khác nhau:
2- Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã cao rao là dành độc lập cho quốc gia, nhưng là phá nát
quốc gia để xây dựng chế độ CS không tưởng cho đệ tam quốc tế CS.
3.- Hồ Chí Minh và đảng CS VN kêu gào là mưu hạnh phúc cho toàn dân, nhưng thực tế là
cướp của giết người khá giả, bần cùng hoá và áp bức hai thành phần công nông. Khi lên ngôi độc trị
thì bỏ rơi hai thành phần nòng cốt này trong cảnh nghèo khổ.
4.- Những danh từ “ Cha già dân tộc, độc thân, yêu nước thương nòi . . . “ đều là những danh
từ vô nghĩa, các báo chí đã đề cập quá nhiều, nên chẳng cần nói tới. Hồ Chí Minh đã đóng rất khéo
một đồ Nho, vì Nho là huyết mạch của văn hoá Việt Nam, rất gần gủi vơi dân, nên dễ thu hút dân đi
theo ảo tưởng cách mạng CS . Thực ra là một ông đồ : “ Khẩu Phật tâm xà “
5- Vì miệng Hồ Chí Minh luôn xổ Nho, các đàn em vô học cứ tưởng đó là tư tưởng Hồ Chí
Minh. Ngày trươc đảng CSVN đã chẳng nêu khẩu hiệu khắp nước: “ Chủ nghĩa Marx Lenin, tư
tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh “.
Tác phong Hồ Chí Minh là tác phong nào ? Là thứ bô bô ngoài miệng :” Cần kiệm liêm chính Lừa . .
“ đó! Vậy Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tường gì? Bọn đàn em không biết, cứ tin những điều Hồ Chí
Minh nói là của ông ta nên cố ý tôn vinh tư tưởng đó . Thực ra Hồ Chí Minh là Tổ sư khai sinh ra
văn hoá Lừa khoác áo ông đồ Nho.
Ngày nay không dựa vào thần tượng Lừa Hồ Chí Minh thì đảng CSVN toàn là cá mè một lứa, mất hết
điểm tựa, nên phải cố bám để lừa đàn em, thật ra đó chỉ là thần tượng ác quỷ. Tất cả quốc nạn và
quốc nhục ngày nay đều do tên đại Bịp này gây ra!
D.-Mối tình bịp bợm Quốc tế vô sản
Đảng CSVN luôn để cao mối tình Việt –Trung – Xô thắm thiết mặn nồng, nhất là đối với Trung Cộng,
Việt Cộng đã nạm vàng mối tình hưu nghĩ Việt Trung, nào là : “ Môi hở răng lạnh, núi liền núi sông
liền sông . . . “ Đây là câu nói hàm ngụ tư tưởng ruột của Trung Cộng, mà tụi VC không bao giờ
hiểu được : rằng là môi Trung cộng phải che cho răng VC khỏi lạnh, để cho núi biển của Việt Nam
sẽ nối iền với núi sông của Trung Cộng .
Ta sẽ theo diễn tiến của núi sông Việt Nam: Khi xút đàn em làm tên lính tiền phong nhuộm đỏ Đông
Dương, đầu tiên Trung cộng giúp cho đàn em VC đánh bại Pháp ở Điện Biên phủ, xúi làm cách
mạng tắm máu ở nông thôn, rồi xúi đem quân vào Nam chém giết đồng bào để thống nhất đất nước,
Trung Cộng cung cấp quân trang quận dụng cho, cứ lùa hết thanh niên vào quân đội để “ sinh Bắc
tử Nam “ . Hàng hàng lớp lớp thanh niên quân đội, thanh nữ hộ lý băng dọc trường sơn, Khi tới đến
chiến trường miền Nam, thì họ đã chết trong rừng vô số. Sau đó là những trận chiến nồi da nấu thịt!
Còn ngoài miền Bắc đã có hậu phương lớn Trung Cộng trần giữ. Quân đội Trung Cộng bèn trấn
đóng các tỉnh biên giới của Việt Nam. Cơ hội bằng vàng này giúp Trung Cộng rảnh rang làm được
hai việc mong ước từ ngàn đời : Dời các mốc biên giới vào lãnh thổ Việt Nam, cho dân tràn sang
canh tác, để làm chuyện đã rồi. Xong rồi đòi nợ quân trang quân dụng , làm sao mà trả nên bắt ép
đóng mốc biên giới lại, ải Nam Quan, thác Bản Dốc phải Bắc tiên, liền với lãnh thổ Thiên triều . Đất
liền bị xén, Biển rộng cũng bị cắt.
Đó là không những nguồn tài nguyên phong phong phú, mà còn là những điểm chiến lược, những tử
huyệt của Việt Nam. Thế mà đâu có xong, vì ngày trước Mao Trạch Đông đã vẽ lại bản đồ của
Trung Cộng bao cả Đông Nam Á mà . Những âm mưu dũ dỗ xâm thực quân đảo Hoàng Sa và
Trường Sa nay đang đến hồi hợp thức hóa:
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Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã nhường chủ quyền cho “ quan thầy môi hở răng lạnh “ vào năm
1958, trong khi các đảo đó còn thuộc VNCH. Nay quan thầy cứ bám vào đó mà ép. Mất hai quân
đảo này thì VN lại bị đi vào cữa tử khác, không thể cựa quậy được nữa với Thiên triều. Đảng CSVN
coi mọi thứ của Việt Nam đều thuộc quyền tư hữu của đảng, từ lãnh thổ lãnh hải đến nhân dân, đến
văn hoá truyền thống của dân tộc đều thuộc quyền của đảng, vì đảng nại cớ đã có công cứu nước,
giải phóng dân tộc !
Vì vây mà đảng cứ dâng đất bán biển cho quan Thầy một cách lén lút tự nhiên. Việc này ta phải hỏi
Lê Công Phụng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rõ một phần nguồn cơn, vì Ông Phung được CS
tuyên dương là một người rất gỉỏi về vụ này!
Đó là chuyện thời nay, và sau đây là chuyện từ mấy ngàn năm trước: Tôi đề cập đến vấn đế này là
thuộc về văn hoá,chứ không có gây sự hiềm khích với nhân dân Trung hoa, vì 70% dân Trung hoa
đều thuộc Việt Tộc ( Yueh people ). Số là ngày xưa đại chủng Việt đã dịnh cư tại vùng Sông Dương
Tử và phía Nam sông Hoàng Hà trước khi nước Tàu được thành lập.
Khi Hiên Viên lãnh tụ của Du mục đánh bại Si Vưu là lãnh tụ của Nông nghiệp tại Trác Lộc, mới lên
ngôi Hoàng Đế, sau đó đến Tần Thủy Hoàng, đến Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh,Thanh, Trung
Hoa dân Quốc đến Trung Cộng ngày nay.
Các đội quân du mục của Hoàng Đế cũng như Tần Thủy Hoàng rất thiện chiến, rất bạo động, giỏi về
chiến ranh cướp bóc, bành trướng, nên lần lượt thôn tính hết đất đai, các tộc của đại chủng Việt,
chiếm đoạt các phát minh , nhất là văn hoá, rồi công thức hoá thành Kinh Điển, đó là Nguyên Nho,
mà Khổng Tử thuật lại từ Nghiêu Thuấn. Nhưng sau đó thì thất truyền.
Trong vấn đề thu nhận nền văn hoá của Việt Tộc, người Tàu chỉ thu nhận được cái ngọn, mà không
hiểu được phần gốc, cụ thể là Kinh Dịch. Kinh Dịch của Tàu nặng về 64 quẻ chuyên về bói toán, còn
phần gốc là nét song trùng lưỡng hợp và vị trí quan trọng của hành Thổ trong Ngũ hành, là cốt tuỷ
của luân thường đạo lý, vì họ không lãnh hội được, nên luân thường đạo lý của Hán Nho mà họ bảo
đã truyền dạy cho ta , chỉ còn cái vỏ mất ruột .
Tổ tiên chúng ta đã khôn ngoan cất dấu phần nòng cốt trong Kinh Tiên Rồng, trong cặp Trống Mái
của câu chuyện Ngọc Long Toại ( Việt Tỉnh cương ) và trong Trống Đồng.
Về Bát quái thì chỉ biết có Tiên thiên và Hậu thiên, mà không biết đến Trung thiên, vì Trung thiên là
tổng hợp của Tiên thiên và Hậu Thiên ( Tam tài ) . Trung thiên thuộc về Nhân, nên rất quan trọng.
Ông Nguyễn Thiếu Dũng đã khai quật ra Trung Thiên đồ qua Kinh Tiên Rồng và Trống Đồng . Tổ
tiên Việt cũng dấu Văn hoá và bảo vệ văn hoá trong ca dao tục ngữ,trong văn chương truyền khẩu, vì
tránh việc tịch thu để tiêu diệt. Có tác giả cũng đã tìm ra 12 con Giáp cũng là của Việt tộc.
Nhà Tần đã phần thư khanh Nho, nhà Hán đã lập gác Thạch cừ, dùng hàng chục nhà bác học để sửa
chữa, cạo sửa, xen dặm, bẻ quẹo kinh điển để biến Vương đạo thành Bá đạo.
Vương đạo lấy Dân làm gốc, Vua là phụ mẫu chi dân, coi dân như Xích tử việc của Vua là “ phú chi
và giáo chi “ tức là dân sinh và dân trí, chính quyền là công bộc thực sự của dân, chế độ cai trị gọi
là Nhân trị ( tức Lễ + Pháp ) . Cuộc sống mọi người thì lấy Nhân Nghĩa làm gốc. Còn Bá đạo thì
tôn vua lên làm Thiên tử và bề tôi của vua, nhà vua cai trị bằng pháp trị, pháp hình, vì họ là con đẻ
của nền văn hoá Du mục, là thứ văn hoá trọng Lý hơn Tình, trọng võ hơn văn, trọng lượng hơn
phẩm, . . . nên rất bạo động , giỏi về việc chiếm đoạt cướp bóc và bành trướng . Cứ nhìn vào lịch sử
: Tần Thủy Hoàng thì đốt sach chôn Nho, Nhà Hán thì biến đổi Nho thành thứ bá đạo, đem quân qua
diệt Hai Bà Trưng, tịch thu Trống Đồng ( thuộc văn hoá Việt Tộc ) về đúc ngựa ( phương tiện di
chuyển của du mục ) . Từ Nhà Hán trở đi, nước ta bị Bắc thuộc 4 lần hơn một ngàn năm, sống trong
áp bức và bị bóc lột đủ thứ, đời Nhà Tống thì đem quân đánh nhà Lý, đời nhà Nguyên thì 3 lần đem
đại quân qua đánh nhà Trần, đời nhà Minh thì đem quân đánh với nhà Lê, đời nhà Thanh thì đánh
với nhà Nguyễn Tây Sơn . Tất cả không ngoài mục đích là thôn tính cho đến chủng Việt cuối cùng để
bành trướng và bóc lột. Có điều kỳ diệu là lần nào cũng bại nhục. Đây là con đẻ của nền văn hoá
bạo động Du mục, đây là nguyên nhân tại hoa ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
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Chúng ta cực lực chống đối thứ văn hoá bạo động, cướp đoạt và bành trướng truyền kiếp này. Thế
thôi, không có lý tưởng quốc tế cao đẹp nào che lấp làm sai lạc cái nguồn gốc nhân sinh ngàn đời
của dân tộc! Bây giờ hai quốc gia đang lấp liếm mối liên hệ chữ vàng khác,( tôi hết nhớ nổi ),
nhưng mối liên hệ gì mà mỗi lần làm gì thì Nam triều phải đi thỉnh ý của Bắc triều để được êm
chuyện, thì là mối hiểm nguy! Con đường trầm luân khổ nạn ngàn đời của dân tộc Việt nam đều bắt
nguồn từ nền văn hoá bạo động và bành trướng này!
E.- Hồ Chí Minh và đảng CSVN với chiến lược đồng nhất hoá
Ngày xưa Cụ Nguyễn Trãi đã dùng Chiến lược Chí Nhân và đại Nghĩa để đánh bại quân Minh, ngày
nay đảng CSVN lại dùng chiến lược Lừa để đánh bại nhân dân bằng chính sách ngu hóa và bần
cùng hoá! Cốt tủy của chiến lược Lừa là việc Đồng Nhất hoá đảng CSVN với mọi lãnh vực sinh hoạt
của xã hội :
I.- Đồng Nhất hoá đảng CSVN với Dân tộc, với Nhân dân
Đảng CSVN gắn liền với Dân tộc, với nhân dân. Nhìn vào thực tế, để xem đảng CSVN đã làm gì cho
dân tộc?
1.- Thanh toán các thành phần đối lập quốc gia ( giết các đảng phái quốc gia để thực hiện
chủ nghĩa CS ) .
2- Giết hại các thành phần khá giả, được gọi là Trí, Phú, Địa, Hào trong cải cách ruộng đất,
để lấy của nổi và của chìm. Đây là thành phần tinh hoa của nông nghiệp.
3- Đánh quỵ thành phần công thương nghiệp, để lấy tài sản và phương tiện sản xuất. Đây là
thành phần giỏi về kinh doanh của Đất nước.
4.- Xúi dục và lãnh đạo hai thành phần nông dân và công nhân trong cuộc cách mạng bạo
động vô sản đề giết và cướp sạch để cào bằng mọi giá trị vật chất và tinh thần của Tổ tiên để lại, để
lập chế độ CS không tưởng.
Khi đã leo lên ngôi độc trị, thì tìm cách dàn xếp với các nhà đầu tư ngoại quốc cho hai thành phần
cột trụ của cách mạng vô sản làm thuê trong và ngoài nước với tiền lương rẻ mạt, để ăn xén bớt
miếng cơm chim! Nay thì hai thành phần cột trụ cách mạng này bị bỏ rơi !
5.- Ngụy tạo ra hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ Ngụy để nướng hết thanh niên Nam
Nữ hai miền. Đây là thành phần quan trọng của dân tộc .
Thử hỏi thành phần dân tộc nào, nhân dân nào mà đảng CSVN không hở miệng cao rao phục vụ ?
Ngoài các đảng viên CS, thì thắp đuốc đi cùng khắp nước cũng chẳng thể tìm ra một ai, ngoài đoàn
lũ công an lúc nhúc khắp nước (áp bức, giữ ngôi ) , đội thuế vụ đông đảo ( bóc lột ) cùng một số
quân đội cung cúc Thiên triều phương Bắc ( giữ ngôi và xâm thực ). Đây là Tập đoàn vong nô của
dân tộc.
II.- Đồng nhất hóa đảng CSVN với Nhà nước pháp quyền
Đảng CSVN là nhà nước, nhà nước là đảng CSVN? Đảng CSVN đã cố sức ngụy tạo Hiến Pháp, (
Không qua quốc dân đại hội ) lại lưu manh xen vào điều 4 để chiếm ngôi độc trị đất nước. Đảng
nắm trọn ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Đảng ra lệnh cho ba ngành thi hành chủ
trương chính sách của đảng. Chẳng thế vừa rồi Nông Đức Mạnh đã tuyên bố rằng đảng ra chỉ thị ba
ngành Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp tuân hành chủ trương của đảng. Đảng ra lệnh cho hành pháp
cai trị dân bằng pháp lệnh, nghị định tuỳ tiện theo hoàn cảnh. Việc gì cả ba ngành cũng đều phải
thỉnh thị ý kiến của đảng trước khi thi hành để cho đúng với chủ trương của đảng! Vì thế cho nên
đảng đang mê sảng chống đối đa nguyên đa đảng.
III.- Đảng CSVN đồng nhất hoá với truyền thống văn hoá dân tộc
Hồ chí Minh lúc nào cũng xổ Nho, vì để cho đàn em tưởng những câu chữ Nho ông Hồ nói là của
ông ta, thực ra việc xổ Nho là để dụ dỗ nhân dân, còn việc làm thì đảng tiêu hủy Nho bẳng cách đốt
và tịch thu trong cải cách ruộng đất, cấm lưu hành sách vở ngày xưa, cho là nọc độc của phong kiến,
văn hoá Tây phương cũng cho là đồi trụy nên cũng dẹp bỏ!
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Đảng Lập ra một đám văn nô soạn lại sách vở giống như Gác Thạch Cử xưa của nhà Hán để sửa
chữa và xen dặm tư tưởng Mác Lenin và tư tưởng Hố Chí Minh ( ? ) vào để cho phù hợp với Duy vật
biện chúng và Duy vật sử quan. Cứ xem một số sách vở từ Việt Nam đưa ra ngoại quốc thì rõ. Để
đồng hoá với văn hoá dân tộc, đảng CSVN cố gắn văn hoá Lừa vào kinh sách cũ để lưu thiên cổ .
IV.- Đồng nhất hóa đảng CSVN với các tôn giáo
Vừa rồi ôngTrần Chung Ngọc ( một một tay nằm vùng ở hải ngoại ) có viết bài cứu chủ, cho rằng 93
% dân Việt Nam là vô thần, có ý trừ ra 7% là công giáo (để đả phá Nguyển Anh Tuấn trong bài Hải
ngoại huyết thừ số 1 ) Tuy hầu hết dân Việt Nam được đảng gán cho là vô thần, nhưng đảng cũng
xây dựng các Tôn giáo quốc doanh để lo việc “ Tâm linh Lừa “ cứu đảng! Ngày nay đảng cũng đã
có công giáo quốc doanh, Phật giáo quốc doanh, Tin lành quốc doanh, Cao đài, Hòa Hảo quốc
doanh. . . đủ mọi ngành tâm linh quốc doanh!
Những Tôn giáo nào không ở trong tôn giáo quốc doanh đều không thuộc về đảng, tức là cho không
thuộc về khối dân tộc. Phản đảng tức là phản dân tộc! Đảng chỉ chấp nhận thứ Phật giáo thờ Hồ
Chí Minh trên Bàn thờ Tổ quốc, còn tượng Phật thì để sau ! ( Việt Nam quốc tự ở Bình Dương ). Nay
đang có đại hội Phật giáo thế giới để hợp thức hoá việc đồng nhất hoá đảng với Phật giáo, Phật giáo
VNTN coi chừng cái tội phản đảng, phản dân tộc!
Nói gì thì nói, tôn giáo mà bỏ quên đạo lý, là những giá trị vĩnh cửu làm người, mà chỉ có trình diễn
bề ngoài để phò bá đạo hầu cứu đảng, nên chỉ là những Tà giáo! Có Tà giáo mới đi phò trợ ma
vương ác qủy! Thứ này chỉ cốt trình diện bề ngoài để Lừa nhân dân và thế giới văn minh mà thôi.
V.- Đồng nhất hoá đảng CSVN với lương tri nhân loại
Đảng đã ngụy tạo ra hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, và đã cùng toàn dân thành công. Đảng cho
rằng công đó chỉ là công lãnh đạo của đảng, mà lờ đi công sức của toàn dân. Và cho rằng nhờ vào
có mưu trí và khả năng của đảng mới đánh bại được hai đế quốc lớn nhất thế giới, lại thêm thực hiện
cuộc cách mạng bạo động long trời lở đất trong cải cách ruộng đất thành công, nên đảng vỗ ngực tự
phong đảng lên “ Đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao lương tâm của nhân loại “. Không biết là thứ lương
tâm, lương tri nào đây, chắc cái lương tâm giảo trá về việc giết và cướp thành công. Với tâm trạng
đó, đảng đã tự leo lên ngôi Thựợng Đế, để rồi tự tung tự tác mọi sự! Đảng coi Trời, Phật, Chúa,
đồng bào chẳng ra gì, thì rõ là loài ác qủy.
Thế việc đồng nhất hóa đã được tiến hành trót lọt trọn bộ. Mục tiêu cuối cùng của việc đồng nhất
hoá là để đảng ngồi chồm hổm lên trên mọi lãnh vực, mà tung tác mọi sự để hại dân hại nước! Do
sự đồng nhất hóa đó mà đảng CSVN đã ngang nhiên “ đảng hữu hóa “ mọi thứ đó về cho đảng, mọi
thứ đều là của đảng : Tổ quốc, nhân dân, nhà nước, lãnh thổ lãnh hải, tất đều trong tay Đảng. Do đó
là đảng CSVN ngang nhiên tuỳ tiện đem dâng đem bán cho quan thầỳ để đền ơn khuyển mã, và mọi
việc quốc gia đại sự đảng muốn làm gì thì làm.
E.- Hậu quả
Nếu ta biết loại phần văn hoá Lừa của đảng ra, thì ta nhận ra những quốc nạn và quốc nhục sau đây
I.- Giáng cấp con Người
Đã 62 năm ở miền Bắc và 32 năm ở miền Nam đảng CSVN đã liên miên lừa gạt đồng bào, nay đồng
bào cũng lại biết lừa gạt lại đảng, thành ra cả nước đang sống đôn đáo trong nền văn hóa Lừa này .
Trước đây thì lừa dân để phá nước, nay thì cả nước vùng lên lừa nhau để hái ra tiền, tiền đóng vai
trò Tiên Phật ( Đồng Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ. . . , Tiền là tất cả ). Tiền là hạ
tằng cơ sở để xoá thượng tằng kiên trúc Tiên, Phật. Tiên Phật đã bị đuổi ra khỏi tâm trí con Người,
vì ai không biết thờ Tiền là khờ dại .
Văn hoá Lừa đã giáng cấp con Người xuống làm loài ngợm, con Người đã hư đốn thì phỏng có làm
gì được nên thân. Phải mất hàng triệu năm, con Người mới thoát khỏi lốt ngợm, nay chỉ cần chưa
đầy một thế kỷ nền tảng con Người đã bị phá tan tành.
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Ngoài Tiền ra thì đến Nhục dục, chủ tịch Nguyễn Minh Triết qua Mỹ đã chiêu dụ người ngoại quốc
về Việt Nam để mua Dâm, vì Việt Nam có nhiều con gái đẹp lắm. Nếu ai không về được thì đảng sẽ
xuất cảng cả em bé gái qua cho. Thanh nữ và các bé gái được xuất cảng đều đều ra ngoại quốc để
làm vợ khắp người ta cùng thế giới. Các thanh thiếu nữ trong nước nay thì cứ cuồng loạn lên, phải
phá thai kỷ lục. Đạo đức Lừa mới toanh của CS là những thứ đó
II.- Phá tan Gia đình và quốc gia
Trước đây thì phá gia đình và quốc gia để bung ra quốc tế vô sản, nay con Người đã xuống cấp đến
thế thì gia đình còn đâu! Con người là nền tảng của gia đình , mà con Người đã thoái hóa thì gia
đình còn đâu. Gia đình là nền tảng của quốc gia, mà gia đình đã tan nát, thì quốc gia đã ở trên bờ
vục thẳm. Cà nước nay đang vùn vũ dấy lên tìm Tiền ăn chơi sa đà và để mua Dâm ! Những người
CSVN đã “ cơm no ấm cật “, nay phải tới việc “ Dâm dật cả làng “ !
G.- Cái trò đổi mới
Kể từ năm 1987, để tránh bị phá sản CSVN đã theo Trung Cộng cho nhân dân làm ăn cá thể, nhờ bớt
kềm kẹp, nhân dân phải rán sức bơi chải để sống còn, cuộc sống có đỡ phần nào, đảng lại hô to đó là
kết qủa đổi mới của đảng. Ngoài ra các đảng viên cơ bự và các cơ quan nhào ra độc quyền làm ăn
bòn vét, nào là xây khách sạn với dịch vụ du lịch và đĩ điếm, xuất cảng nô lệ lao động, xuất cảng cô
dâu và trẻ em bán dâm, và hàng trăm thứ khác để vơ vét. Bộ mặt một số thành thị có thay đổi, nhưng
vô trật tự. Để cho nhân dân quên sự bất lực của đảng và chính quyền, đảng cho bành trướng những
dịch vụ ăn chơi đàng điếm, khiến cho thành phố trở thành những Sodoma xưa, ngoài ra còn cho phát
triển những chuyện cầu cúng dị đoan để mong hối lộ thần thánh, xá cho tội lỗi tày trời của đảng xưa
nay. Thực ra đảng và chính quyền có biết gì về cơ cấu xã hội mà đổi cho mới được. Đến nay thỉ mọi
ngành đã rối ren. Đảng cứ tưởng rằng cứ rước mấy tay tư bản đầu tư ngoại quốc vào cho đân làm
nô lệ là xã hội được phát triển, khi xã hội được phát triển loạn xạ như ngày nay, đảng nghĩ là đã giữ
được ngôi. Đây là một ảo tưởng không những cho đảng, mà cho rất nhiều người khác, rằng khi đi
học người ta, thì phải học cho được cái tinh thần sản sinh ra cái hình thức mà mình muốn học, chứ
chỉ có đi rước cái vỏ về mà theo, thí chẳng khác gì người ăn cam, chì ăn vỏ mà bỏ ruột. Cái ruột đó,
nói vắn tắt là cái Tâm Đạo. Khi thiếu cái Tâm Đạo , thì con người chẳng làm gì nên thân, chì gây tai
họa cho con người mà thôi. Các cơ chế xã hội rối beng: Các cơ chế xã hội thì lại rối beng, chính
quyền cứ chạy đôn chạy đáo hoài mà biết gì đâu mà sửa:
1.- Chính trị
Về chính trị thì đâu có biết Nhân quyền và Dân quyền là thứ gì ? Vì đảng trị thì chỉ lo cho đảng mà
thôi, nhất là trong thời kỳ dầu sôi lửa bỏng này. Gọi là chế độ dân chủ tập trung, thực ra là dân chủ
lừa, đã dân chủ tức là mọi người dân làm chủ, sao lại tập trung vào quyền của một nhóm người đầy
tham sân si, chỉ lo bòn vét cướp bóc để có tiền gởi băng ngoại quốc.
Nhân quyền là quyền giúp cho dân phát triển tài năng và đức độ để đóng vai trò làm chù. Mọi người
dân được như thế mới có khả năng làm chủ đất nước, chứ như nay toàn dân đang làm nô lệ trong và
ngoài nước. Phỏng người dân nghèo đói như nay thì có làm trọn được dân quyền không, họ chỉ è cổ
ra đóng trăm thứ thuế, luôn sống trong cảnh cùng cực ! Một chính quyền mà không biết nhân quyền
và dân quyền là gì thì chỉ là những đồ ăn hại, phá tan đất nước. Khi bị thế giới chỉ trích lại rặp theo
Trung cộng rằng nhân quyền mọi nơi một khác, như vậy thì nên trả lời rằng chúng tôi có nhân quyền
theo lối “ vật quyền “.
2.-Giáo dục
Về giáo dục đảng ta cũng đấu thầu, nhưng chẳng biết mục tiêu của giáo dục là gì?Ông Bộ trưởng
giáo dục mới tên là Thiện Nhân, nhưng có bao giờ ông hiểu thấu được cái tên cha mẹ đặt cho ông .
Có hai việc chính mà ông không biết tới: Đó là Hoàn thiện con Người ( perfect for being : yếu tố
thành Nhân ) và Hoàn hảo công việc ( perfect of thing : yếu tố thành Thân ). Muốn hoàn thiện con
Người thì phải Tu thân ( bằng Ngũ thường ) để hoàn hảo mối liên hệ với mọi người ( bằng Ngũ Luân
) , ( Ngũ thường và Ngũ Luân của Việt tộc khác với thứ của Hán Nho ) để mọi con người có chút ít
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Nhân, Trí, Dũng , thiếu con người tự chủ tự lực tự cường, thì chỉ có đi làm nô lệ như ngày nay.
Muốn hoàn hảo công việc thì phải biết rõ việc, muốn biết việc thì phải học khoa học kỹ thuật cho
thầu đáo, việc này xem ra làm cũng chẳng nên, vì thầy trò đều đói, con người thì phá sản, gia đình
thì đã tan nát, xả hội thì cuồng loạn, chương trình giáo dục không phải để đào tạo con người tự chủ
tự lực tụ cường, mà cứ chạy loanh quanh theo các hiện tượng hư nát thì phỏng có ích gì? Hồ chí
Minh có nhắc tới “ trăm năm trồng người “ của Quản Trọng, nay đã 62 năm rồi, mà mới chỉ trồng
ra được toàn thứ người Lừa thôi! Muốn biết hoàn thiện con Người cách nào thì phải học theo minh
triết của Tổ tiên trong các kinh điển, đây là một kho tàng vô cùng qúy giá, cái mà đảng CSVN đạp đổ
mấy chục năm nay, cái mà Hố Chí Minh mới nói được vài câu ngoài bìa sách để lừa dân. Muốn hoàn
hảo công việc thì phải học được cái Tinh Thần khoa học kỹ thuật của các nước Tây phương, chứ
không học một cách nô lệ.
3.- Kinh tế
Kinh tế được tự hào là môn ruột của đảng ta, là nền tảng của chủ nghĩa Marx, nhưng bất cứ ai theo
cái nền tảng này thì đói dài dài, nên buộc đảng ta phải đổi mới, làm ăn theo cách kẻ thù mà đảng
quyết tâm đánh đổ ngày xưa. Đảng ta tưởng cứ làm kinh tế, tức làm đấy tớ như ngày nay là cứu
nước được, cừu đảng ra khỏi bước nguy nan, nhưng nên nhớ rằng : Không có con người tốt và có
khả năng thì không làm nên việc được, những con người đang còn vô học và không lương thiện thì
chỉ làm bậy, chỉ có khả năng làm đầy tớ mà thôi. Vậy con đường làm ăn theo kinh tế thị trường theo
cung cách này là làm thuê cho các tư bản nước ngoài mà thôi. Thứ hai, giả sử nhân dân sản xuất ra
được nhiều sản phẩm, nhiểu của cải, thì đảng phân phối cách sao đây, trong khi dân còn đang chết
đói, mà đảng còn cố tâm ăn xén cơm chim để gởi băng ngoại quốc, thì đến lúc đó đảng lại dùng hết
thì giờ để vun quén mà thôi! Lời khuyên đơn giản cho đảng CSVN là : “ Tham thực cực thân” và
mưu thâm họa thâm “ sắp được ứng nghiệm rồi đó!
4.-Xã hội
Trong xã hội rách nát, “ thượng hạ “ đều lừa nhau để “ giao tranh lợi “ này, chỉ có đảng và bè lũ là
giàu sụ và có ăn, còn đa số phải mánh mung mới có thể tồn tại . Cái hố cách biệt giàu nghèo giữa
đảng và nhân dân quá lớn, cái hố cách biệt giữa thành thị và nông thôn cũng khá xa. Đảng nên nhớ
: “Độc lợi tắc thù “, toàn dân đói lả, mà đảng quá dư dả, ăn chơi sa đọa thả dàn, thì toàn dân sẽ
làm việc như đảng đã xút như họ ngày xưa, là của “ Cesar phải trả về cho Cesar “. Đảng nên nhớ
lý do về sự ra đời của đảng là thề “ Xoá bỏ bất công xã hội”, nay xã hội còn bất công hơn trăm
ngàn lần hơn lúc đảng ra đời, toàn dân sẽ đòi lại những gì đảng đã nợ nhân dân đất nước : Đảng đã
lấy gì của nhân dân và dân tộc từ 62 năm nay thì phải trả lại nguyên vẹn để xã hội hết cảnh bất
công: từ sinh mạng, tài sản, lãnh thổ, lãnh hải và những gì thuộc lãnh vực tinh thần !
Nói tóm lại đảng đâu có biết, phải có một cơ quan trung ương hữu hiệu điều hành các cơ chê xã hội
cho điều hòa và tiến bộ. Các cơ chế xã hội phải được liên kết với nhau như một cơ thể sống, nhất là
mỗi ngành phải gồm được hai yếu tố, tiến bộ và trường tồn . Việc trước hết và quan trọng hơn hết là
phả có chủ đạo quốc gia để cho mọi người quy tụ lại mà cứu và xây dựng nước.
H.- Hết rồi cái thời “ Mập mờ đánh lẫn con đen “
Nay đã hết thời mập mờ đánh lẫn con đen, rằng đảng CSVN là quốc gia dân tộc, là nhân dân, là nhà
nước, là bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc, là lương tạm của nhân loại, thật ra đó là những
chiêu đề đại Lừa, đại Bịp! Vì có đưa ra những chiêu đề như thế, đảng mới lừa được những thành
phần ít học, để lấy đa số đàn áp thiểu số, mà tiến sâu vào con đường giết và cướp,đặng tiến lên ngôi
độc trị như ngày nay. Nhưng “ Thiên bất dung gian “, nay muốn tồn tại đảng phài xa rời con đường
ngu dân và bần cùng hoá, nên phải tiếp cận với làn sóng văn minh, ánh sáng văn minh chiếu rõ tất
cả ngỏ ngách vương quốc ác qủy của đảng. Nay đang theo Trung cộng để chống chế, nhưng bàn tay
đen ngòm làm sao
che được ánh sáng văn minh chói lòa của nhân loại . Rõ ràng là 62 năm qua đảng CSVN chỉ có giết
và cướp, nay đang chạy đôn chạy đáo, hết theo phe này phe khác để cứu nguy. Nhưng ngụy kế làm
sao che khuất được chân lý . Đây là chân lý bất di bất dịch: Đảng CSVN là bóng đen ác quỷ, phong
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trào dân chủ toàn dân ngày nay là ánh sáng thế gian . Ánh sáng chiếu tới đâu thì bóng đen ác quỷ bị
xóa tan tới đó. Đảng CSVN nên mau mau hồi tỉnh mà trở về với con đường Dân tộc, nhưng là
đường nào đây?
I.- Những nẻo đường nào đây?
1.- Bỏ cung cách làm người hay chối bỏ nẻo về tâm linh được không ? Thưa không, vì khi
không đi vào tâm linh thì đâu có tình người, nên chỉ là giống ngợm. Ngợm sống theo thú tính, chỉ biết
có áp bức, giết chóc và cướp đoạt để cho mọi sự đổ vỡ. Con người đã hư đốn thì không thể làm gì
được nên thân.
2.- Chối bỏ con đường Dận tộc là con đường Nhân Nghĩa của Con Rồng cháu Tiên được
Khộng ? Thưa không, vì đi vào con đường giết cướp đồng bào thì không chóng thì chầy cũng sẽ bị
giết và cướp chính mình ! Vì không có lòng nhân và quên nghĩa đồng bào nên mới đang tâm giết và
cướp bóc đổng bào một cách dã man tàn bạo! Con Rồng Cháu Tiên chưa có ai làm những chuyện
tày trời như thế, vì mẹ Tiên là non Nhân ( Lòng thương ) cha Rồng là nước Trí ( lẽ công chính ), con
Hùng là những người hùng cường ( Tự chủ, tự lực, tự cường ) . Đây là giống nòi cao cả.
3.- Theo chủ nghĩa CS của Marx như Nông đức Mạnh vừa tuyên bố mới đây được không ?
Thưa không, đó là con đường ảo tưởng, con đường Lừa. Nên biết rõ, Cộng sản là một trong ba thứ
độc dược của Tây phương: Chế độ nô lệ, Thực dân và Cộng sản. Trong các chế độ này đều có giai
cấp chủ, là giai cấp tham lam, ác độc, tạo ra bất công.
4- Theo Nga và Trung Cộng được nữa Không ? Thưa trăm lần không, vạn lần không. Nga
nay đã đi ngược chiều rồi, thế mà vẫn nợ Nga vể vụ súng đạn giết đồng bào, tới nay đang còn 70 tỷ.
Tiếp tục theo Trung Cộng được nữa không ? Thưa khó tiếp mà khó dứt, vì nay đang bị gọng kìm xiết
ngang cổ, chỉ có nhường cắt lãnh thổ, lãnh hải, và làm kiếp nô lệ kiểu mới mới được nhe tay xiết đôi
chút, chỉ để cho thở thoi thóp mà thôi . Nêu muốn làm tôi đòi để giúp Băc phương biến VN thành một
quân huyện của họ thì cứ tùy nghi. Nhưng tráo trở với Thiên triều là một vấn đề đại nguy hiểm, nếu
không có chỗ dựa vững chắc, nhưng cứ tiếp tục tráo trở với nhân dân thì nên hiểu là : “ Thiên bất
dung gian “ vì ý dân là ý trời đó mà!
5.- Kéo dài kiểu làm ăn theo kinh tế thị trường, và cai trị dân theo định hướng XHCN như
hiện nay còn được không ? Thưa chắc chăn là không, vì muốn làm ăn theo kinh tế thị trường thì phải
có tự do để có đủ sức cạnh tranh và có pháp luật phân minh mới vào sân chơi quốc tế được. Còn
định hướng XHCN theo con đường độc trị, bắt dân sống như thời trung cổ thì làm sao có đủ sức
vào sân chơi quốc tế. Đây là hai con đường ngược chiều, nó sẽ tiêu hủy nhau.
6.- Theo Mỹ được không? Thưa là tuỳ, nếu biết tự lực tự cường và theo con đường dân chủ
chân chính thì có có cơ được cứu thoát, cứ xem như Đức, Ý, Nhật là kẻ thù bị đánh bại mà được giúp
để trở thành những cường quốc như ngày nay. Nếu chỉ muốn làm đầy tớ chắc không đắc dụng. Dân
tộc Việt Nam xưa nay sống theo tinh thần Tam giáo đồng nguyên, biết trọng cuộc sống tương dung,
bao giờ cũng biết chấp kỳ lưỡng đoan, sống theo lối “ phải người phải ta “, sống hòa với người ta,
không có cực đoan như CS. Bất cứ ai ai sống theo lối cực đoan, cho rằng chỉ có mình là nhất, thì lối
sống này rất xa với tinh thần dân tộc, nên đã nảy sinh ra quốc nạn và quốc nhục! Việc trước tiên là
mọi người phải tinh giấc mê nô lệ, tìm cây đũa thần cứu mình cứu nước trong chính mình và dân tộc
mình, và học người ngoài một cách khôn ngoan. Ai muốn cứu nước và xây dựng nước trước tiên
phải biết đường đi nước bước, con đường mà mọi người dân có thể đi, và đi để tìm phúc lợi cho mọi
người. dân. Có một điều thật đau lòng mà phải nhắc tới: Sao 84 triệu đồng bào mà để cho chưa đầy
3 triệu đảng viên CS đày đoạ và khống chế triền miên như vậy Các nhà trí thức, các vị lãnh đạo tinh
thần có còn ở đâu đây ? Chưa có cái quốc sỉ nào lớn lao bằng!
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5.- Khui ổ chuột
A.- Vào đề
Nước Việt ta là một nước nông nghiệp, 90% dân chúng làm nghề nông. Trước đây hàng ngày với cái
cày và con trâu, người nông dân không quản một sương hai nắng, cứ ra đồng với trâu, trong khi làm
việc, người thầm thì với trâu:
“ Trâu ơi! Ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Khi nào lúa trổ đơm bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. “
Người cùng bạn trâu tuy làm ăn vất vả, vào những năm hòa cốc phong đăng, thì cuộc sống nhà nông
và trâu thật thanh bình yên ổn. Nhưng nhiều năm, khi lúa trổ bông, nhà nông phải đương đầu với
nạn chuột. Ban ngày thì chuột nằm ẩn kín trong hang, nơi các gò đống, trong các bụi rậm. Khi đêm
đến thì chuột nhà ta ùa ra hàng đàn, cắn rụi những ngọn lúa trổ đòng ( bông lúa ). Chuột là loài gậm
nhấm, ngoài việc ăn cho no bụng, còn cắn lúa để mài cho cùn răng, nên sự phá hoại của chuột thật
là nguy hại cho đời sống nông dân.
Sáng ra đi thăm đồng, người nông dân phát hiện ra nhiều cánh đồng lúa vừa trổ đòng đòng bị phá
tan hoang. Thế là công người công trâu thành ra công cốc, trâu thì còn cỏ đồng, còn con Người mất
lương thực trong 6 tháng. Nhìn cánh đồng lúa bị phá tan hoang, người nông dân vừa thất vọng vừa
căm phẫn, nhưng đành chịu, vì các chú chuột ta đã ẩn nấp rải rác khắp nơi trong các hang ổ, khó mà
tìm cho ra mà tiêu diệt, muốn tiêu diệt được thì phải tôn rât nhiều công, nên đành chịu, chỉ biết thở
than! Đây là kẻ thù rất nguy hiểm cho nhà nông, chuột này là chuột đồng. Ngoài ra còn loài chuột
nhắt, chuột này ở trong nhà cũng phá hoại không kém, ngoài việc ăn gạo, lúa thóc, thực phẩm khác,
còn gậm nhấm phá hư các đồ đạc bàn ghế qúy nữa. Vậy chuột nào cũng là kẻ thù của con người,
nhất là nông dân. Cái nguy hiểm của chuột là phá hoại ban đêm, mà ban ngày thì ẩn trốn trong các
hang hóc kín, khó mà tiêu diệt.Các hang sâu ẩn khuất khắp gò đống bụi rậm không dễ gì mà tìm để
tiêu diệt, nên nạn chuốt phá hoa màu đồng áng thật là nguy hiểm.
Ngoài loài chuột còn có loài ốc sên, ốc sên ở trong vườn, ban ngày cũng ẩn nấp những nơi kín, còn
ban đêm thì lê lết ra cắn phá các rau cỏ trong vườn.
Sinh hoạt phá hoại của ốc sên cũng giống như chuột, tấn công rau cỏ vào ban đêm, ẩn nấp kín ban
ngày, nên cũng rất nguy hiểm cho nhà nông . Từ năm 1930, ở nước ta có xuất hiện một loại Chuột
người và ốc Sên người. loại Chuột và ốc Sên người này rất siêu đẳng. Chúng cũng hoạt động vào ban
đêm, và luôn biết ẩn nấp vào nhiều hang ổ rất khó tìm, nên rất khó nhận diện mà tiêu diệt .
B.- Chuột đồng và Ốc Sên V. C
Loài Chuột và Ốc Sên này nguy hiểm khôn tả, chúng đã làm cả dân tộc điêu đứng hơn 60 năm nay.
Cái nguy hiểm là chúng đã không ở trong những hang hốc gò đống lùm cây hốc đá như loài chuột ốc
sên, mà chúng lại ẩn trốn vào những nơi cao cả linh thiêng của dân tộc, để ẩn mình cho kín, rất khó
phát hiện, nếu có phát hiện cũng không ai dám đụng tới những hầm trú ẩn thật sự là linh thiêng đó,
mà tiêu diệt. Muốn cho Nhân Dân thoát vòng tai họa, Tổ Quốc hết lâm nguy, thì chỉ có việc tìm ra ra
các nơi hầm trú ẩn đó, khui chúng lên đưa ra ánh sáng cho từng người dân thấy rõ bản chất chống
con người, phá gia đình và đất nước của bọn chúng thì dân tộc mới có cơ ngóc đầu dậy. Trong 27
năm lao tù, Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nhận ra trong những vần thơ , đại ý là: Nếu chúng ta biết
rõ Cộng sản, thì CS sẽ tiêu tan. Để nhận diện chúng trước đây chúng tôi đã viết hai bài :” Lối tử và
cữa sinh của đảng CSVN” và bài “Đường lối nào cho đảng CSVN hôm nay “, tôi thấy còn thiết sót,
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vì nếu chưa vào tận sào huyệt của chúng, để lôi dầu chúng ra ánh sáng, thì mọi người chưa thể nhận
diện ra, vì nay đang có một số ít người mang cái tiếng “ tai to mặt lớn “, thực ra cũng thuộc loài cẩu
trệ, tưởng bở nhào vô phò nhà Chuột và nhà Ốc Sên Người để kiếm chác ăn phần lức cuối mùa! Lại
nữa, một số CS gộc mới lớn lên cũng như các thanh niên trong và ngoài nước đâu có biết rõ những
chiến lược và chiến thuật hỏa mù của chúng.
C.- Siêu Vi khuẩn V. C.
Thật ra hai hình ảnh Chuột đồng và Ốc sên cũng chưa diễn tả được bản chất và hành tung của V.C,
mà cần phải liệt chúng vào loại siêu vi khuẩn bệnh cúm. Siêu vi khuẩn cúm là loài quá siêu nhỏ
nhoi, không thể nhận diện, khi nhập vào mọi tế bào của cơ thể người ta, thì sinh ra bao nhiêu là rắc
rối, nào là đau đầu, nghẹt mũi, đau cổ, họ sù sụ, người nhức như búa bổ, có khi nguy đến tinh mạng .
Đây là loại gây bệnh chưa có thuốc chữa, và truyền nhiễm rất nhanh, từ vùng này qua vùng khác, từ
quốc gia này qua quốc gia khác. Muốn diệt chúng chúng ta phải khử chúng từ gốc, từ nơi sào huyệt
của chúng, từ những hành tung ‘ Miệng Nam mô bụng bồ dao găm của chúng” và những di hại
chúng gây ra cho con người và đất nước chúng ta. Chúng ta đừng có chạy lăng xăng xung quanh vài
hiện tượng hư đốn của chúng, thêm tốn công vô ích.
D.- Những sào huyệt của khuẩn V. C.
Loại vi khuẩn này được sinh ra Từ Moscow, thực ra dòng dõi Tổ tiên của chúng bắt nguồn từ giòng
giống Machiavelli, Marx, Lenine, Staline, Mao Trạch Đông, rồi nhiễm vào Hồ Chí Minh. Sau khi bôn
ba khắp nơi, Hồ Chí Minh mới đem bệnh truyền nhiễm này vào trong nước, hầm trú ẩn đầu tiên của
chúng là Quốc Gia Dân tộc, Văn hoá truyền thống dân tộc, từ đó con bệnh lan truyền khắp Nhân
dân, tiếp đến hầm trú ẩn xây trong Chính quyền, Công an và Quân đội, sào huyệt cuối cùng là các
Tôn giáo. Nay chúng còn xuất ra 500 triệu để xây sào huyệt ở Ngoại quốc.( Nghị quyết 36 ) để đánh
phá những người tỵ nạn!
I.- Hầm trú ẩn thứ nhất: Quốc gia & Văn hoá dân tộc
Đây là loại siêu khuẩn có nguồn gốc ngoại quốc phương Tây, nếu cứ vác cái mặt Tây phương vào xứ
Đông phương, xứ đã bị thực dân cai trị hà khắc, thì sẽ bị nhận diện và bị loại trừ ngay. Vì thế cho
nên siêu khuẩn V. C. này phải một mặt đề ra một chiêu bài rất hấp dẫn, nào là giải phóng công nông
bằng con đường nhân ái và công bằng, để lập nên một chế độ trong đó ” mọi người được làm việc
theo khả năng và hưởng theo nhu cầu “đồng thời cũng để đánh đổ tư bản để xây nền hòa bình thế
giới, hầu tiến tới thế giới đại đồng.
Nhưng Bản chất của chủ nghĩa này là phải phá con người quốc gia, gia đình và hàng rào quốc gia để
đi vào quốc tế vô sản. Cho nên, khi đem ra thực hiện thì siêu vi V. C. liền tung ra một tình trạng hoả
mù bằng cách mặc cho mình một cái lốt quốc gia dân tộc, nào là giải phóng con người, nào là tranh
thủ độc lập quốc gia, mưu toan hạnh phúc no ấm cho toàn dân. Để thực hiện, khuẩn V. C. thực hiện
: Chiến lược là hận thù giai cấp, và chiến thuật là gây chiến tranh để thực hiện bạo lực cách mạng.
Có gây được hận thù giai cấp thì mới xúi được công nông cướp của và giết các thành phần chống đối
( Trí, Phú, Địa, Hào) cho đảng; và có ngụy tạo ra chiến tranh thì mới dùng hành động sắt máu để
triệt hạ thành phần chống đối, và mặt khác để răn để thành phần công nông về sau phải đi vào con
đường làm ăn tập đoàn tập thể. Khi xong giai đoạn này là không phải tiến tới giai đoạn thiên đường
trần gian, mà là sự ra đời của giai cấp tư bản đỏ, vì : “ Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng
lãnh đạo “ có nghĩa là : Nhân dân có nhiệm vụ làm trâu kéo cày ( làm ăn tập thể với hộ khẩu và tem
phiếu ) cho nhà nước, nhà nước là Cơ quan quản lý tài sản quốc gia cho đảng, đảng lãnh đạo tài
tình, nên nhà nước phải thâu tóm mọi thứ của quốc gia về cho đảng, để đảng chia chác cho nhau!
Thật là một cuộc ăn cướp không tiền khoáng hậu ở cấp độ thế giới.
Muốn thực hiện cuộc đại Cướp thì phải có mưu đại Bịp, phải huấn luyện cho được gai cấp đại “ đầu
Trâu mặt Ngựa “, cướp và giết không gớm tay, siêu khuần tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại !
Để dụ dỗ công nông vào con đường giết và cướp, thì phải đề ra chiêu bài độc lập quốc gia, tuy quốc
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gia đã có độc lập rồi, xin xem bài : “ Đường lối nào cho đảng CSVN hôm nay “, nhưng siêu vi V.C.
lưu manh lại đi đêm với kẻ thù thực dân Pháp, rồi lại gây chiến với Pháp. Để chiêu dụ nhân dân
tham gia cái gọi là cách mạng thì phải vận động mọi người đi dành độc lập quốc gia ( ? ) và hô bảo
vệ và phát huy truyền thống dân tộc để lôi kéo và đôn đốc mọi người xung phong tiến lên làm cách
mạng vô sản.
Đó chỉ là những đòn hỏa mù, vì chiến tranh có hai mặt: mặt trái là dùng luật chiến tranh để triệt hạ
thành phần chống đối trong nước, nhất là các đảng phái và các tôn giáo, mặt phải là mua thời gian
để phát triển đảng viên cho nhiều, hầu chen vào các cơ chế quốc gia, từ dưới lên trên, từ mọi ngành
của chính quyền, nhất là công an và quân đội, để điều khiển việc cào bằng xã hội, qua các cuộc đấu
tranh chính trị, cải cách ruộng đất, cải tiến công thương nghiệp. Trong khi hô hào nhân dân bảo vệ
và phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc, thì lại đốt sách, tịch thu sách bỏ vào trong thư viện
không cho sinh viên và nhân dân xem. Vì sách vở xưa cho là của phong kiến lạc hâu, sách vở Tây
phương thì kết án là đồi trụy. Các thứ sách vở ngoài sách Marx, Lenin, đều cho là nọc độc của chế
độ.
Ngoài ra còn theo nhà Hán xưa lập ra một đội ngũ văn nô để xen dặm, bẻ quẹo, sửa đổi các sách xưa
nhất là ca dao tục ngữ sao cho hợp với Duy vật biện chứng và Duy vật sử quan và Kinh tế chính trị
học của Marx. Siêu khuẩn V.C. gọi đó là công việc bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá cùa
dân tộc! Ai chống việc đốt và tịch thu sách của Tổ tiên là chống truyền thống văn hoá dân tôc! Ai
chống chiến tranh” mang danh là dành độc lập cuội để nhuộm đỏ đất nước” là phản bội quốc gia !
Nhờ thế , mà chiêu bài Độc lập quốc gia và truyền thống văn hoá dân tộc trở thành hai cái hầm trú
ẩn an toàn và kiên cố cho siêu vi V.C. hầu khống chế thành phần quốc gia, để thực hiện công cuộc
nhuộm đó quốc gia hầu dâng cho quốc tế vô sản đệ tam. Đây là những bằng chứng về sự nghiệp
dành nền “ độc lập quốc gia” và “ lòng yêu nước nồng nàn “ của siêu khuẩn V.C.
1.- Về vụ Hoàng Sa và Trường Sa
Ngày 04 tháng 09 năm 1958, chính phủ Trung quốc ra tuyên bố xác định “ bề rộng lãnh hải của
nước CHND Trung Hoa là 12 hải lý ”, bao gồm trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
2.- Đây là Văn thư Bán Nước chưa có Văn tự
( Vì lúc này hai đảo Hoàng và Trường Sa còn thuộc VNCH )
Mười ngày sau, chình phủ VNDCCH, Hồ Chí Minh là Chủ tịch, Phạm Văn Đồng là Thủ tướng, đáp
lễ như sau :
Thủ Tướng phủ
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Thưa Đồng chí Tổng Ủy

Chúng tôi trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng Ủy rõ :
Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành lời tuyên bố ngày 04 tháng 09
năm 1958 của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa quyết định vể hải phận Trung Quốc. Chính phủ
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước
có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng
Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gởi Đồng chí Tổng Lý lời chào rất trân
trọng.
Hà Nội ngày 14 tháng 09 năm 1958
Ký tên và đóng dấu
Kính gời ồng chí Chu Ân Lai
Tổng Lý Quốc Vụ Viện
Nước CHND TrungHoa

Phạm Văn Đồng
Nước VNDCCH
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Bắc Kinh
Lời hô hào nhân đân bài trừ Tây phương để đi theo Tàu của Trường Chinh, tổng Thư ký đảng Lao
động ( tức là đảng CS trá hình ) vàơ năm 1951.
( Đây là lời hô hào nhân dân tình nguyện làm Chư hầu Thiên triều Bắc phương )
Ủy Ban Hành Chánh Kháng chiến
VNDCCH năm VII
Tổng Thư ký đảng Lao Động VN
SỐ 284/LĐ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Hởi đồng bào thân mến!
Tại sao lại nhận vào trong nước yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm Chư hầu cho
Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng tư bản đem vào!
Tại sao ta truyền bá trong dân chúng từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, cách viết chữ dị kỳ của tên
thực dân Alexandre de Rhode đã đem qua xứ mình như thế. Không, đồng bào của ta nên loại bỏ cách
viết theo Âu Tây ấy- một cách viết rõ ràng và mau thật đấy- và ta hảy trở về với thứ chữ của ông bà
ta ngày trước, là thứ chữ Nho của Trung quốc. Vả chăng người Trung Hoa là bạn của ta- mà có lẽ là
thầy của chúng ta nữa – ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước
nhất hoàn cầu không. Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ, chúng chỉ, cắt, đục, khoét, nạo, có thế thôi!
Hởi đồng bào yêu mến!
Chúng ta hảy gạt bỏ cách chữa bệnh của đế quốc phương Tây đem qua xứ ta. Ta hảy bỏ nhà bảo
sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hảy dùng thuốc dán của cha ông ta để lại, và nhất là dùng
thuốc Tàu danh tiếng khắp hoàn cầu. Ta hảy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn
Trung hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước của chúng ta bao nhiêu đồ nhập cảng thực dân như là khoa
học, phát minh, v. v. Ta hảy quét sạch lũ “ trí thức “xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực
dân. Chúc “ Tổng phản công “ và “ thi hành mọi phương pháp để bài trừ thực dân”.
Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Động ( tức là đảng CSVN )
Tài liệu này được đăng trên tờ báo Tiếng Dội số 462 năm thứ 3 ( 24 Aout /1951 tức 22 tháng 7/ Tân
Mão ). Tòa soạn . Quản lý 216 đường Gia Long, Sài gòn, đề bài “ Việt Minh vận động nhân dân làm
chư hầu Trung Quốc. Tờ báo này được lưu trử trong Thư viện tiếng Việt thuộc bảo tàng viện Anh
Quốc ( Bristish Museum . London )
3.- Những món quà triều cống quan thầy Bắc phương
Vào năm 1999 v à năm 2000, Lê Công Phụng, Thứ trưởng ngoại giao đã bí mật thương thảo để
nhường Ải Nam Quan, thác Bản Dốc và một số vùng bìển thuộc Vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng.
Tháng 12 năm 1999 và kế tiếp là tháng 12 năm 2000, hết Đỗ Mười, đến Lê Khả Phiêu, Trần Đức
Lương, Nguyễn Mạnh Cầm và nhiều chóp bu khác trong đảng, đã bí mật sang Tàu, ký kết, bán,
nhượng cũng như dâng hiến cho giặc, nhiều đất đai dọc theo biên giới Việt Trung.
Trong đó có
thác Bản Dốc, hang Pác Bó và nhất là Ải Nam Quan, một biểu tượng được xem như Hồn Thiêng
Sông Núi. Theo ước lựợng thì ta mất 8,000 km2 lãnh thổ.
Ngoài ra còn tiếp tục bán nhượng cho Tàu 11,000 km2 lãnh hải, phần lãnh hải quan trọng trong vịnh
Bắc phần, là nơi có tiềm năng dầu khí và ngư nghiệp rất lớn. Đó là đền ơn khuyển mã cho quan thầy
đã giúp phương tiện chém giết đồng bào miền Nam để nhuộm đỏ quốc gia cho nhanh. Mấy lâu nay
V. C. lại mở biên giới cho con dân Thiên triều vào ra tự do để thực hiện âm mưu cấy người vào Việt
Nam hầu thực hiện việc đồng hóa như thời nhà Hán. Đây là lòng tận trung của Chư hầu cúc cung
thờ Chúa:
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Sau đây là tin tức và lời kêu gọi biểu tình số 4 của Sinh Viên và Nghệ sĩ trong nước vừa mới gởi qua:
“ Một sự kiện trớ trêu là vào chiều ngày thứ ba 08 tháng 01 /2008 khoảng 30 công dân Trung quốc đã
cầm cờ và bìểu ngữ “ Hoàng Sa và Trường Sa là giọt máu của Trung quốc “ . Những người biểu tình
này đã được Công an trang trọng bảo vệ cho biểu tình trong hai tiếng đồng hồ từ 1 – 3 giờ trưa, mà
không gặp trở ngại nào! Đây là cuộc biểu tình thứ hai mà các công dân Trung quốc biểu lộ thái độ
trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được Công an bảo vệ. Vào ngày thứ sáu vửa qua 04
tháng 01 cũng đã có 6 người Trung Quôac cầm Bản đồ trước Đại Sứ quán của họ đã xác định chủ
quyền của họ trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã được Công an cho phép và bảo vệ “
Một nhà báo thân hữu vừa trở về từ Trường Sa cho biết hiện nay tàu đánh cá của ngư dân Trung
quốc đã xuất hiện đầy dẫy quanh khu vực đảo Trường sa. Điểm đặc biệt là mỗi nhóm tàu đánh cá
của Trung quốc đều có ít nhất một tàu hải quân theo bảo vệ. Sau khi đánh cá xong, các ngư thuyền
này đã được tàu hải quân Trung quốc hộ tống trở về.
“ Trở về từ đảo Lý Sơn, nhà báo Hà Thanh điện thọai kể rằng: cùng với việc tuyên bố chủ quyền trên
hai quần dảo Hoàng Sa và Trường sa, tàu hải quân Trung quốc đã liên tục thực hiện các cuộc tuần
duyên để bảo vệ lãnh hải. Rất nhiều lần tàu hải quân Trung quốc đã áp sát Việt Nam, cách đất liền
quảng 40 hải lý. Điểm đặc biệt là nhà báo Thanh nhấn mạnh là mỗi khi phát hiện có sự xâm nhập
của tàu hải quân Trung quốc, phía Việt Nam cũng cử tàu hải quân tiến ra, thay vì bắt giam hay trục
xuất tàu Trung quốc, các tàu hảì quân Việt Nam chỉ bắc loa kêu gọi ( bằng tiếng Trung Quốc ) :
“Đây là hải phận Việt nam. Đề nghị các Đồng chí quay thuyền trở lại. Bất chấp lời kêu gọi đó ,các
tàu hải quân trung quốc vẫn tiếp tục “ Tuần duyên “ và chỉ quay về khi hoàn thành sứ mệnh “.
Các sinh viên và giới nghệ sĩ trong nước đã đứng lên biểu tình, nhưng đã bị V. C . đã tìm mọi cách
ngăn cản, trấn áp, nay họ vẫn cố gắng tổ chức ngày biểu tình toàn thế giới vào ngày 19 tháng 01
năm 2008, họ gởi lời kêu gọi :
Xin hảy lắng nghe lời quê hương réo gọi!
Nội Ngoại xâm đang nuốt từng tấc đất quê hương !
Không hành động bây giờ thì bao giờ sẽ tới ?
Không phải chúng ta thì chẳng biết còn ai!
Quốc nội nay đà không sợ hãi!
Hải ngoại xin đừng có quá thờ ơ! “
(Theo lời kêu gọi biểu tình lần thứ 4 của sinh viên và nghệ sĩ trong nước )
Đó là thứ Độc lập quốc gia của Siêu khuẩn V.C.
V.C. luôn luôn dành độc quyền yêu nước, chỉ có V.C. mới có quyền yêu nước ! Nhưng khốn thay “
Yêu nước là yêu XHCN, yêu Đệ Tam quốc tế C.S.”, nên ai không yêu theo cách đó đều là phản quốc.
V. C. có dành được độc quyền yêu nước theo kiểu đó thì mới có cứ điểm để đàn áp và tiêu diệt các
thành phần quốc gia chân chính và các thành phần tôn giáo.
Các nhà ái quốc quốc gia thì un đúc con người, xây dựng gia đình làm nền tảng cho xã hội, còn với
siêu khuẩn V.C. thì nêú không chống phá con người và gia đình thì làm sao mà lùa dân vào tập đoàn
tập thể như đàn súc vật, để quốc tế hoá mọi thứ. Muốn phá quốc gia thì trước tiên phải tiêu diệt các
thành phần tôn giáo và nhất là các nhá ái quốc chân chính.
Vào năm 1925, Hồ Chí Minh đã trừ khử cụ Phan Bội Châu bằng cách báo cho Pháp bắt cụ ở Thượng
Hải, Pháp đem cụ về Việt Nam và xử tử hình. Chính Nguyễn Công Viễn tức Lâm Đức Thụ, một trong
những cộng sự viên đắc lực của Lý Thụy ,( tức Hồ Chí Minh ) đã mật báo cho Pháp.
Trong cuốn sách dịch “ Thiên hồ đế hồ “của Cụ Phan Bội Châu, nơi trang 85, văn nô Lê Trọng Văn
đã tìm cách gỡ tội cho Hồ Chí Minh bằng cách đem cụ Nguyễn Thượng Hiền ra biện bác. Có điều
dễ hiểu là muốn phá ranh giới quốc gia để đi vào quốc tế thì trước tiên phải trừ khử những người
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quốc gia chân chính, trong thời đó Cụ Phan Bội Châu là con chim đầu đàn. Trừ khử được Cụ Phan
để loại con chim đầu đàn, thì những thành phần ái quốc ở ngoại quốc theo cụ Phan bị bơ vơ phải
ngả vào tay Hồ Chí Minh, lại còn được số tiền lớn đem về xây đảng! Lý do tiêu diệt người quốc gia
và các thành phần tôn giáo bắt nguồn từ ảo tưởng điên cuồng XHCN, thế giới đại đồng. Việc này
giúp ta hiểu rõ sau 1945, các thành phần quốc gia, các thành phần tôn giáo đều bị âm mưu thanh
toán. Thế mà, hàng năm siêu khuẩn V.C. cứ đến nhà thờ Cụ Phan ở Bến Ngự Huế để tưởng niệm cụ.
Mới đây nhóm Giao điểm của Trần Chung Ngọc còn viễn dẫn tới các nhiều nhà yêu nước quốc gia
như là cùng lý tưởng với họ, để làm khiên mộc che chở họ. Vậy câu nói : C.S là “những người vô
gia đình, vô tôn giáo, vô Tổ quốc “ là câu nói xác đáng. Tóm lại, muốn thực hiện thế giới đại đồng
của Đệ tam quốc tế CS.thì phải có tinh thần chỉ đạo siêu đẳng, đó là “ văn hoá Lừa “, ngục sĩ
Nguyễn Chí Thiện đã thốt ra:
“ Đạo lý tối cao ở xứ đồng lầy
Là lừa Thầy phản Bạn,
Và tuyệt đối trung thành vô hạn
Với Đảng, với Đoàn với Lãnh tụ thiêng liêng.
...
Tôi trông xem có một ngôi chùa
Ngôi chùa đã trở thành huyền mộng
Con ác điểu hoài nghi xoài đôi cánh rộng
Truy lùng mồ mả cha ông
Thánh thất miếu đường xáo động
Con thuyền chở Đạo nghiêng trao!
Sóng gió thét gào man rợ
Tiếng sinh linh nức nở âm thầm
Mặt đất tím bầm tiết đọng! . . . “
Tụ tập đảng viên đại hội dười cờ
Nguyện đem cuộc đời hơi thở
Đạp bằng phá vỡ
Ngàn năm văn hiến ông cha…”
( Đồng lầy :Bản chúc thư của một người Việt nam )
II.- Hầm trú ẩn thứ hai: Nhân dân
Khi mở miệng khuẩn V. C. bao giờ cũng oang oang những tiếng Tổ quốc, Nhân dân, để nhờ sự lặp
lại qua nhiều năm, giúp tâm lý quần chúng quen tai, để lần lần leo lên chiếm ngự địa vị những danh
từ thiêng liêng đó. Chúng ta thường hiểu Tổ quốc là lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, với
người Kinh và hơn 50 sắc tộc với các di sản tinh thần của Tổ tiên.
Đối với V.C. thì Tổ quốc là Liên Xô, Trung quốc, Tổ tiên không phải là Hồng Lạc, mà là Marx,
Lenin, Mao Xính Xáng Còn Nhân dân thì chỉ gồm có bần cố nông và một số công nhân ít ỏi, đó là
thành phần cốt cán của họ. Nhưng khi thực hiện việc cào bằng mọi thứ của xã hội, cũng như cổ động
tham gia vào ba cuộc chiến tranh ngụy tạo ( Chiến tranh chống Pháp, Chống Mỹ, đánh Campuchia
để nhuộm đỏ Đông Dương ) thì họ kêu gào toàn dân tham gia, ai không tham gia là phản quốc.
Những người quốc gia nào không tham gia vào tiến trình xích hoá của V.C. đều là phản quốc!
Ta hảy lần theo từng bước của cuộc cách mạng sắt máu bạo động Vô sản, để xem những ai là nhân
dân đây ? Vào những năm từ 1951- 1956 ( thời kỳ đấu tranh chính trị, thuế nông nghiệp, cải tiến
công thường nghiệp ở miền Bắc ) thì nhân dân là một nhóm người tự nhận là công nhân như Hồ Chí
Minh, Phạm văn Đồng, Trường Chinh. . , nói chung là các đảng viên CS. Họ bảo họ đã giác ngộ
quyền lợi của tầng lớp công nông; tiếp đến là thành phần bần cố nông, trung nông ( người bạn liên
kết tạm thời ) .
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Kẻ thù của nhân dân là những ai ngoài các thành phần ấy, nói chung là Trí ( người có học ), phú (
công thương gia ), Địa ( địa chủ ), Hào ( những cấp trong chính quyền thời trước ), các thành phần
tôn giáo cũng nằm trong đó. Trong thời này các nhà văn nghệ phục vụ nhân dân còn ở trong hàng
ngụ nhân dân. Qua năm 1957, thì thành phần này đều bị loại, qua vụ Nhân văn giai phẩm, vì họ bị
ghép là thành phần cách mạng cải lương theo lối Titô,( C.S. quốc gia ) không theo lối cách mạng
triệt để như Trung cộng ( Cách mạng quốc tế ).
Sau khi bắt mọi người dân vào làm tập đoàn tập thể thì các thành phần như bần cố nông, trung nông
và một số địa chủ, phú nông chưa bị tiêu diệt, cũng đều bị ra rìa, vì họ bị tước hết tài sản và quyền
làm người , họ trở thành đàn bò, cung cấp lực lượng sản xuất cho đảng với giá” sổ hộ khẩu và tem
phiếu thực phẩm”. Sau năm 1975, tình trạng trở nên phức tạp hơn, thành phần kẻ thù chính của V. C.
là những quân cán chính của miền Nam, và vợ con và gia đình của họ, họ được xem như thành phần
Hào. ( trong Trí, Phú, Địa, Hào ) Còn trí, phú, địa cũng bị đối xử như ở miền Bắc, tuy hình thức có
khác. Nhưng tựu trung thì tài sản đều bị tịch thu, bắt mọi thành phần dân chúng miền Nam vào làm
ăn tập đoàn tập thể. Họ trở thành đàn trâu bò kéo cày, đâu phải là nhân dân. Vậy thành phần nhân
dân chỉ còn lại những đảng viên CSVN, quân độ, công an và cán bộ thuế vụ.
Trong giai đoạn đổi mới, vì mất chủ Liên Xô vĩ đại và mất hướng đi về thiên đường mù, nên các tay
V. C. cở bự quay 180 độ, mỗi tay tụ tập một số lâu la đi vơ vét của nhân dân và của quốc gia . Hai
lực lượng được phát triển đông đúc, đó là công an là lực lượng kềm kẹp, và thuế vụ là lực lượng bóc
lột. Nay V. C. còn cướp bóc đến cả thành phần nghèo khó ngày xưa đã che dấu, nuôi nấng họ trong
bí mật, việc này tạo ra thanh phần bị cướp gọi là dân oan. Còn thành phần nông dân nghèo thì được
cấp phát cho một số ruộng đất, tự đào bới lấy mà sống, còn công nhân trong nước cũng bị bóc lột
thậm tệ, vì V.C. đã thông đồng với các nhà đầu tư ngoại quốc ăn xén bớt cơm chim, còn lực lượng
thanh niên không có công việc được V. C. tổ chức bán sức lao dộng cho ngoại quốc, mặc cho người
ngoài áp bức và bóc lột !
Tóm lại, Nhân dân là những ai đây ?
1.- Chưa đầy 3 triệu V.C.
2.- Lực lượng Công an là bộ máy kềm kẹp để bảo vệ chế độ
3.- Lực lượng thuế vụ là bộ máy bóc lột, cũng rất đông, vì người dân phải đóng hàng trăm thứ
thuế để làm giàu cho tư bản đỏ.
4.- Lực lượng quân đội, không biết bao nhiêu trong đó thuộc thành phần nhân dân?
Để hiểu rõ hơn về nhân dân, ta nên phân biệt: Để xứng đáng là Nhân là con người thì phải có Nhân
quyền, những quốc gia nào ưa xài luật rừng thì người dân không có nhân quyền, vì khi Nhân quyền
bị xâm phạm không có gì để bảo vệ. Những ai có đủ ăn, đủ mặc và đủ quyền tự do để làm ngưòi
đàng hoàng thì có nhân quyền. Tính sổ lại số này rất ít, vì số người có đủ ăn và mặc tuy nay đã khá
hơn, nhưng lại bỏ đạo làm người, nhào vào tranh dành tiền bạc (đầu tiên? ) và nhục dục, sống như
thú vật thì cũng chẳng phải là người.
Đã là dân thì phải có Dân quyền. Dân quyền cũng vậy, xem ra cũng không có nốt, vì phải có luật
pháp bảo đảm nhiệm vụ và quyền lợi của người dân, hơn nữa người dân sống trong môi trường ngu
dân và bần cùng thì làm sao có khả năng và tư cách để làm tròn nhiệm vụ công dân ? Lại nữa quyền
công dân tuy có nói ra trên giấy mực, nhưng không có thực hiện trong thực tế, mọi thành phần cốt
cán của cách mạng vô sản như nông dân và công nhân nay còn đều bị bỏ rơi, thì mọi thứ kể cũng
như không! Vì thế cho nên khi hai tiếng Nhân dân được thốt ra từ cữa miệng của V. C. ( ở bất cứ
trong lãnh vực nào ) đều là danh từ rổng, không có nghĩa gì cả, vì không có mấy ai là nhân dân
đúng nghĩa cả. Hiểu rõ những vấn đề này cũng giúp chúng ta xác định được phương hướng đấu
tranh của chúng ta.
Nhưng khi ta xét về sự xâm nhập của siêu khuẩn V. C. vào trong các tầng lớp nhân dân, vào các cơ
chế xã hội thì Nhân dân là môi trường truyền bệnh. Khuẩn V. C. xâm nhập khắp nơi trong các tầng
lớp nhân dân từ các ấp, thôn xóm, đến làng xã, các cơ quan chính quyền, các cấp công an và quân
đội. Trước khi Liên Xô sụp đổ thì có hai loại khuẩn: Xô khuẩn và Trung khuẩn. Khi Liên Xô sụp rồi
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thì loại Trung khuẩn phát triển mạnh, nó khống chế các cấp công an và quân đội, nó không chế từ
cấp cao đến cấp thấp. Khuẩn nào cũng có mục đích là làm tê liệt con người và thành phần quốc gia,
nhằm loại trừ các thành phần chống đối để dành ngôi thống trị và tham vọng đồng hóa . Đây là mối
họa lâu dài và nguy hiểm cho nhân dân VN! Vì vậy cho nên, khi V. C. nói đến nhân dân ta phải hiều
theo nghĩa nào, kẻo bị rơi vào mê hồn trận của chúng mà bị mắc lừa.
III.-Hầm trú ẩn thứ ba: Hiến pháp với tam quyền phân lập
Vào năm 1946, nhờ có mặt trận Liên Hiệp gọi là Việt Minh, gồm nhiều thành phần quốc gia trong
đó, nên có một Hiến pháp tương đối dân chủ. Nhưng khi khuẩn V. C. thanh toán hết thành phần chủ
chốt của quốc gia,và khi đã xâm nhập vào mọi ngỏ ngách của quốc gia thì khuẩn V. C. tiến lên hiếp
dâm Hiến pháp. Khuẩn đưa vào điều 4 để lên ngôi hoàng đế, Khi này khuẩn đã đủ người len lỏi vào
ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Khi đã ngụy tạo ra Hiến pháp là khuẩn V. C. ngồi chồm
hổm lên trên ba ngành công quyền.
Thay vì” Tam quyền phân lập” thì khuẩn V.C. đẻ ra quái thai“ Tam quyền sát nhập “ và đặt dưới
quyền của Khuẩn đảng, thế là nhà nước Pháp quyền ra đời . Khi khuẩn đã nhập vào nhà nước pháp
quyền thì: đảng ra lệnh cho cả ba cơ quan Lập pháp, Hành pháp và tư pháp răm rắp làm theo lệnh
đảng, thi hành chủ trương chính sách của đảng bằng chỉ thị, nghị quyết, pháp lệnh. Những đàn
Công an đầu trâu mặt ngựa đông như kiến, trở thành công cụ đan áp của đảng, thuế vụ trở thành đội
ngụ bóc lột của đảng. Đảng chỉ ngồi thu quả thực ( Hoa lợi cướp được trong cuộc đấu tranh từ cải
cách ruộng đất ).
Đảng toàn là loại gian manh qủy quyệt, đâu có biết Đạo lý dân tộc là gì, đâu có biết khoa học kỹ thật
là gì và làm thế nào để đem Đạo lý vào đời để mưu hạnh phúc cho toàn dân.
Thay vì hiến pháp là luật tối thượng của quốc gia, nó mang linh hồn, mạch sống của quốc gia, hay là
đạo lý của dân tộc, còn luật pháp thì chi tiết hoá tinh thần của luật Mẹ là Hiến pháp vào trong mọi
lãnh vực của cơ chế xã hội, thì nhà nước pháp quyền dùng luật rừng, tùy tiện chỉ tùy theo từng lúc
cần, mà chỉ thị cho ba ngành tuân thủ.
Hiến pháp phải được các địa phương ( các tiểu bang, các tỉnh ) soạn thảo, phải có đại hội toàn dân
phê chuẩn, chứ đâu dùng các khuẩn V.C. của ngành lập pháp dơ tay phê chuẩn!
Vì thế cho nên Hiến pháp theo khuẩn V. C. là cái hầm để khuẩn ấn nấp vào để tự tung tự tác. Khi
ngồi lên Hiến pháp là đảng của khuẩn cho trình diễn ngay bộ mặt Nhà nước pháp quyền để ra uy bắt
nạt dân. Nhà nước pháp quyền là cánh tay mặt của đảng, thành phần nòng cốt của đảng, đầu não là
những tay Trung ương ủy viên.
Từ này trở đi ai nói đến bất cứ hành động sai trái nào của đảng viên là chống Nhà nước pháp quyền,
chống Nhân dân, chống Tổ quốc. Lm Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân đòi Tự do
Nhân quyền, thì Tự đo Nhân quyền của Nhà nưóc pháp quyền còn hơn gấp trăm lần nền dân chủ Tây
phưong! Họ bị giam vì chống lại Nhà nước pháp quyền, họ phạm tội hình sự, ở Việt Nam đâu có tù
chính trị! BS Lê Hồng Sơn dịch bài Tự do Dân chủ trên trang web của toà Sứ quán Hoa kỳ, là làm
gián điệp cho ngoại quốc, là tham gia vào phong trào diễn biến hoà bình! Nhà văn Trần khải Thanh
Thuỷ và nhiều người khác cứu dân oan cũng như vô số người dám tố cáo đảng viên tham nhũng,
phản nước hại dân đều là những người chống lại Nhân dân Tổ quốc, nên mới bị tống giam, khuẩn tự
hào ở xứ này công lý rất công minh ! Khi núp vào được hầm trú ẩn Nhà nước pháp quyền thì mọi sự
trở nên đơn giản và dễ dàng: Tổ quốc, Nhân dân, Công lý đều là món hàng độc quyền của đảng , đây
là khiên mộc của đảng, ai đụng đến đảng, đến cán bộ đảng là là đụng đến những gì cao qúy của quốc
gia! Thế là khuẩn từ Trung Ương đến địa phương yên tâm tìm hết mọi cách để hà hiếp và đục khoét
vơ vét cho đầy túi tham, mới chỉ 32 năm mà nay có hàng ngàn Khuẩn đã có từ bạc triệu lên vài tỷ
dollar. Ngày nay khuẩn Việt Cộng vẫn bám vào cái huyển tưởng XHCN, đây chỉ là danh từ đánh
trống lảng về cái lối chưa biết đi về đâu ( Thực ra chẳng có lối nào khác là “ HỐI TỘI “ mà trở về
với dân tộc )
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Khi mất hướng khuẩn V. C. lại tung ra một cái Hầm trú ẩn khác là “Đổi Mới “để lừa Nhân dân và
Thế giới”. Đây là những hoạt động của việc Đổi mới:
1.- Liên lạc với các nhà đầu tư ngoại quốc lập các xưởng các công ty, để cho dân có chỗ làm
thuê, đặng ăn bớt ăn xén cơm chim và tìm hết mọi cách mọi tiền ngoại quốc cũng như cho thuê và
bán đất đai.
2.- Xây khách sạn, các trung tâm du lịch, cá ổ điếm để cho các đảng viên bự hái dollars và
du hí.
3.- Tiếp tục củng cố các công ty quốc doanh để chuyền tài sản quốc gia cho đảng và đảng
viên, mặc dầu công việc làm ăn luôn luôn thua lỗ !
4.- Xuất cảng lao động thực ra là nô lệ, và gái mãi dâm ra ngoại quốc để vét dollar.
5.- Quy hoạch các khu công nghiệp và đô thị để nhân đó chiếm nhà chiếm đất của người dân.
6.- Lập các hầm trú ẩn tôn giáo ( quốc doanh ) để đàn áp hầu tiêu diệt
các tôn giáo dân tộc chính thống và đánh lừa thế giới về mặt tự do tôn giáo.
Hai hầm trú ẩn Đổi mới và Tôn giáo quốc doanh là kiếm thời gian để tìm
đường thoát hiểm.
IV.- Hầm trú ẩn thứ tư: Tôn giáo quôc doanh
Các Tôn giáo mang đạo lý của dân tộc, là thành phần Hữu thần, nói gọn thì:
Phật giáo có Bi, Trí, Dũng; Nho giáo có Nhân, Trí, Dũng, ngoài ra có tính chất Tương dung ; Kitô
giáo có Công bằng, Bác ái và Tha thứ. Các Tôn giáo khác cũng có những giá trị tương tự. Đây là
tinh hoa của nhân loại, là Đạo lý của dân tộc. Dân tộc Việt Nam trường tồn đến ngày nay là nhờ vào
các tinh thần cao đẹp đó. Đó là chân lý, chân lý này làm cho đời sống nhân loại có ý nghĩa cao đẹp,
vì giúp con người sống theo lẽ phải mà hoà thuận với nhau. Từ ngày V. C. đem chủ thuyết bạo động
cướp bóc ngoại lại vào, nước Việt Nam trở thành một nước nô lệ, xã hội bị phân hoá đến cùng độ,
con cái đấu tố cha mẹ, anh em, bè bạn lừa đảo xâu xé nhau, đồng bào trở thành những cừu nhân, lừa
đảo, cướp bóc, chém giết nhau, thành ra con người bị giáng cấp, gia đình bị phân tán, xã hội hỗn
loạn. Việt Nam ngày nay trở thành hố rác của thế giới, cái hay chưa học được bao nhiêu, cái xấu đã
tràn lan. Tôn giáo với Cộng sản như nước với lửa, nên cuộc đấu tranh giữa Tôn giáo và Cộng sản là
cuộc chiến một mất một còn. Khi C.S. cướp Của, thì Công bằng là kẻ thù của họ, khi C. S. giết
Người, thì Nhân ái cũng là cừu địch của họ, khi nói đến Tương dung, Tha thứ thì làm sao V.C. có thể
làm cách mạng triệt để , hầu ”đào cho tận gốc, bốc cho tận rễ “ các thành phần Trí . Phú, Địa, Hào,
để trong xã hội chỉ còn lại công nông bản bộ.
Trong các kẻ thù của V. C. như các thành phần Trí, Phú, Địa, Hào, các đảng phái quốc gia, các tôn
giáo thì tôn giáo là thành phần khó tiêu diệt nhất. V. C. đã dùng hết mưu lược trong 62 năm nay để
tiêu diệt, nhưng đều không kết qủa bao nhiêu, vì thế cho nên V. C. lập thêm một hầm trú ẩn, núp vào
trong tôn giáo để người ta lầm tưởng là tôn giáo tự giết nhau, là cảnh nồi da xáo thịt, V. C. chẳng
can dự gì vào! Ngày nay V. C. đã lập được Công giáo quốc doanh, đây là hậu thân của nhóm Công
giáo với dân tộc với các Lm. Trương Bá Cần, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín . ., nay Lm Chân Tín đã
thấy rõ chân tướng của V. C,. đã quay 180 độ đánh thẳng vào sào huyệt của chúng. Bây giờ có chủ
soái Huỳnh Công Minh, trấn giữ chức Tổng quản Giáo phận Sài gòn, các Giáo phận đều đã có
những tên khuẩn V. C. ngồi bên hàng Giáo phẩm với “ miệng Nam mô Chúa, nhưng bụng bồ dao
găm V. C.”
Chúng nằm vùng kiểm sóat mọi hoạt động của Tôn giáo, kiềm chế, gài bẩy hàng giáo phẩm, hạn chế
mọi hoạt động hành giáo và truyền giáo để cho tôn giáo chết dần chết mòn.
Mục tiêu của chúng không phải chỉ tiêu diệt tôn giáo trong nước, mà còn vươn tay ra ” khúc ruột
ngàn dặm “, dùng vải thần che mắt thánh, lũng đọan các cộng đoàn Việt Nam ở ngoại quốc, vì các
cộng đoàn này rất nguy hiểm cho sự tồn vong của chúng.
Người ta đã có tên tuổi hàng trăm những vị Lm quốc doanh này rồi.Công giáo có quốc doanh thì
Phật giáo cũng có quốc doanh, mới đây có các Thượng taọ Thích Trí Thủ, Thích Trí Siêu về đầu
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hàng khuẩn, trước đây Thích Thiện Hạnh ở làng Mai bên Pháp cũng về lập đàn tràng giải oan cho
khuẩn khắp nước. Phía Phật giáo thì số này rất nhiều, ngay từ thời đệ nhất cộng hoà, những tên
khuẩn V. C. cứ cạo đầu, mặc áo nâu, áo vàng, vào nụp vào sống trong Chùa ở miền Nam Việt Nam là
thành cán bộ tôn giáo quốc doanh.
Mấy tháng trước đây có đạì hội Phật giáo thế giới ở Hànội, để hợp thức hoá và ra mắt Phật giáo
quốc doanh thế giới, để cô lập Phật giáo VNTN. Ngày nay ở Việt Nam quốc tự Bình Dương, tượng
Hồ được án ngự trước tượng Phật trên bàn thờ ! Thế là khuẩn V. C. đã án ngữ chỗ của Tiên của
Phật rồi. Các tôn giáo khác đều có tổ chức quốc doanh này. Là loài siêu vi, không chỗ nào mà
khuẩn không lan truyền tới. Tuy chưa có thuốc chữa , nhưng “ Thiên bất dung gian “, đến kỳ hạn là
khuẩn cắn xé nhau mà lăn ra chết !
Đây là hành tung của một khuẩn quốc doanh Phật giáo lan ra ngoại quốc:
Bộ Nội vụ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Công An Thành phố
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
Phòng PA.18
Số 0243/CV
Giấy Công Vụ
Phòng PA.18 , Công An thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận :
Đồng Chí : Đoàn Công Thành
Bí danh : Đông Điền.
Biệt hiệu : Thích Thông Kinh
Sinh ngày 26 tháng 09 năm 1958 tại quận Tư , Sài gòn .
Hiện cư ngụ tạì 201 – Cầu Cống, xã An Khánh, , huyện Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Mật mã số : G24 \ PA\ 8 R32
Danh bộ đảng viên số : 0713R32BCT \ TG
Hộ chiếu xuất nhập cảnh số : PT156937
Ngày cấp : 29 tháng 09 năm 1994
Nơi cấp : Thành phố Hồ Chí Minh , được phép đến tất cả các nước. Đồng Chí Thành được Đảng Bộ
cử ra nước ngoài côngtác với nhiệm vụ : Phân hoá sự đoàn kết chống C. S. của các cộng đồng và tôn
giáo người Việt ở nước ngoài.
- Đặt trụ sở giáo dục cho Đảng Bộ.
Tạo cơ sở thương mại xuất nhập, kinh tài cho Đảng Bộ .
Thời hạn : 5 năm . Có giá trị khi đương sự còn hoạt động ở nước ngoài. Đề nghị các đồng chí đang
làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Thành được hoàn thành nhiệm vụ Đảng Bộ
giao phó.
Thành phố Hố Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 1994
Sao y chính bản
Ký tên và đóng dấu
Đóng dấu
Phan Văn Chao
Công chứng viên
Nguyễn ( không rõ )
Ngoài ra chúng tôi còn có đủ giấy tờ tùy thân và hình của Đoàn Công Thành
Tóm lại
Chúng tôi chỉ là người quan sát bên ngoài, đâu rõ hết những kế hoạch và hành tung của khuẩn V. C.,
chỉ kể ra những nét đại cương, nhằm mục đích nhận diện loại khuẩn nguy hiểm này cho những ai
không ở với chúng cũng như những thanh niên sinh viên ở hải ngoại có ít hiểu biết về quốc nạn và
quốc nhục. Bao năm ngục tù, Nguyễn Chí Thiện đã cho chúng ta những vần thơ súc tích :
Con rắn đỏ vô cùng nguy hiểm
Nó sinh ra lớn lên nhờ súc siểm
Nhả nọc Hận Thù, phờ phỉnh Công Phu ( dụ dỗ thằng dại )
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Khéo léo đầu cơ lòng Yêu nước đui mù,
Lạy lục Tàu Nga không hề điếm nhục.
...
Học thuyết Mác Lê, một linh hồn u ám,
Không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha,
Mấy chục năm phá nước phá nhà!
...
Người dân đã chán chê cái trò hề chiến tranh cách mạng,
Cái họ được là khăn tang và nạng,
Cái mất đi là ánh sáng cuộc đời,
Đảng bắt câm, bắt nói, bắt khóc, bắt cười,
Bắt đói, bắt làm, hé răng oán thoán,
Là tù ngục mục xương độc đoán
...
Hạt thóc hạt ngô phút hóa xích xiềng,
Hoa phúc toàn quyền của đảng.. . .
Ôi! Cuộc đời hay một cơn mê,
Mà Người, Ngựa, Trâu, Bò giống nhau đến thế ! “
Như thế thì :
Những chiêu bài mà V. C. cao rao xưa nay:
Độc lập Dân tộc
Giải phóng Nhân dân ( Công nhân và nông dân )
Hạnh phúc toàn dân
Đạo đức cách mạng C.S. ( công bằng xã hội )
Có được thực hiện chút nào không ?
Thưa chăc chắn là không ! Nhưng:
Mọi tầng lớp nhân dân đều bị áp bức, bóc lột, hành hạ cướp và giết. Đất đai tổ quốc ngang nhiên
đem bán cho quan thầy, coi nhân dân Tổ tiên không ra gì cả! Chúng ta nhất loạt đồng thanh nói cho
mọi người biết : V. C. chẳng có quyền gì trên nhân dân Việt Nam nữa, chúng chỉ là tội đồ của dân
tộc! Khi viết những giòng trên, tôi cảm thấy bất lực quá, tôi bị vây khổn trong cái hoả mù tang tóc
của đất nước do V. C. gây ra . Tôì thắc mắc tại sao dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, con người
Việt Nam là con người thông minh, là giòng dõi của 5000 năm văn hiến, chúng ta đã có biết bao
nhiêu là những vị lãnh đạo tinh thần đức độ tài ba, chúng ta có biết bao nhiêu là trí thức lỗi lạc,
chúng ta có rất nhiều đảng phái, sao cứ để cho lũ ma vương qủy sứ gây ra những tội ác tày trời
mãi mãi? Khi viết về những tai họa V. C. gây ra cho đồng bào cho Tổ quốc, tôi thấy nếu V. C. có
nhục một, ( thực ra chúng chẳng biết nhục, chúng ta viết ra để giúp chúng ta thấy nhục mà thôi ) thì
chúng ta nhục đến hàng trăm lần, vì chúng ta đông hơn, chúng ta cứ cho V. C. là ngu, sao cứ đề cho
chúng tác oai tác quái mãi, làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy, trong lúc toàn cầu hóa
như thế này, mà chúng ngang nhiên bán nước dâng biển, còn dám ngang nhiên thách thức đồng bào
và làm nhục Tổ tiên.
Kính quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo!
Kính các vị sĩ phu, trí thức trong và ngoài nước!
Kính quý vị trong các đảng phái!
Thưa các anh chị em thanh niên thanh nữ, học sinh sinh viên!
Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài nước!
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Trước quốc nạn và quốc nhục do V. C. gây ra tày trời như thế: Chúng ta có lấy làm sỉ nhục không ?
Chúng ta có muốn cho đồng bào chúng ta thoát khỏi kiếp sống ngựa trâu ngày nay không ? Chúng ta
có muốn sống yên ổn nơi tạm dung này không?
Chúng là loài khuẩn dễ lây lan như cúm, như dịch hạch, dịch tả, không bao giờ để cho chúng ta yên
đâu. Nên chúng ta không thể ngồi yên, mà tất cả chúng ta phải ngồi lại với nhau, với khả năng riêng,
mỗì người mỗi việc, chúng ta hảy “ Chung vai đấu cật với nhau hết lòng “, thì rồi việc gì cũng có
thể. Trước hết là chúng ta bỏ đi những dị biệt nhỏ nhoi làm ngăn cách chúng ta, chúng ta đi vào
lòng dân tộc với tấm lòng kính trọng nhau, mà tương dung, bắt tay vào việc lớn. Chúng ta đã có rất
nhiều thuận lợi để cứu nước và xây dựng nước, chúng ta đừng để cơ may ngàn năm một thuở này
vuột qua mất! Trách nhiệm đầu tiên là nhiệm vụ của các vị lãnh đạo tinh thần và trí thức. Qúy vị là
đầu tàu, là ngọn đuốc soi đường, và nguồn năng lực dẫn khởi. Các thanh niên sinh viên là động lực
chính của con tàu quốc gia . Tiếp đến là nỗ lực bền bỉ của toàn dân vươn lên vùng dậy. Xin Hồn
Thiêng Sông Núi soi sáng và phù trợ cho chúng ta!

( Vũ hóa )

6.- Tài sản Nhân dân – Sở hữu Quốc gia
A.- Tài sản nhân dân
May lâu nay, Giáo phận Hà Nội đòi nhà Cầm quyền Việt Nam trả lại toà nhà của Giáo phận Hà Nội
cho Toà Khâm Sứ mượn ở số 42 đường Nhà Chung trước năm 1945. Nhà cầm quyền Hà Nội viện lý
ngôi nhà đó đã được một linh mục hiến cho nhà nước. Khi được trả lời là một linh mục không có
quyền dâng đất của Giáo phận, thi nhà cầm quyền còn lên giọng kẻ cả rằng là “mọi Tài sản là sở
hữu quốc gia, ai có nhu cầu thì phải xin để nhà nước xét cấp”.( cho được công bằng !). Còn trước
đó, lại có ai tung tin chỗ đó là đất của Phật giáo, mà công giáo dựa thế chính quyền chiếm đoạt, mục
đích là để gây hiềm khích giữa hai tôn giáo lớn, để “ duật bạng tương trì,” ngư ông CS đắc lợi “,
nhưng rối chẳng ai bị lừa.
Nói tóm lại nhà cầm quyền CS quyết không trả, tìm cách nói quanh, rồi còn ra văn thư hù doạ trừng
trị theo luật pháp quyền, định đến giờ G thì cho công an dẹp, có tin giờ chót nhà cầm quyền và tổng
Giáo phận Hà Nội đã đồng ý đối thoại với nhau để giải quyết vấn đề. Ta hảy chờ xem. Tuy nhiên,
thực chất của vấn đề này là vấn đề công lý xã hội, vấn đề của toàn quốc, liên quan đế toàn dân, đến
các tôn giáo, chứ không phải chỉ có đòi, trả lại ngôi nhà Tòa Khâm Sứ mà thôi. Ta hãy đi sâu vào
những vấn đề sau đây:
Nhân dân là ai ?
Nhà nước pháp quyền nào đây?
Tại sao Nhà nước lại có quyền lấy tài sản Nhân dân xét cấp cho Nhân dân?
I.- Nhân dân là ai ?
Nhà cầm quyền Hà Nội tự hào chế độ họ cầm quyền là một chế độ dân chủ, dân chủ gấp trăm lần chế
độ dân chủ Tây phương!
( Tôi xin có mấy ý kiến sơ khởi với những người trong Trung Ương đảng CSVN: Điều thứ nhất là khi
quý vị nói, xin quý vị nhớ là ngày nay khi quý vị nói thì cả thế giới đều nghe rõ và hiểu, quý vị đừng
chủ tâm chỉ nói cho công an và quân đội là lực lượng giữ ngôi cho quý vị nghe mà thôi, mong kìm
hãm họ trong hang u tối. Thành thử người ngoài nghe chối tai quá, vì ngày nay chúng ta không còn
ở trong hang hốc nữa, mà là thế kỷ 21 rồi! )
Tôi xin trở lại vấn đề: Chế độ dân chủ là chế độ
Nhân Dân được làm Chủ, nghĩa là mọi người dân, ai ai cũng được quyền “ làm chủ đời mình”, “
làm chủ gia đình mình” và “ góp công làm chủ đất nước mình.”
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“ Dân chủ tập trung “ của quý vị là dân chủ cuội, là dân chủ bịp, dân chủ lật ngược, hay đảng chủ :
Thứ dân chủ này thì Dân là nô lệ, thiểu số đảng Viên CS VN là chủ! Đây là quan hệ chủ nô của chế
độ nô lệ. Dân chỉ là đàn súc vật làm theo lệnh đảng CSVN mà thội , 2 triệu 7 đảng viên CSVN chẳng
có bao nhiêu tài bao nhiêu đức để lo cho quốc gia dân tộc, họ toàn là những hạng ăn hại áp bưc và
đục khoét tài sản nhân dân và quốc gia mà thôi!
Trong chế độ dân chủ chân chính thì hai chữ nhân dân có nghĩa như sau:
Nhân Dân = Nhân + Dân
1.-Nhân
Nhân là con Người, theo Nho giáo là tinh hoa của Trời Đất, theo Kitô giáo là con của Thiên Chúa,
theo Phật giáo thì con Người là Phật sẽ thành, toàn là hạng người cao trọng ; nhưng theo Marx thì
con người là con vật kinh tế, là con vật lao động sản xuất, cao rao lao động là vinh quang, nhưng có
làm mà chẳng được ăn , mục đích là để lấy hạ tằng cơ sở xây thượng tằng kiến trúc, tức là lấy vật
chất mà đẻ ra tinh thần, vì thế mà tinh thần các đảng CS toàn là là tinh thần dùng mọi hình thức bạo
lực để ăn cướp kinh tế. Trong chế độ dân chủ thì khác, Nhân phải có cuộc sống tự do căn bản gọi là
Nhân quyền để phát triển con người toàn diện, để có đủ khả năng và tư cách làm Nhân và Dân..
Muốn được xứng đáng là Nhân thì phải có những yéu tố xứng hợp với con Người. Đó là Thực, Sắc,
Diện.
2.- Dân
Dân là Nhân sống với nhiều Nhân khác ở trong một nước. mọi người Dân phải có những nhiêm vụ và
quyền hạn được luật pháp quy định rõ ràng.
Để giúp ngườì dân làm tròn nhiệm vụ của mình cho quốc gia dân chủ, các chính quyền phải giúp cho
người dân phát triển tư cách và khả năng làm chủ, nghĩa là phải lo cho dân sinh và dân trí được
đồng bộ nâng cao. Hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền cần phải được cân xứng. Nếu chú trọng
quá về Nhân quyền, tuy cần có tự do thì con Người mới có cơ hội phát triển được, nhưng con người
có quá nhiều tự do sự đóng góp của người Dân cho quốc gia sẽ yếu kém, và quốc gia không giàu
mạnh được. Điều này sẽ giúp cho ngoại xâm bành trướng dòm ngó và thôn tính. Nếu yếu tố Dân
quyền lần át Nhân quyền như chế độ CSVN hiện nay,( bần cùng và ngu dân hoá ) người dân mất hết
tự do căn bản để phat triển.
Khi dân sinh và dân trí không được nâng cao, người dân còm cõi đi,
thì sự đóng góp của họ cho quốc gia cũng chẳng có bao nhiêu. Khi dân Sinh và dân Trí không được
nâng cao, nên dầu CS có hô hào “ làm ngày không đủ, tranh thủ làm thêm, có làm luôn cả đêm lẫn
ngày “ thì Đói vẫn cứ hoàn Đói. Một chính quyền tốt là một chính quyền biết điều hòa giữa hai yếu
tố nhân và dân quyền một cách hợp lý. Một người dân ở Mỹ có thể đóng góp cho chính họ và xã hội
nhiều gấp hàng chục lần người dân Việt Nam hiện nay, vì họ khỏe hơn, hiểu biết nhiều hơn, có tinh
thần trách nhiệm cao hơn. Vậy muốn là Nhân Dân trong một nước dân chủ thì chính quyền phải có
kế hoạch hữu hiệu giúp thỏa mãn những yếu tố xứng đáng làm người.
Nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay, khi CS nói đến Nhân Dân, thì ta phải hiểu là:Về phương diện lao
động tức là nhiệm vụ kéo cày, thì ai cũng là Nhân Dân cả ( trừ đảng viên CS ), còn về phương diện
quyền lợi do dân làm ra thì đảng quản lý hết, chỉ xí ra một ít để cho Dân sống thoi thóp. Vì thế danh
từ Nhân dân trở nên trừu tượng, thấp thoáng như những bóng ma, Khi làm nhiệm vụ lao động sản
xuất thì có mặt, nhưng khi hưởng quyền lợi do sức lao động của mình làm ra thì nhân dân lại không
thấy mình ở đâu cả!
II.-Những nhu yếu cơ bản của Nhân
Theo Nho giáo thì muốn sống đúng nghĩa là con Người, thì những nhu yếu thâm sâu, cấp thiết của
con Người phải được thỏa mản, nếu bị cướp đoạt thì con người hết là con người, con Người bị rơi
xuống hàng súc vật. Đó là Thực, Sắc, Diện : của ăn uống, tính dục ( nghĩa là gia đình ) và thể diện
tức là phẩm giá con ngưòi. ( xin xem bài Chính trị Công dân trong tiengnoigiaodan.net ).
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1.- Thực (Ăn uống )
Ăn uống là nhu cầu cấp thiết đầu tiên của con Người, đó là nhu cầu thề lý, không ăn uống thì sẽ
chết, khi chết là hết là con người ở trần gian này.
Muốn có nhu cầu ăn uống thì con Chúa, Con Trời, con Phật phải tự mình lao động để làm ra của ăn
cho mình ăn, không có xin ai, mà không ai có quyền cướp sản vật mồ hôi nước mắt của mình. Vậy đã
là Người không ai không thể không ăn uống được. Đó gọi là thiên tính, tức là tính trời phú bẩm cho,
con Người không thể từ chối. Muốn ăn thì tự mình phải tạo ra của ăn cho mình, của ăn riêng do mình
làm ra là quyền tư hữu ( xin nhấn mạnh của riêng do mồ hội nước mắt của mình làm ra, cha ông
mình để lại ), nên quyền này bất khả xâm phạm, ai xâm phạm là chống với Thiên mệnh, chống lại
con Người. Trên thế giới, chỉ có CS là tước đoạt quyền tư hữu tức là mồ hôi nước mắt của mọi người
dân, nên đây là trọng tội đầu tiên chống con Người. Trong xã hội dân chủ, muốn không bị xâm
phạm thì quyền này phải được luật pháp bảo đảm, ai đụng đến thì phải được xử theo pháp luật công
minh của đất nước.
2.- Sắc ( Gia đình )
Sắc là sắc dục, là tính dục, rồi thăng hoa lên tình yêu, với tình yêu Nam nữ kết đôi, lập nên gia đình,
để lưu truyền nòi giống, là thực hành cái ” quân tử chi đạo “ , để “ tạo đoan hồ phu phụ”. Đây là
đầu mối quan trong bậc nhất của đạo làm người, đây là nền tảng của gia đình, cũng là nền tảng của
xã hội. Gia đình còn là cái nôi ươm tình người: cha luyện trí, mẹ ươm tình để cho người con có đủ
Nhân, Trí, dũng, đó là những chàng Trai hùng Gái đảm. Đây là lò un đúc những con người tư chủ, tự
lực tự cường.
CSVN thì cố phá gia đình bắt người dân làm tập đoàn tập thể, đội ngũ hoá các thành phần trong xã
hội để nắm quyền sai sử, cướp quyền dạy dỗ con cái, cướp đoạt nhiệm vụ cao quý mà Liên hiệp quốc
đã khuyến khích. Hồ Chí Minh lập ra đội “ Thiếu niên quàng khăn đỏ,” “ Thanh niên tiền phong CS
“, có mục đích là cướp đoạt quyền dưỡng dục con cái của cha mẹ. Mục đích này là luyện cho chúng
thành những con Người vong thân, vong gia, vong Tổ tiên nòi giống, vong quốc, để xây dựng lập
trường giai cấp, kiên trì theo lệnh của Bác và đảng, ông râu xồm Marx và Bác Mao giết người vĩ đại
. Có làm thế mới phá được quốc gia, để nhuộm đỏ quốc gia đem dâng cho quốc tế vô sản, do đó
mà khi dâng đất bán biển cho quan thầy Bắc phương, lòng dạ những người CSVN thấy chẳng có
điều gì sai trái, vì đã theo đúng tinh thần những chữ vàng “ Núi liền núi, sông liền sông “!
Sắc là nền tảng của Gia đình, lò un đúc con Người, cũng là nền tảng của Quốc gia, nơi Cha ông Tổ
tiên và Con cháu dày công xây dựng để cùng nhau sống trong hoà bình.
Đây là nền tảng thứ hai của Nhân quyền.
3.- Diện ( Phẩm giá con người )
Diện là thể diện, có Thể mới có Diện. “ Hữu chư trung, tất hình ư ngoại “: Có rèn luyện được Thể
tốt, tức là bản chất tốt, nhân lành, thì mới có Diện mạo, tức là bộ mặt toát ra vẻ hiền lành, đức độ,
khoan nhân .
Muốn thế, theo Nho giáo thì phải thường xuyên tu thân theo Ngũ thường để luyện
các Đức: Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Có đủ nhân đức Ngũ thường thì con người mới biết sống hoà
trong xã hội, tức là làm tốt mối liên hệ với lân nhân và tha nhân. Đó là 5 mối liên hệ gọi là Ngũ
luân: Vợ chồng, cha mẹ và con cái, nhân dân và chính quyền, anh chị em, bè bạn ( lân nhân ). Đây
là tiêu chuẩn chung để sống hoà trong xã hội mà mọi người y cứ để sống với, chứ không sống theo
lối thích và không thích kiểu cá nhân chủ nghĩa . Thích và không thích của cá nhân chủ nghĩa là một
trong những đầu mối cho bất hòa.
Còn CSVN thì sao?
Thứ nhất là họ quyết tâm đào luyện giai cấp tính, lập trường giai cấp đấu tranh, là kiên định lòng
căm thù giai cấp triệt để.
Thứ hai là khi lập trường đã kiên định vững vàng thì tham gia tích cực vào việc phá con Người luân
thường đạo lý của xã hội cũ, phá gia đình, và quốc gia để theo quốc tế vô sản.
Mặt khác các tôn giáo là lò un đúc con người theo những giá trí vĩnh cửu của tôn giáo, như Bi, Trí,
Dũng của Phật giáo, Nhân, Trí, Dũng của Khổng giáo, Bác ái và Công bằng, Tha thứ của Kitô giáo.
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Đây là thành trì bảo vệ con Người, Gia đình và Quốc gia, vì thế cho nên CSVN tìm hết cách để tiêu
diệt. Diện là ngoại diện biểu lộ phẩm giá con Người, mà các Tôn giáo, các Đạo giáo đã dày công un
đúc cái Thể con Người, để sống cho ra cái phẩm giá con Người, nhất là sống hoà với mọi người.
Đây là nền tảng thứ ba và cao quý nhất của con Người.
Ba yếu tố Thực, Sắc, Diện đều là thiên mệnh, là luật tự nhiên để nuôi dưỡng, để làm phát triển và
thăng hoa con Người, hầu thoát ra cuộc sống của loài Ngợm. Đó là những nhu yếu thâm sâu của
con Người. Đây cũng là nền tảng của Công lý và Hòa bình.
Đã là con Người, không ai có thể thiếu các yếu tố căn bản làm người đó . Không ai có quyền tước
đoạt, chính ngay Thiên Chúa hay Thượng Đế đã in vào trong tâm khảm mọi người, nên con Người
không sửa đổi được. Mao Trạch Đông đã cố tẩy nạo mà không xong, nay Đăng Tiểu Bình và đàn em
còn ngầm khôi phục lại cái Hán Nho của du mục bạo động mà Mao Trạch Đông cố đạp đổ để tồn tại.
Nhìn vào chế độ cầm quyền Việt Nam hiện nay, ta xem họ thế nào? Về Thực thì họ tước bỏ quyền tư
hữu, giam hãm người dân trong cảnh nghèo khó và ngu dốt để dễ sai khiến; về Sắc thì phá nát gia
đình và quốc gia, về Diện thì phá các Tôn giáo. Tất cả những hành động chống con Người, phá Nhà,
phá Nước chỉ có mục địch để nhuộm đỏ Nước Nhà mà dâng cho quốc tế vô sản. Làm thỏa mãn các
nhu yếu Thực, Sắc, Diện cho con Người là xây đắp nền tảng của Nhân quyền. Vậy nhân quyền của
Trung Cộng và CSVN có ở chỗ nào đây, có phải chỉ là danh từ ảo như Nhân Dân, như Tài Sản Nhân
Dân, để nhốt đàn em giữ ngôi trong hang tối!
Nay quốc tế vô sản đã đổ nhào, CSVN lại theo kẻ thủ truyền kiếp của nhân dân đang chạy quanh.
Thực tế con Chuột CSVN Việt Nam nay đã chạy cùng sào, chỉ còn hai con đường: Rơi xuống hố sâu,
hay quay trở về với Dân tộc.
III.- Vấn đề Tài sản trên thế giới
1.- Trong chế đô Tư bản
Trong chế độ tư bản thì tài sản tức quyền tư hữu được bảo đảm tuyệt đối, không ai có quyền đụng
chạm đến quyền tư hữu của người khác, quyền này có luật pháp bảo vệ. Nhưng khốn thay, khi Trời
sinh ra con Người, mỗi người có những khả năng và tư cách hơn kém khác nhau, về phương diện làm
ăn, có người làm ra nhiểu của cải vật chất, có người lại “ lần “ mãi không ra, đây là đầu mối xem ra
là bất công của xã hội, nhưng đòi hỏi và bắt đền ai đây ? Hỏi Trời chăng? “ Thiên bất ngôn tai! :
Trời đâu có trả lời. Mặt khác khi sống trong xã hội, có người làm ăn lương thiện, có người lại khôn
lanh, biết dựa vào kẽ hở luật pháp làm điều bất công để thủ lợi, tuy có luật pháp, nhưng lưới của loài
người đâu có lồng lộng như lưới trời, “ sơ nhi bất lậu “! Vì thế trong xã hội tư bản, có một thiều số
ăn xài không hết, mà một thiểu số lại lần không ra, khoảng cách biệt giàu nghèo rất xa.
Để điều chỉnh tình trạng trên, trong chế độ tư bản, nhất là ở Hoà Kỳ đã được điểu chỉnh bằng việc
thuế khóa, và lập qũy an sinh xã hội để giúp đỡ những người hèn yếu, bệnh tật hay những người gặp
cảnh khó khăn, để cho ai cũng có đời sống tương đối tạm được, xứng đáng với nhân phẩm. Tinh
thần bác ái và công bằng đã được thể hiện phần nào ở trong xã hội.
2.- Trong chế độ cộng sản
Marx chỉ thấy được hiện tương bất công trong chế độ tư bản, về sự kiện : “ Kẻ ăn không hết, người
lần không ra “, gán cho là mọi bất công trong xã hội đều đổ tội cho “ quyền tư hữu tuyệt đối “, mà
đâu có thấy rõ bản chất và khả năng của mỗi con Người được Trời sinh ra không đồng đều! Vì vậy
muốn thiết lập một xã hội công bằng thì Marx xúi đa số tước “ quyền tư hữu tuyệt đối “ của thiều số
giàu có.
Vi thế cho nên mới có cuộc cách mạng vô sản để tước đoạt quyền tư hữu tuyệt đối đem sung vào công
hữu để xài chung. Khi bị ghép vào làm tập đoàn tập thể thì mọi người đều bị tước quyền tư hữu, tức
là quyền lao động là vinh quang bị tước đoạt, chỉ trừ cái khác là nhà nước khôn ranh quản lý tất cả
quyền công hữu của quốc gia, mà không phải làm gì cả, chỉ có bán nước bọt làm cái loa tuyên truyền
mà thôi, vì thế mà đảng CS phải hô hào lao động là vinh quang để che lấp cái vụ “ người dân có làm
mà không được hưởng công lao mồ hôi nước mắt của mình.” Thế là xã hội đã đổi ngôi từ “ tư bản
Trắng “ của thiểu số thành “ tư bản Đỏ “ thiểu số của đảng. Thật ra, Tư bản và Cộng sản là cặp
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song sinh của văn hoá Tây phương. Tất cả các nước CS trên thế giới “ đều lần không ra “ đói xơ đói
xác, vì đã tiêu diệt hết thành phần tinh hoa cho là gây ra bất công trong xã hội, thực ra họ là những
người có khả năng làm giàu để gây ra bất công cho CS mơ thấy, mà vạch kế đấu tranh.
Là một nước nông nghiệp, Mao Trạch Đông dựa vào nông dân để làm cách mạng vô sản còn khả
thứ, ví dân Trung hoa tuy sống bằng nghề nông, nhưng chính quyền Trung hoa sống theo văn hoá Du
mục, là thứ văn hoá bạo động Tôn quân thành con Trời ( Thiên tử ), giỏi cướp đoạt và bành trướng,
có chế độ phong kiến, đó là Hán Nho.
Còn Việt Nam tuy có chế độ quân chủ mà không có phong kiến, có hiện tượng nô lệ mà không có chế
độ nô lệ. CSVN theo Tàu để làm cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp là ngu xuẩn, vì nước mình chỉ
có tôn ty trât tự mà không có giai cấp, còn sĩ nông công thương chì là cách sắp xếp các thành phần
trong xã hội theo nghề nghiệp mà thôi. Vọng ngoại học theo Marx lại ngu hơn, vì nước mình là nước
nông nghiệp, làm gì có công nhân để làm cuộc cách mạng vô sản; còn học theo Mao Trạch Đông làm
cách mạng triệt để còn ngu hơn nữa, vì kẻ thù truyền kiếp phương Bắc này chỉ đổi màu như loài tắc
kè, chứ đâu có đổi bản chất tàn bạo và bành trướng! Cứ trương mắt mà nhìn thì thấy rõ! Đó là
nguồn gốc tai họa của cuộc cách mạng xoá bất công của CSVN!
Mặt khác, chế độ CSVN cầm quyền hiện nay là nền dân chủ dỏm, thiếu nền tảng dân chủ, họ đâu có
biết các nguyên tắc thể hiện nên dân chủ ra sao đâu! Nền tảng sinh hoạt trong chế độ dân chủ là:
a.- Quyền tư do lựa chọn ( freedom of choice ) là quyền cao quý nhất của mỗi con Người.
Quyền này nhà cầm quyền VN không biết đến!
b.- Quyền đa số ( majority ). Khi đã sống trong xã hội, quyền tự do của người này bị giới hạn
bởi quyền tự do của người khác, nên mọi người phải chấp nhận quyền đa số tương đối. Có thế công
việc của xã hội mới bắt đầu thực hiện được.
Quyền này đảng CSVN đã khai thác tối đa, để dụ thành phần đa số ít hiều biết đàn áp thiểu số ( là
tinh hoa của đất nước ) để lao đầu vào việc giết và cướp.
c.- Quyền thiểu số là quyền về sự thông thạo hiểu biết về quốc kế dân sinh, ( Competency ) .
Thiểu số này là ngọn đuốc chỉ đường và hướng dẫn phương cách thực hiện quốc kế dân sinh sao cho
ích quốc lợi dân. Các đảng CS đều cố tâm tiêu diệt thành phần tinh hoa và giàu có của đất nước để
dành lấy quyền thiểu số này.
Quyền đa số và quyền thiểu số phải được cân bằng thì mới giúp xã hội tiến bộ và trường tồn. Đây là
hai đối cực ( theo Việt Dịch ) của nền dân chủ, luôn phải giữ được thế quân bình động, nhờ vậy mà
không bị sụp đổ.
Còn CSVN khôn ranh chỉ dùng quyền đa số đán áp thiểu số để giết mà cướp, khốn thay thành phần
đóng vai trò competency đã bị CS loại trừ hay kiềm chế hết nên chỉ còn lại rặc đồ ngu “Đỉnh cao trí
tuệ loài người “! Thảm trạng VN bắt nguồn từ đây!
( Trong xã hội Hoa Kỳ, Lập pháp và Hành pháp là hai đối cực, còn tối cao pháp viện, các think tanks
đóng vai trò competency)
Đó là lý do tại sao cả hệ thống CS đều sụp đổ, vì họ chỉ đi có “ một chân đa số “ ( Công, nông ) , còn
thiểu số đảng CSVN chỉ giỏi về mưu giết và cướp, còn về dân sinh và dân trí thì đã giết hết thành
phần ưu tú ( Trí, phú, địa, hào ) rồi, không ai chỉ vẽ cho. Rốt cuộc chỉ còn lại thằng đui dắt thằng mù
chạy quanh! Khi đã dành được tất cả tài sản của nhân dân tức là đã có một số ít vốn còm ( tư bản )
rồi, nhưng máy móc chẳng có, kỷ thuật cũng không, chỉ có những con người gầy còm và ngu dốt, (
do chính sách bần cùng hoá và ngu dân ), và chỉ giỏi đục khoét tài sản quốc gia mà dắt nhau xuống
hố. Quả nhiên là như vậy !
3.- Trong xã hội Việt Nam trước và trong thời Pháp thuộc
Còn trong chế độ của cha ông ta ngày xưa có chế độ bình sản, tức là chế độ công điền công thổ. Vào
thời còn nhỏ, tôi thấy công điền công thổ của làng tôi ở miền Trung vẫn còn, mặc dầu trong thời
Pháp thuộc đã bị giảm đi nhiều, ( miền Nam thuộc địa của Pháp, quê hương của chế độ nô lệ, nên ở
miền Nam mới có những địa chủ có đồng ruộng cò bay thẳng cánh ), trước đó, số công điền công thổ
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ở Việt Nam còn hơn một nửa. Số ruộng đất này được cấp phát cho những người nghèo, cô nhi qủa
phụ. . .gọi là trợ điền, còn số khác cấp cho những học sinh giỏi gọi là học điền, để khuyến khích việc
học hành trong làng xã. Tuy trong làng xóm vẫn có kẻ giàu ngươì nghèo, nhưng sự chênh lệc không
quá đáng, ai cũng có một ít tư hữu, nhờ trợ điền tự canh tác mà ăn, không ai lấy miếng ăn mà bắt nạt
áp bức như tem phiếu CS. Hình thức tuy còn đơn sơ, nhưng tác dụng thì chưa có chế độ nào vượt
qua mặt được. Đây là sự biết lấy công hữu để điều hòa quyền tư hữu để cho ai cũng có phương tiện
tự làm ra miếng ăn, để sống xứng với nhân phẩm, tuy đời sống còn rất thấp. Đó là một bảo đảm cho
yếu tố Thực.
Tóm lại
Nhờ lao đông mà con Người tạo ra tư hữu để bảo đảm cho cuộc sống thể lý, không ai có quyền gì
dùng miếng ăn để bắt nạt, uy hiếp, có vậy mới bảo vệ được nhân phẩm của mình. Vậy Tài sản là
nền móng đầu tiên của Nhân quyền. Tài sản nhân dân là do chính mỗi người dân làm ra và có quyền
tự do sử dụng để sống xứng đáng với nhân phẩm, nhà nước chẳng có quyền gì để quản lý Tài sản
toàn dân như chế độ CSVN hiện nay.
Đây là hành động xâm phạm đến cốt tủy của Nhân quyền.
B.- Sở Hữu Nhà Nước
Để tiến tới giai đoạn chiếm đơạt được tài sản của toàn dân cái gọi là “ Sở hữu nhà nước “, hay “ sở
hữu quốc gia “ đảng CSVN đã đi theo những bước sau đây:
I.- Dựng lên ảo tưởng một Thiên đường mù
Luận điểm của các hồn ma Marx, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh.
1.- Một mặt thỉ Marx xúi Công nhân đứng lên tước đoạt quyền tư hữu cuả nhân dân đem vào
công hữu cho phân phối cho được công bằng. Mặt khác lại hô hào “ Lao động ( chân Tay ) là vinh
quang “. Đây là điều nghịch lý điên rồ của Marx. Như thế thì mọi người phải hăng hái lao động để
cho đảng CS tước đoạt mồ hôi nước mắt của chính mình, thì lao động để làm gì? Còn những người
CS không lao động cực nhọc chân tay, chỉ chuyên đi bán nước bọt về “ Thiên đàng mù “, để mà
quản lý thu quén hết tài sản quốc gia vào tay CS, thì có thực sự là vinh quang không?
Tất cả các nước CS trên thế giới có nước nào thiết lập được công bằng xã hội như các loa ra rả hàng
ngày không? Chẳng những không, mà còn gây ra vô vàn tai họa và bất công hơn ngàn lần trước đó!
2.-Tước đoạt tài sản của toàn dân là cắt đứt sự sống của con Người, chống lại Thiên mệnh,
chống lại Trời, Chúa. CS đã “ ném đa dấu tay “, xút thành phần đa số ít học kém hiểu biết, dễ bị
mắc lừa, dễ sai khiến, để làm chuyện giết người cướp của. Khi giết cướp được thì la to là đảng
CSVN lãnh đạo tài tình, khi thất bại nghĩa là giết và cướp tàn bạo quá thì đổ tội cho thành phần ngu
dốt làm sai! Khi tước đoạt quyền tư hữu của mọi người dân đem vào công hữu cho thiểu số đảng
quản lý, thì công hữu có còn là tư hữu là tài sản của nhân dân nữa không? Nhà nước làm những gì
để có sở hữu quốc gia, mà thâu tóm tài sản nhân dân toàn quốc? Cái bản chất lưu manh của CSVN
là miệng hô to điều tốt, nhưng lại lái những người dân ít học, ít hiểu biết làm những điều độc ác:
Miệng hô hào tranh đấu cho nền Độc lập Quốc gia thì việc làm là nhuộm đỏ quốc gia đem dâng cho
quốc tế vô sản! Miệng la to là tranh đấu Tự do cho con Người thì bắt nhân dân nhốt vào chuồng tập
thể, khi chuồng bị phá sản thì lại đem ngay thành phần cột trụ công nông làm nô lệ khắp cùng thế
giới! Miệng hô to tranh đấu cho Hạnh phúc toàn dân, thì người dân lại được sống trong tình trạng
nghèo nhất thế giới! Chỉ có những ngươì CS, nhất là các trung ương ủy viên thì giàu tiền muôn, bạc
tỹ dollars gởi băng ngoại quốc. Đây là thành quả của chiêu bài: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc của
thiên đường mù.
II.- Bước đường xây dựng nhà nước pháp quyền để thâu tóm Sỡ Hữu Quốc Gia
1.- Cái chiêu “ Treo đầu dê, bán thịt chó “ đầu tiên là chiêu bài: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc,
để khuyến dụ công nông và một số thành phần khác làm cách mạng vô sản, để “ nếu có mất thì chỉ
mất xích xiềng, mà được thì lại được cả thế giới”!
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2.- Một mặt, ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đễ vừa loại trừ các
thành phần quốc gia, và vừa xây dựng đảng để đảng viên len vào khắp mọi lãnh vực của xã hội, nhất
là trong công an và quân đội để thao túng xã hội!
Mặt khác phát động cuộc đấu tranh giai cấp qua cuộc “Đấu tranh chính trị”, “ Thuế nông nghiệp “
và “ cải cách ruộng đất “ là cuộc cách mạng bạo động vô sản, CS cố làm cho long trời lở đất để tiêu
diệt thành phần Trí, Phú, Địa , Hào. Ở miền Trung cuôc đấu tranh giai cấp này kéo dài từ 1951 đến
năm 1956, đây là đỉnh cao của cuộc khủng bố toàn dân, đối với giai cấp đối tượng của cách mạng (
Trí, Phú, Địa, Hào ) thì đè bẹp để tiêu diệt con người, cướp của nổi của chìm, còn đối với công nông
là một đòn uy hiếp trước, để đến khi bắt làm tập đoàn tập thể thì không ai dám chống lại.
Khi bắt dân vào làm tập đoàn tập thể là hoàn thành công cuộc chiếm hữu tài sản của toàn dân, cái
gọi là sở hữu quốc gia. Gia thì đã phá xong, quốc thì sẽ đem dâng cho quốc tế, nay thì cắt đất
nhượng biển cho Tàu, vậy thì sỡ hửu tuy la to là của quốc gia, nhưng thực tế là sở hữu của đảng
CSVN.
3.- Tổ chức các cuộc bầu cử, theo lối “ đảng cử dân bầu” để đem đảng viên vào ngành lập
pháp và hành pháp. Dùng lối “đảng cử dân bầu “để đưa các đảng viên làm nghị gật theo lệnh đảng
để ngụy tạo Hiến pháp.
4.- Ngụy tạo Hiến pháp để đảng ngồi chổm hổm lên trên Hiến pháp tức là ba ngành của chính
quyền, nhờ các nghị viên gật dơ tay theo lệnh đảng để hợp thức hóa Hiến pháp cuội, nhất là đem
điều 4 vào Hiến pháp để đảng lên ngôi. Khi đã thiết lập xong nền chuyên chính vô sản, đảng mới ra
oai nhà nước pháp quyền, tự tung tự tác chống phá Con Người, phá tan Gia đình và bán Tổ quốc.
Như vậy là mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu cuội, hai cuôc chiến dành Độc lập cũng
là chiến tranh dành độc lập và giải phóng công nông Cuội, bầu cử theo lối ‘Đảng cử dân bầu “ là
dân chủ Cuội hơn, Hiến pháp cũng là Hiến pháp Cuội luôn, vì thế Nhà nước pháp quyền là nhà
nước được xây trên Luật Cuội, loại Cuội hại dân phản nước ! Nhưng Sỡ hữu nhà nước cũng cuội
luôn, mà thực ra là sở hữu của Cuội CSVN! Vậy Nhà nước pháp quyền không đủ pháp lý để làm bất
cứ nhiệm vụ nào cho dân cho nước. Đảng CSNN ngồi chồm hổm lên trên ba ngành: Lập, Hành và
Tư pháp rồi nhân danh Nhân dân và Nhà nước để tàn dân hại nước! Nay Nhà nước Pháp quyền Cuội
đang ra oai chữa nhà Cuội cháy!
C.-Tại sao nhà nước pháp Cuội có quyền lấy Tài sản của nhân dân để xét cấp cho nhân dân?
Lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam là do Tiền nhân xây dựng qua nhiều ngàn năm rồi trao truyền lại
cho nhân dân việt Nam.
Còn những ruộng đất thuộc quyền tư hữu của nhân dân, chính bàn tay họ
làm ra, hoặc mồ hôi nước mắt của cha ông họ để lại đã gần 5000 năm. Thế rồi đảng CSVN nghe theo
lời xút giết người và cướp của của Marx.
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã dùng mưu gian xút thằng dại tước đoạt quyền Tư hữu của toàn
dân đem vào công hữu, được gọi là Sở Hữu Quốc Gia, là những việc làm tiêu diệt con Người, phá
Gia đình và Tổ quốc. Việc tước đoạt này có được toàn dân phê chuẩn và có được ghi vào trong Hiến
pháp một cách hợp hiến không?
Nhất định là chưa, vì Hiến pháp hiện hành là thứ Cuội, phản lại với đường lối dân chủ, nên Nhà
Nước cái gọi là Pháp quyền, không đại diện cho ai, không làm việc cho ai, mà họ chỉ phục vụ cho
đảng viên CS và quan thầy Bắc phương mà thôi! Vừa rồi, ông Dương Ngoc Tấn, người đại diện
Công giáo ỏ Ủy Ban Tôn giáo nhà nước cho hay : “ mỗi một miếng đất ( ở Việt Nam) là sở hữu quốc
gia, nhà nước chỉ đại diện cho sự làm chủ tập thể “! Trời ơi, ai mà hiểu nổi câu nói vòng vo như
cuộn chỉ rối , huống chi người dân nghèo xác nghèo xơ, cả GIA ĐÌNH MỖI NGÀY CHỈ VỎN VẸN
CÓ 1 HAY 2 DOLLAR!
Không cần biết mặt, ta cũng biết ông này thuộc loại cuội nào rồi. Đây là thứ đại diện công giáo cuội,
nói chuyện cuội. Cuội vì “ Sỡ hữu quốc gia “ là danh từ cuội, mà đúng ra là “ sỡ hữu đảng cuội
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CSVN “. Quốc gia nào? Quốc gia quốc tế CS hay nước CS Tàu bá quyền bành trướng đây? Nhà
nước đại diện này cũng là đại diện cuội, vì đại diện này chỉ có nhiệm vụ đàn áp và bóc lột nhân dân.
“ Làm chủ tập thể “ cũng là làm chủ cuội, vì những người làm chủ tập thể là đàn cuội thiểu số
CSVN, chỉ biết cướp bóc đa số người dân nô lệ! Cái cốt lỏi là ngày nay ở Việt Nam, “ Tấc đất tấc
vàng “ , các quan chức, đảng viên đảng CSVN đã cướp đoạt, đã chia chác, bán đi bán lại, đã xây
dựng nhà cữa, dinh thự, làm sao mà trả lại được, nên mới lấy cái MỘC “ sở hữu nhà nước” mà đỡ,
dùng cái KHIÊN” nhà nước pháp quyền” mà đâm!
Cướp cả toàn quốc, cướp suốt 62 năm nay, cướp từ trên xuống dưới, cướp từ cái kim sợi chỉ, nay nếu
thật tâm muốn trả cũng chẳng biết trả làm sao! Ngày xưa khi đấu địa chủ, CS bảo rằng giai cấp địa
chủ không bao giờ chịu từ bỏ tài sản, nên phải tiêu diệt cho đến cùng, nay thì câu nói đó lại vang dội
lại điếc tai đảng viên CSVN!
D.- Kết luận
Tài sản cá nhân, Gia đình và Tôn giáo là cái kiềng ba chân của con Người Nhân chủ trong chế độ
dân chủ chân chính.
1.- Tài sản ( tư hữu) của Nhân dân là mồ hôi nước mắt của cha ông để lại, của chính cá
nhân nhân dân tạo ra, đây là yếu tố cần thiết làm Người. Nếu có ai chiếm đoạt bất công của người
khác thì đã có pháp luật phân xử cho công minh.
Vơ đũa cả nắm để tịch thu tài sản toàn dân là trọng tội bậc nhất.
2.- Gia đình là tổ ấm của con Người, lò xây dựng Tình Người, cũng là nền tảng của quốc
gia. Phá gia đình là trọng tội bậc nhất.
3.- Các Tôn giáo là lò un đúc phẩm chất cho con Người, để thoát ra khỏi loài Ngợm. Phá
tôn giáo cũng là trọng tội bậc nhất.
Ba cái trọng tội bậc nhất trên tạo thành cái tội chưa có luật pháp nào đề cập tới, phải giao lại cho
toàn dân phán xét, vì “Ý Dân là Ý Trời “
4.- Không thể nhân danh bất cứ ai, nhân danh bất cứ lý do gì, mà có quyền tước đoạt ba thứ
nhu yếu căn bản của con Người.
5.- Của Cesar phải trả về cho Cesar cùng với sự thiệt hại tưong xứng , đó là công lý xã hội,
để mọi người sống chung hoà bình trong xã hội.
6. Bất cứ kẻ chiếm đoạt nào, cá nhân hay tập thể phải trả lại tất cả những gì đã tước đoạt
của bất cứ ai.
7.- Nếu bất cứ ai, tập thể, đảng phái hay một nhân danh nào ngoan cố không trả lại sự công
bằng xã hội cho người bị đối xử bất công, thì toàn dân phải cùng nhau có nhiêm vụ vùng lên đòi lại
cho kỳ được.
Đó là cũng nền tảng Công Lý và Hoà Bình trong quốc gia mà cộng đồng Vatican đề xướng đã 45
năm nay. Vừa rồi nhà cầm quyền VN đã thoả thuận sẽ trả lại toà Nhà Khâm Sứ xưa cho giáo phận
Hà Nội, chưa biết họ có trả lại toàn bộ một cách đàng hoàng hay không, vì xưa nay CSVN chưa thủ
tín với bất cứ ai. Ta cứ cho CSVN trả một cách đàng hoàng đi, nhưng đó chỉ là một trong muôn một
tài sản của giáo hội Công giáo.
Là những thành phần trong các Tôn giáo của quốc gia, chúng ta hết lòng ủng hộ việc đòi lại tài sản
của Giáo hội công giáo, chúng ta muốn đem tinh thần các tôn giáo phục vụ cho con người nghèo đói,
đang bị áp bức, phục vụ cho dân tộc đã triền miên bị áp bức và bóc lột , thiết tưởng CSVN chẳng còn
lý do gì để trốn tránh vấn đề.
Vì Công Lý là nền tảng Hoà Bình của Xã hội, nên ta không thể chỉ đòi Công Lý cho riêng Giáo phận
Hà Nội, không chỉ là Công Lý cho cả giáo hội công giao Việt Nam, mà là Công Lý cho cả giáo hội
Phật giáo Việt Nam, Giáo Hội Tin lành, giáo hội Cao Đài, giáo hội Hoà Hảo và tất cả các tôn giáo
khác. Nhưng quan trọng hơn hết ta phải đòi Công Lý cho Toàn dân Việt Nam, vì đây là thành phần
đa số, thành phần thấp cổ bé miệng, đã là nạn nhân bị lừa đảo khốn khổ trong 2/3 thế kỷ nay, họ là
thành phần trụ cột của đất nước Việt Nam. Có làm như vậy thì Đạo Lý của các tôn giáo mới tỏ rạng,
các nhà lãnh đạo tinh thần mới thi hành đúng sứ mạng của mình! Có như vậy thì mới mong nền hoà
bình trong đất nước mới được thực hiện. Đây là công trình to lớn, dài lâu và rất khó khăn, nên tất
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cả con dân Việt Nam từ trên xuống dưới, ai cũng một lòng đem cái Tâm đạo của mình ăn ở vói nhau
cho hợp với lẽ Công Chính thì công việc trở nên dễ dàng hơn.
Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi mở lòng, mở trí, mở mắt, mở tai những người đảng viên CSVN, lắng
nghe những lời tha thiết này, nhận rõ những tội lỗi tày trời đã gây ra bao nỗi thống khổ của toàn dân
trong 2/3 thế kỷ nay, mau mau hồi tâm quay lại để cho nhân dân đất nước thoát cơn khổ nạn! Cầu
xin cho mỗi chúng ta cũng một lòng một dạ sống theo nẻo đường Công Lý để moi người con dân Việt
sống hoà thuận với nhau!

7.- Kẻ thù truyền kiếp
A.- Tại sao lại có kẻ thù truyền kiếp?
Thưa đây là kẻ thù từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, đã từ ngàn xưa, xưa thật là xưa.
Bắt đầu từ Hoàng đế, đến Tần Thủy Hoàng, nhất là từ Hán Vũ Đế, đến Tùy, Đường, Tống, Nguyên,
Minh, Thanh, tới nhóm đồ đệ của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình của Trung cộng ngày nay. Đây
không phải là kẻ thù của một cá nhân, của một giòng họ, mà là kẻ thù của cả một dân tộc, gồm 84
triệu đồng bào Việt Nam, trừ đi 2 triệu 7 nội xâm lạc giòng, trong số này chỉ có một số là kẻ mất gốc
hoàn toàn, nguyện làm con chó nhỏ cho quan thầy, trước đây chạy cờ quốc tế vô sản, nay làm khuyển
mã cho Thiên triều để giữ ngôi. Đây là bàn tay nối dài của ngoại xâm Bắc phương.
Qua năm ngàn năm văn hiến, họa hoằn mới thấy có một Mạc Đăng Dung, một Trần Ích Tắc, đến Lê
Chiêu Thống. Nay thì số này đông hơn, vì chúng là những con thiêu thân, liều mình vong thân, vong
gia, vong quốc, vong nô, mê muội trong vòng tham, sân, si, nên mới đi đến thảm trạng tàn dân hại
nước như ngày nay! Hết mê lộ này sang mê lộ khác, chúng bị quan thầy dụ dỗ, gài bẩy mắc vào
tròng và nay đã bị khống chế hẳn, bảo sao nghe vậy, đến nỗi tới nay mắt mờ tai điếc không thấy
được ai là đồng bào, ai là Tổ tiên, đâu là quê hương đất nước, và nghe được tiếng nói của loài
người !
Kẻ thù ngoại xâm này đã có một truyền thống xâm lược lâu đời, được trang bị với triết lý hữu nhậm
của nền văn hoá du mục, nghĩa là “ Dĩ cường lăng nhược “, theo thói cá lớn nuốt cá bé, chúng có
sách lược thật thâm độc, có những kinh nghiệm dồi dào trên bước đường bành trướng, cướp bóc và
đồng hoá. Chúng không những cướp đất, cướp nước, cướp dân, cướp đàn bà, mà cướp cả những
phát minh cùng văn hoá của Tổ tiên Việt nữa. Xong rồi thì cạo sửa, bẻ quẹo, giải thích sai lạc thành
thứ văn hóa bạo động, chuyên chuyện chiến tranh, cướp bóc và bành trướng. Đó là con đường bá
đạo, phò chuyên chế.
Có điều nên để ý, chúng ta không bao giờ chống nhân dân Trung hoa, vì 70 % dân Trung hoa cũng
thuộc giòng đại chủng Việt tộc như Việt Nam, mà là chống nhóm chính quyền cai trị theo lối bạo lực,
bá đạo, chúng rất thâm độc, rất giỏi nghề chiến tranh cướp đoạt, bành trướng và đống hóa. Đất
nước chúng ta từ ngàn xưa tới nay không ngóc đầu lên được, chính là do kể thù truyền kiếp này đây!
Hết cai trị hết sức dã man tàn bạo hơn một ngàn năm, đến nhiều lần đem đại quân qua xâm lược,
nhưng không sao thực hiện mộng ước ngàn đời của chúng được. Ngày nay đến thời Mao Trạch
Đông thì lại đem cái lý tưởng mới là thứ “ Thiên hạ đại đồng “ khuyến dụ lũ khuyển mã nội xâm tiếp
sức, nên trong hơn 60 năm nay, chúng tiến hành từng bước tàm thực rất tinh vi, nhưng vô cùng nguy
hiểm, nếu chúng ta không có phương kế hữu hiệu đề hoá giải, thì chúng sẽ làm cho chúng ta tuyệt
chủng, hay bị đồng hoá làm kiếp ngựa trâu cho chúng mà thôi!
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B.- Truyền kiếp từ bao giờ đến bây giờ
Để thấy rõ được mưu mô truyền thống của chúng kẻ thù truyền kiếp Bắc phương, ta phải lần lên đến
thời huyền sử của đại chủng Việt, để có cái nhìn bao quát.( xin dài giòng một chút để cho có đầu có
đuôi.
Cố Giáo sư kim Định đã cho chúng ta những tài liệu quý báo. Tôi xin trích đọan trong Việt lý Tố
nguyên như sau:
“ Theo huyền sử thì bờ cõi Việt là 2 châu Kinh và Dương cũng gọi là Xích Quỷ ( nước của Lộc Tục,
cha của Lạc Long quân, tức miền Châu thổ sông Dương Tử và Hoài Giang ).
Nhiều người cho đó là truyện biếm ngôn, chứ làm gì nước rộng đến thế. Nhưng nếu xét kỹ thì đây
mới là châu thổ nước Văn Lang, trước nữa còn một thời gọi là Viêm Bang thì bờ cõi còn lan lên trên
cả sông Lạc và sông Hoàng Hà. Thật quá bao la nhưng có thực và bài này muốn đặt lên đó một cái
nhìn bao quát để cắm một hai mốc thời gian. Nhưng đây không phải là sử địa mà là mấy nét sơ sài
phác hoạ lại khuôn mặt của cái nền văn hoá cổ sơ Việt, cũng có thể gọi là của Tàu nữa, nhưng ban
đầu Tàu chỉ có phần nhỏ còn phần căn bản là của Việt.
Ta hảy chia quá trình hình thành văn hoá này làm 5 giai đoạn như sau:
I .- Giai đoạn khởi đầu là Hoàng Việt hay Viêm Việt gồm khắp nước Tàu.
II .- Giai đoạn hai là Hùng Việt của Văn Lang.
III .- Giai đoạn ba là Bách Việt từ Giang Tô, Chiết Giang trở xuống.
IV.- Giai đoạn bốn là Nam Việt gồm Lưỡng Việt ( lưỡng Quảng ).
V .- Giai đoạn năm là Lạc Việt thu vào Bắc Việt.
Sự phân chia này căn cứ trên những tên cổ sử, và những dữ kiện văn hoá nông nghiệp.
Phải nhận ngay rằng sự phân chia này rất lỏng lẻo cũng như tên gọi mỗi thời có thể khác. Nhưng xin
tạm nhận để làm tiêu điểm mà tựa vào. Hãy lên sổ những dữ kiện của nền văn hoá đó:
Việt
Tàu
a .- Về Vật chất
Lúa ruộng nước
Ði thuyền
Có Trống Ðồng
Nhà sàn
Ăn trầu
Có cung và nỏ

Ruộng khô
Ði ngựa
Trống da
Nhà hang
Không ăn trầu
Có cung không nỏ

b .- Về tinh thần
Huyền thoại lưỡng hợp
Ðịa vị đàn bà cao
Vẽ mình . . .
Ðeo lông chim khi múa

Không
Ðịa vị đàn bà thấp
Không vẽ mình
Không đeo.

Trên đây là những dữ kiện có để lại ấn tích trong khảo cổ, cổ sử lẫn dân tộc học và truyện tích. . .,
nên bám sát những dữ kiện đó là có được những tiêu chuẩn vững nhất. Những dự kiện đó có thể
chia ra hai loại: Một thuộc môi sinh vật chất như lúa ruộng nước. . . Ta tóm lại lối viết chữ Việt cổ
với bộ Mễ gọi là Việt Mễ. Loại hai thuộc tinh thần như huyền thoại có tính cách lưỡng hợp, ta tóm
vào chữ Việt Siêu. Như vậy chữ Việt rất quan trọng vì nói lên nét đặc trưng văn hoá Việt hơn hết, đó
là động, tĩnh hay nét song trùng. Các nhà khoa học gọi đó là nét lưỡng hợp ( dual unit ) và bảo là nét
đặc trưng văn hoá của miền Ðông Nam Á. Ðây là nét quan trọng nền tảng sẽ trở nên mối đầu của
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Kinh Dịch và cũng là nền cho tên Việt Siêu: tức là đi từ Có tới Không, từ Sáng tới Tối, từ Rắn tới
Mềm, . . . Ở đây chỉ ghi chú tên Việt có tính cách bao trùm và cao siêu nhất. Bây giờ hảy lược qua
các giai đoạn như đã tạm chia ở trên:
1.- Trước hết là giai đoạn sơ nguyên
Thì có những truyện Bàn Cổ, Toại Nhân, Hữu Sào. Ðây là giai đoạn chấm phá ghi lại mấy nét lớn
của văn hoá như tính tự lập tự cường trong Bàn Cổ. Toại Nhân chỉ giai đoạn phát minh ra việc dùng
lửa. Còn Hữu Sào là giai đoạn biết làm nhà: trước hết là Tổ trên cây, sau là nhà sàn. Cả 3 trang
huyền sử trên này sẽ lưu ảnh hưởng quyết liệt trên các giai đoạn sau: Bàn Cổ là nhân chủ tính. Toại
Nhân là quẻ Li đi với Viêm Bang. Hữu Sào đi với nhà sàn sau sẽ chỉ Tam tài. Ðó là toàn những dự
liện quan trong trong văn hoá Việt. Ở đây xin ghi nét đặc trưng là không có sáng thế ký kiểu thần
thoại, mà chỉ là những truyện những anh hùng văn hoá. Tôi gọi đó là nhân thoại. Nhân thoại là nét
đặc trưng vĩ đại phân biệt với các nền văn hoá khác thường khởi đầu bằng thần thoại, nên không đạt
nhân chủ tính như với nhân thoại. Ta lược qua các giai đoạn sau:
2.- Giai đoạn Hoàng Việt hay Viêm Việt
Ðây là giai đoạn thờ mặt trời mà ấn tích còn sót lại là tên Xích Quỷ, hiểu quỷ là làm chủ, còn xích là
tinh hoa của cái gì, đây là tinh hoa của thời thờ mặt trời. Cũng trong ý đó nước ta nhận quẻ Li ( lửa
đỏ của mặt trời ) cũng như chim Chu tước ( con trĩ đỏ ) cùng trong liên hệ đó là tên “ Thần châu xích
huyện ” mà sau Châu Diễn dùng để gọi nước Tàu. Vua ở giai đoạn này là Viêm Ðế Thần Nông, cũng
có tên là Liệt Sơn. Thời này chưa có gì gọi là Tàu hết, nếu có, thì cũng chỉ là dăm ba bộ lạc trong cả
trăm ngàn bộ lạc khác. Nếu muốn nối Tàu vào thì phải gọi Thần Nông là Tổ chung của Việt lẫn Tàu.
Chính trong ý đó mà khi nhà Hán mới lên ngôi cũng tự xưng là Viêm Man, Viêm Hán và cũng tế Si
Vưu. Si Vưu giòng dõi Thần Nông. Thần Nông với Phục Hy Nữ Oa làm thành Tam Hoàng. Vì thế
Si Vưu cùng giòng máu với Viêm Việt hay Hoàng Việt ( sẽ bàn rộng trong bài phân tích máu Việt ).
3.- Giai đoạn Hùng Việt của Văn Lang quốc.
Ðây là giai đoạn thành lập văn hoá riêng của Việt. Trong sách “ Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ
truyền ” có lời rằng : “ Vua Kinh Dương vương vâng chỉ phụng mệnh trời về núi Nam Miên Sơn lập
đô ở Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ ” Trong câu trên nên chú ý đến chữ Nghệ vừa nói về nguồn gốc
văn hoá vừa nói lên nét đặc trưng của văn hoá đó. Người miền Nam quen nói Ðạo Nghệ, tức đặt
phương trình giữa Ðạo và Nghệ :
Nghệ = Ðạo hay Ðạo = Nghệ.
Phương trình này còn gặp
thấy trong Kinh Thư chương Vũ Cống, học giả Legge đã nhận xét chữ Nghệ dùng như chữ Ðạo, như
trong 2 câu: “ Hoài Nghi kỳ nghệ . tr. 105 câu 29 ” và câu : “ Duy Tri kỳ Ðạo . tr. 102 , câu 23 ”.. (
Dịch nghĩa : Sông Hoài và sông Nghi đi theo đường của nó . Sông Duy và Tri cũng theo đường nó )
Theo cổ tự thì chữ Nghệ viết như chữ thập xéo X. Ðó cũng là chữ ngũ X, mà ngũ hành cũng là Ðạo
hoặc nói Ðạo Việt Nho tóm trong ngũ hành, cũng vì thế chữ Nghệ ( 乂 ) phải làm nền tảng cho chữ
văn ( 文 ) hay chữ giao ( 交 ) trong Giao chỉ, cả hai có bộ nghệ nằm dưới. Còn tượng linh là hình Nữ
Oa Phục Hy quấn lấy đuôi nhau ( đuôi ông giao (chỉ) với đuôi bà ). Vì những ấn tích này thấy cả
trong huyền thoại lẫn trong dân gian như cổ thư, cổ tự . . . , nên mới rõ các phương trình trên kia
không là tán tự, mà chính là những ấn tích đích thực còn sót lại của loại chữ cổ gọi là “ Ðiểu Tự ” –
chữ Chân Chim -,( Âu Cơ ) còn hoàn toàn tượng hình , nên là những ấn tích rất quý. Vậy những ấn
tích đó nói lên nét song trùng nguyên thuỷ của Ðạo Việt mà sau này các nhà khảo cổ gọi là lưỡng hợp
( dual unit ). Chính nét đó làm nên đặc trưng của Văn Lang quốc, tức là Tổ quốc của văn hoá Việt.
Văn hoá đó đã được thiết lập trong thời Hoàng Việt.
Thời Hoàng Việt có thể chia hai:
a.- Hồng Bàng kỷ cũng gọi là Hoàng Việt.
b.-Thời Hùng Vương với tên Văn Lang.
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Nước Tàu theo huyền thoại khởi đầu với Hiên Viên thuộc giai đoạn này, nhưng sau họ Hồng Bàng “
182 ” năm, nên gọi là Ðế kỷ. Chữ Ðế chỉ Ngũ Ðế là: Ðế Thiếu Hạo, Ðế Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế
Nghiêu, Ðế Thuấn. Ðó không là nhân vật lịch sử mà chỉ là những mẫu mực tiên thiên được sáng chế
về sau theo cơ cấu Ngũ hành để tiếp nối với Tam Hoàng ở giai đoạn khai nguyên thành ra “ Tam
Hoàng Ngũ Ðế ”. Ðế cũng có thể hàm ngụ nghĩa “ chinh phục ”, hiểu là Hoa tộc “ chinh phục ” Văn
Lang của Việt tộc. Cuộc chinh phục này mở đầu bằng Ðế Hiên Viên, nhưng người ta hay gọi là
Hoàng Ðế. Chữ Hoàng nối với Tam Hoàng, còn Ðế với Ngũ Ðế. Ðế mới là chính, nên người ta quen
nói Hiên Viên xuất hiện tự Ðế kỷ .
4 .- Giai đoạn Bách Việt.
Ðây là giai đoạn truyền thuyết kể rằng : “ Hoàng Ðế chiến Si Vưu ”, tức Hoàng Việt bị Hoa tộc đẩy
lùi bước đầu tiên. Dân Việt bắt đầu được gọi là Tam Miêu và Cửu lê, tức bằng số: số quan trọng nhất
là 3 với lũy thừa của nó là 9 ( 3 * 3 = 9 ). Số 9 = Cửu Lê là tên liên đoàn các dân thổ trước tức Việt,
còn số 3 = Tam Miêu kể như bộ lạc chỉ huy tất cả. Chữ Bách chỉ có nghĩa là nhiều, như bách tính là
nhiều họ, nhưng theo bầu khí văn hoá thì có thể hiểu theo cơ cấu là con số 100 của Hà Ðồ ( 45 ) và
Lạc thư ( 55 ) cộng lại, cũng như Lạc Thư có nghĩa thông thường là sách của sông Lạc, nhưng theo
đồng văn thì hiểu là sách của Lạc Việt ( đây là tên đầu tiên gọi theo tên sông . Về sau Nam tiến thì di
cư, tên này xuống Bắc Việt ). Lạc Thư là hậu thân của Cửu Lạc, mà Cửu Lạc có họ Cửu với Cửu
Thiên Huyền Nữ, một tên khác của Nữ Thần mộc ( hành mộc số 3 ), nên cũng là nữ thần của Tam
Miêu và Cửu Lê. Ðó là ý chính của Bách Việt, còn nghĩa thông thường là nhiều thì xin kể một số
tên:
a.- Phía Ðông
Di Việt vùng Giang Tô; Ðiểu Việt, U Việt ( Chiết Giang ); Dương Việt ( Giang Tây ); Ðông Việt (
Quảng Ðông cũng gọi là Nam Việt ); Lạc Việt ( Bắc Việt ).
b.-Phía Tây
Việt Thường ( Trung Việt ), Tây Việt ( Vân Nam ), Âu Việt , Bộc Việt ( Châu Kinh ), Mân Việt .
Mấy tên địa danh cũng như tên chi tộc chỉ nên hiểu cách hết sức co dãn chứ không có ý đặt bờ cõi
ranh giới gì cả, chẳng qua là tạm dùng để mang theo vài ý niệm lơ mơ thôi. Vì thời gian gồm nhiều
cuộc thiên di, nên không thể có bờ cõi rõ rệt.
5 .- Giai đoạn Nam Việt
Giai đoạn này chỉ còn lại có Lưỡng Việt là hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây mà vua Quang Trung
tính đòi lại. Giai đoạn này Việt đã mất thêm 3 nước Ngô, Việt và Sở cũng gọi là Kinh Man, tức Mân
Việt, Bộc Việt. . . Ðây là giai đoạn nửa thuộc huyền sử, nửa thuộc sử ký. Huyền sử thì như Hùng
Vương với Thục Phán, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, còn sử thì như Triệu Ðà với hai bà Trưng. . . Ðây là
giai đoạn suy vi của Văn Lang quốc. “
C.- Những điều cần chú ý
1.- Khi tìm hiều về văn hoá Việt Nam, nếu ta chỉ tìm trong những sách vở của Việt Nam,
cũng như các kinh sách được coi là của Tàu dạy cho thì ta chẳng thấy được gì, mà chỉ thấy đất nước
chúng ta là xứ man di mọi rợ, nhờ Tàu đô hộ hàng ngàn năm đem luân thường đạo lý của Khổng ( đã
bị bẻ quẹo ) khai hoá cho.
2.- Cố Giáo sư Kim Định là người duy nhất có sáng kiến là khi đi tìm về nguồn gốc Văn hoá
Việt Nam, không những tìm trong sách vở Việt Nam, mà phải tìm ngay trong nền văn hoá Tàu, vì “
về mặt văn hoá thì huyền sử nước Tàu không còn là của riêng nước Tàu, nhưng trở thành di sản
chung cho cả khối văn hoá của Liên bang Bách Việt, nơi mỗi nước Viễn Đông phải tìm về và đưa ra
một dịch bản soi sáng cho từng ngành Văn hoá riêng của mình, sao cho duy trì được gốc chung cũng
như cả ngành riêng.” ( Kim Định: Việt lý tố nguyên. Tr.38 ) .
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Vì thế mà phải đi vào các Kinh Điển được coi như là của Tàu, vì Tàu đã sống trên đất đai và văn hoá
của đại chủng Việt từ thời khuyết sử. Vì vậy, nếu chỉ tìm từ đời Tần Hán trở xuống thì cũng không rọi
được tia sáng nào.
“ Muốn lên tận đoạn đó, chúng ta phải vượt qua giai đoạn Tần Hán để đi từ Khổng Tử trở lên đến
quảng khuyết sử mịt mờ, lúc mà tiền nhân còn sống dưới sự hướng dẫn của họ Hồng Bàng trong
miền Hoa Hạ, tức là bờ sông Lạc sông Hà và vùng Hồ Quảng. . . .”, ( Việt lý tố nguyên : Kim Định
tr. 37 ), mà còn phải đi lên đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế, vì thời này là thời sáng tạo văn hoá, còn
sau đó chỉ là thời đúc khuôn nền văn hoá mà thôi. Nhờ đó mới nhận diện được nền tảng của nền văn
hoá cha ông.
3.- Khổng Tử là người đúc khuôn văn hoá đại chủng Việt, lập ra Khổng giáo ( cũng là Nho
giáo ). Nhưng chất liệu hay nội dung của Khổng giáo là nền văn hoá phương Nam, Khổng Tử đã tự
nhận là không sáng tác, mà chỉ “ thuật ư Nghiêu Thuấn “, mà ( Nghiêu ) Thuấn đều là người Di hay
sống theo văn hoá Di. Nền văn hoá phương Nam là nền văn hoá có bản chất: ” Khoan nhu dĩ giáo,
bất báo vô đạo. Nam phương chi cường dư, quân tử cư chi “. Khổng tử thích ở nơi đó, hay là thích
sống theo nền văn hoá nhu thuận phương Nam. Mà phương Nam là vùng đất của đại chủng Việt, là
những dân tộc có nền văn hoá nông nghiệp. Còn phương Bắc khởi từ trên lưu vực sông Hoàng Hà là
vùng đất của những người du mục, họ sống trên lưng ngựa với những đàn súc vật, với cây gậy mục
đồng, họ sống lang thang trên các đồng cỏ, quen lối chăn súc vật, quen lối điều khiển đàn súc vật,
thích bạo động, ưa chiếm đoạt, và giỏi về chiến tranh.
4.-Vì trước khi nước Tàu được thành lập, thì đại chủng Việt đã định cư ở Vùng Hoàng Hà và
Dương Tử đã lâu đời. Khi họ Hồng Bàng lập quốc vào 2879 BC, tức là trước vị vua đầu tiên của
Tàu là Hiên Viên Hoàng Đế ( 2697 BC ) đến 182 năm. ( Nói đúng ra thì Tàu mới có tự Bàn Canh :
1401-1373 BC.” ( Gốc rễ triết Việt “ : Kim Định trang 125 )
Hiên Viên là lãnh tụ của du mục, thuộc nòi Hoa, sau mới đổi ra Hoàng tộc, cuối cùng đời Hán đổi ra
Hoa tộc, ở miền Tây Bắc nước Tàu thuộc vùng Thiểm Tây, Cam Túc.
Si Vưu là lãnh tụ của nền văn hoá nông nghiệp, là người dưới trướng của Âu Cơ. Si Vưu đánh với
Hiên Viên, trận Trác Lộc máu chảy thành sông, Si Vưu tử trận, bị đại bại.
( Trong cuốn “ Kỳ môn độn giáp có câu hát: Tích nhật Hoàng Đế chiến Si Vưu: Trác Lộc Kinh kim vị
nhược hưu : Ngày xưa Hoàng Đế đánh Si Vưu, cuộc chiến ở Trác Lộc tới nay tưởng như chưa dứt.
Thật ra nó kéo mãi tới ngày nay ).
Si Vưu có biệt hiệu là Trung Quang, nên sau này Nguyễn Huệ lấy biệt hiệu là Quang Trung, muốn lật
lại thế cờ đòi lại Lưỡng Việt ( Quảng Đông và Quảng Tây )
Từ đó trở đi các đại chủng Việt lần lượt bị thanh toán, đến thời Tần Thuỷ Hoàng thì phe du mục
thống nhất nước Tàu. Họ thôn tính hết các chủng Việt, chì còn lại một số ít chủng như Việt Nam còn
cầm cự đến ngày nay. Khi chiếm được đất nước, dân chúng, họ chiếm những phát minh và văn hoá
của Việt tộc, sau đó họ công thức hoá thành các Kinh điển. Không tử là người công thức hoá nền văn
hoá đó, nền văn hoá đó cũng chung cho Tàu và Việt Nam, 70% dân Tàu cũng thuộc đại chủng Việt.
( xin xem cuốn “ Bách Việt tiên hiền chí “ của Lam Giang, do Viện Việt học, Nam Cali xuất bản để
nhận thấy những đóng góp của chủng Vệt vào kho tàng văn hoá chung của Đông Nam Á ). Có sách
vở cho rằng, sau thời Khổng tử thì Nho giáo ( tức Khổng giáo ) bị thất truyền. ( do sự bẻ quẹo, cạo
sửa của nhà Hán, biến Nho giáo thành Hán Nho )
D.-Du mục lấn chiếm Nông nghiệp
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I.- Những người đại diện nông nghiệp đầu tiên thời Huyền sử:
1.- Ông Bàn Cổ, còn gọi là Bành Tổ, thuộc chủng Dao, lưu truyền rằng phần mộ của
ông còn ở đâu đây trong miền rừng núi của tỉnh Quảng Động, tức thuộc Lưỡng Việt ( Quảng Đông
và Quảng Tây ) trước.
2.- Phục Hy có biệt hiệu là Thanh tinh, tức là Rồng xanh.
3.- Nữ Oa khi chết biến thành chim Tinh vệ, tức là nòi Tiên.
4.- Thần Nông là thủy tổ dạy nghề trồng lúa nước. Xã tắc của Tàu, là thuỷ tổ của lúa
khô, lúa tắc. Thần Nông có cháu 3 đời là Đế Minh.
5. Khi đi tuần thú phương Nam, Đế Lai giao quyền bính lại cho Si Vưu. Si Vưu là con
cháu của Thần Nông, là lãnh tụ của nền văn hoá nông nghiệp.
I.- Những người đại diện cho văn hoá du mục
1.- Hoàng Đế có hai biểu hiệu là Hữu Hùng ( thuộc săn bắn ) và Hiên Viên ( nơi sinh ) là tù
trưởng của Hoa tộc, từ phía Tây Bắc, theo khửu sông Hoàng Hà tiến vào Bắc Trung Hoa chiếm đất
của Viêm tộc để mở đầu cho giai đoạn hai là Ngũ Đế, sau Hoa tộc tôn ông lên bậc Hoàng, kiêm luôn
chức Đế, tức Hiên Viên Hoàng Đế, thuộc văn minh cha của Hoa tộc, ưa võ.
2.- Tần Thủy Hoàng thuộc Tây Nhung, là chủng sống theo du mục, rất hung hãn, nhờ Bình
Vương cho đất Quan Trung, Tây Nhung dựng nên nước Tần. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên
chiếm hết đất đai của nhiều chủng Việt tộc, thống nhất Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng, tuy gốc Viêm
Việt, nhưng là người đốt sách chôn Nho, thuộc loại du mục hạng nặng.
3.- Lưu Bang Hán Vũ Đế, lúc mới lên cũng xưng mình là Viêm Man, tức thuộc chủng Việt,
nhưng là người rất tinh vi, mặt ngoài thì tôn sùng Nho, nhưng mặt trong thì dùng 50 bác sĩ tìm cách
cạo tẩy, bẻ quẹo, giải thích sai lạc kinh điển Nho giáo, thay vì phò dân thì lại tôn quân lên mây xanh,
lập nên chế độ quân chủ chuyên chế.
Đó là những đại biểu cho hai nền Văn hoá, tức là hai mạch sống của nông nghiệp và du mục:
Văn hoá nông nghiệp thì trọng tình hơn lý, trọng văn hơn võ, trọng nữ phù yểu, trọng phẩm hơn
lượng. Họ sống theo triết lý Tả nhậm, nên sống nhu thuận, chuộng hoà bình.
Văn hoá du mục thì trọng lý hơn tình, trọng võ hơn văn, trọng nam hơn nữ, trọng lượng hơn phẩm.
Bản chất đời sống là bạo lực, giỏi chiền tranh, xâm chiếm cướp bóc và bành trướng. Họ sống theo
triết lý Hữu nhậm.
II.- Những vụ chiếm đoạt tiêu biểu
1.- Hiên Viên thuộc Đế kỷ, vì Đế nghĩa là chinh phục. Nhưng sữ Tàu lại đun lên ngôi Hoàng
trong Tam Hoàng: Phục Hy, Hoàng Đế, Thần Nông, chiếm chỗ của Nữ Oa, để Tam Hoàng hoàn toàn
là đực rựa.
Hiên Viên nhận tất cả phát minh của Si Vưu, tức của Viêm Việt làm của mình. Sử sách chính thống
thường gọi Hoàng Đế là người đã phát minh ra thiên văn, âm nhạc, quần áo, nhà cữa, giao thông,
hôn lễ, y thuật, nuôi tằm, điền thổ, hôn thú, võ bị, chính trị. . .. Thực ra những người sống theo nếp
sống du mục hàng ngày theo đàn súc vật lang thang đó đây làm gì mà có những phát minh về nông
nghiệp như vậy. Về mặt chính trị thì có thể thuộc Hoa tộc, còn phần lớn về văn hoá thì thuộc về Viêm
tộc.
2.- Tần Thủy Hoàng ngoài việc chiếm hết đất và người của Việt tộc, còn đốt sách chôn Nho,
và thống nhất văn tự, buộc phải dùng chữ Lệ, tức là chữ Nho, do đó mà chữ Con Quăng ( Khoa đẩu
của Lạc Long ) và chữ Điểu Tích tự là chữ chân chim của Âu Cơ ) đều bị tiêu trầm. Trong chữ Lệ
còn có những dấu tích của chữ Khoa đẩu là thứ chữ được tìm thấy trong vách nhà Khổng Tử. Chữ Lệ
là thứ Văn tự được Khổng Tử dùng viết các Kinh Điển Nho giáo. Tần Thuỷ Hoàng khi sống lừng
danh về việc thống nhất được nước Tàu bằng con đường bạo lực, khi chết cũng nổi tiếng đã đem theo
được xác chết của 3000 cung nữ !

86

3.- Hán Vũ Đế lập ra Gác Thạch Cừ, sửa đổi Nho giáo thành Hán Nho. Nho giáo là nền văn
hoá nhu thuận của nông nghiệp, mà đỉnh cao là nền văn hoá thái hoà, còn Hán Nho là thứ Nho thay
vì phò dân lại phò thiên tử, phò chuyên chế, sống theo lối ‘ Dĩ cường lăng nhược “: cá lớn nuốt cà
bé, giỏi chiến tranh chiếm đoạt và bành trướng.
Nhà Hán đã sai Mã Viện qua đánh hai Bà trưng, đặt nền cai trị Việt Nam hơn một ngàn năm. Mã
Viện đã tích thu hết trống Đồng của Việt Nam, đây là loại trống thúc quân, mà cũng là một cổ nghệ
văn hoá của Đông Nam Á, diễn tả cảnh sống thái hòa của Việt tộc trong vũ điệu thuận thiên. Các
trống Đồng thu được, Mã Viện đem về đúc ngựa, là phương tiện di chuyển của đoàn quân du mục,
chắc cũng để làm trụ đồng cắm ở ải Nam Quan để chúc dữ ( curse ) dân Việt, trên đó có khắc câu :
“Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt “ : Khi trụ đồng bị gảy, thì nòi giống Giao Chỉ bị tiêu diệt.. Mã Viện
còn đem dân sang để cấy giống để Hán hoá Việt Nam. Mục đích của Mã Viện là tiêu diệt văn hoá,
làm cho dân Việt mất gốc
hầu dễ bị đồng hóa.
4.- Xưa nay dân Việt Nam cứ lầm tưởng Kinh Dịch là của riêng Tàu. Người Tàu thường
dùng Kinh Dịch nhiều về việc bói toán.
Theo sự phát giác của GS Kim Định thì Kinh Dịch có nguồn gốc từ chủng Việt. Gốc đó được để dấu
trong chuyện Việt tỉnh cương:
“ Để đền ơn, Ma Cô Tiên dắt một người đàn bà cho Thôi Vỹ, bảo đem về làm làm Vợ Chồng, lại cho
hòn ngọc LongToại, nói đó là ngọc châu từ thuở trời đất mới khai tịch, đã có một cặp Trống Mái từ
đời Hoàng Đế đến đời Ân truyền làm thế bảo. . . . ; ngọc châu dấu trong đất, mà tia sáng chiếu thẳng
lên trời . . . . Các nhà vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. “ ( Lĩnh Nam trích
quái )
Đó là di chỉ cũa Tổ tiên Việt về hai nét Vợ Chồng hay Âm Dương là nền tảng của kinh Dịch.
Không những di chỉ được truyền miệng lại trong Việt Tỉnh cương, mà còn để lại trong huyền thoại
Tiên Rồng, cũng là cặp Vợ Chồng và Trống Đồng.
Vợ chồng là hai đối cực, còn gọi là nét song trùng lưỡng hợp là nét đặc trưng của nền văn hoá Đông
Nam Á . Nét song trùng lưỡng hợp cũng là cốt tuỷ của nền văn hoá, của đời sống nhân dân Việt, nó
nhập vào tận cốt tuỷ của giống nòi từ lời ăn, tiềng nói , hơi thở, cách suy tư, cách hành động. Thực
ra đây là luật biến hoá của thiên nhiên.
Tàu có Kinh Dịch rất đồ sộ với 64 quẻ, nhưng thiếu nét song trùng lưỡng hợp là nền của Kinh Dịch
cũng như không nhận ra vị trí quan trọng của hành thổ, nên nền luân thường đạo lý của Tàu chỉ có
hình thức mà thiếu nội dung phong phú. Ta có thể nói Kinh Dịch của Việt chứa cái gốc, còn Dịch
của Tàu nặng về caí ngọn, thật ra Kinh Dịch là di sản chung của Đông Nam Á. Học giả Nguyễn
Thiếu Dũng đã có đế cập tới Tiên thiên và Hậu thiên bát quái của Tàu, cho rằng thiếu Trung thiên
bát quái là phần rất quan trọng , vì Trung thiên thuộc về Nhân, còn Tiên và Hậu thiên thuộc về
Thiên, Địa.
Phần Nhân rất quan trọng, nên Tổ tiên chúng ta đã cất dấu kỹ trong cữa miệng của dân gian.
Học giả Nguyễn Thiếu Dũng đã căn cứ vào huyền thoại Tiên Rồng cũng như diễn đề trên Trống
Đồng để viết nên Trung thiên bát quái. ( Huyền thoại Việt tỉnh cương, Tiên Rồng , trống Đồng, đều là
những nơi Tổ tiên Việt cất dấu cốt tủy văn hoá Việt để khỏi bị tịch thu ) .
Trống Đồng là diễn để quan trọng của nền văn hoá thái hòa của Việt tộc. Ngoàì ra có vài vị còn
chứng minh được 12 con giáp cũng thuộc của Việt.
Không phải chúng ta nhận lại chủ quyền mấy thứ đó để ghé chút tự hào nào, nhưng khi chúng ta biết
đó là di báu của Tổ tiên, thì chúng ta mới vững tin, dựa vào các minh triết đó mà sống cho hợp vớì
Đạo lý tức là Thiên lý mà thôi. Khi Việt Nam đã khôi phục đưọc nền tự chủ, nhiều lần Tàu còn đem
đại quân sang xâm chiếm, mà đô hộ:
1.- Nhà Tống đem quân đánh nhà Lý. Nhà Lý đã phải dùng chiến thuật đánh phủ đầu (
preemptive war ) để răn đe quân xâm lăng bằng cách đem quân sang tiêu diệt tiềm lực gây chiến
tranh của Tàu ba ở ba châu: Ung, Khâm, Liêm.
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2.- Nhà Nguyên ba lần đem quân đánh nhà Trần. Nhà Trần phải dùng chiến thuật “ vườn
không nhà trống: Tiêu thổ kháng chiến “ để chiến thắng.
3.- Nhà Minh đánh với nhà Lê. Nhà Lê phải dùng chiến lược “ Chí Nhân đại nghĩa “ và
chiến thuật “ trường kỳ kháng chiến “ để thành công.
4.- Nhà Thanh đánh với nhà Nguyễn Tây Sơn. Nhà Nguyễn đã dùng chiến thuật tốc chiến
tốc thằng để quét sạch quân thù.
Một dân tộc man di mọi rợ mà có những chiến lược, chiến thuật biến hoá liên tiếp lẫy lừng ( thế giới
) như thế! Những sự tàn bạo của quân nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh đối với dân Việt Nam
không bút nào kể xiết.( xem Hịch Trần Hưng Đạo và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi ). Tất cả
những hành động của nòi Hoa Hán là nhằm kìm hãm dân tộc Việt Nam sống trong cảnh “ Cái khó bó
cái khôn “ , “ bần cùng sinh đạo tặc “, mặt khác vu cho là dân man di mọi rợ, làm cho dân tộc ta
mất hết ý chí, niềm tin nơi dân tộc mình. Họ đem thứ văn hoá Hán Nho là thứ phong kiến chuyên chế
phò vương quyền, đi chiếm đoạt, cướp bóc, bành trướng, để làm bắt dân ta làm thân trâu ngựa, lấy “
thân tàn ma dại “ cúc cung thờ Thiên tử của Thiên triều! Từ ngàn xưa tới nay, cái mộng bành
trướng không bao giờ ngừng nghĩ trong đầu mấy nhà cai trị du mục chuyên chế. Không những Việt
Nam, Tây Tạng, mà Đài Loan cũng cùng chung số phận. Đây là nguyên nhân chính làm cho nhân
dân Việt Nam không ngóc đầu lên được.
Từ năm 1930 tới nay, tiến trình xâm lược đồng hoá lại bước vào giai đoan tinh vi hơn.
Ngày nay không còn lấy luân thường đạo lý Hán Nho ( khác với Nho giáo nguyên thủy ) để khai hoá,
mà là chiêu bài “ Thế giới đại đồng với tình nghĩa cao cả quốc tế vô sản “ để nhân dân Bắc ( triều )
Nam ( Việt ) sống chung Hòa Bình, để nhân dân hai nước khỏi lâm vào cảnh “ môi hở răng lạnh “, vì
đã có “ núi liền núi, sống làm sông. . . “ rồi !!!
Nhờ tình quốc tế ngụy trang “ Việt Trung Xô “ vô cùng thắm thiết đó, quan thầy mới dẫn đường chỉ
lối cho biết cách làm cách mạng vô sản bằng các cuộc đấu tranh giai cấp triệt để trong các phong
trào “Đấu tranh chính trị, thuế nông nghiệp, cải cách ruộng đất “ và “ Nhân văn giai phẩm “.
Đảng CSVN đã hoàn thành công cuộc cách mạng vô sản một cách vẻ vang là tiêu diệt được các
thành phần trí phú địa hào, thành phần công thương nghiệp, các văn nghệ sĩ, và cuối cùng là truất
phế quyền tư hữu của toàn dân, và nhốt tất cả nhân dân miền Bắc vào chuồng bò để đỡ công chăn
sóc! Việc Mao Trạch Động thất bại trong việc không tẩy não con người, giúp Đặng Tiểu Bình nhận
diện ra “ mèo đen, mèo trắng “, nhưng bản chất vẫn là thứ Hán Nho ngày xưa! Khi dụ dỗ được tay
chân chạy cờ quốc tế cái mồi thống nhất đất nước, quan thầy cho quân đội Thiên triều đóng dọc biên
giới, canh giữ nhà hộ, phòng
đế quốc xâm lược. Ngoài ra còn cung cấp phương tiện quân nhu quân cụ để đẩy thanh niên ” sinh
Bắc tử Nam “ của miền Bắc lặn lội dọc trường Sơn vô Nam tàn sát đồng bào hầu thống nhất đất
nước vào năm 1975.
Nhân dịp ngàn năm một thuở, quan thầy mới cho dân miền biên giới qua canh tác vùng đất “ anh em
môi hở răng lạnh Việt “ , xây các điểm mốc mới và dời mốc biên giới, cũng như thiêt lập đường “ Sắt
“ vận chuyển quân vận tiếp tế trong nội địa Việt Nam, để làm cớ những vùng đó đã là của nước đàn
anh, thế là núi nước đàn em thành núi của đàn anh rồi ( “ núi liền núi “ mà ). Không những núi liền
núi, mà còn “ biển liền biển “. Không những ài Nam Quan, thác Bản Dốc và đất vùng biên giới liền
lên Bắc phương, và các vùng biển vịnh Bắc việt cũng nối gót liền theo.
Ngày nay hai quân đảo Hoàng và Trường Sa cũng đang nối liền biển Bắc phương bằng 16 chữ vàng!
Mới đây Hoàng và Trường Sa được kết liền với Tam Sa của đảo Hải Nam. Nhân đại hội Olympic
2008, quan Thầy lấn thêm bước nữa bằng cách rước đuốc tới Hoàng và Trường Sa mới qua Việt
Nam, và cũng in bản đồ để trình làng thế giới rằng Hoàng và Trường Sa là thuộc lãnh thổ của quan
Thầy. Ngoài ra, đã từ lâu quan thầy cần thu mua móng trâu móng bò, rắn, mèo, chuột, ếch, rùa. . để
cho môi trường và kinh tế Việt đi theo bản Dốc! Quan thầy cũng cung cấp nhiều thực phẩm có tẩm
chất ricin, formol, và nhiệm chất độc khác để nuôi dân Việt! Vô số Bạc giả được tung ra cho nhân
dân Việt xài xả láng. Nhân dân Bắc triều được ra vào nước Việt Tự do, để làm những nhiệm vụ vô
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cùng quan trọng: Hán hóa, buôn lậu, tình báo. Chẳng thế mà ngày nay có Ung Gia Kim ( ?) , mới
biết nói tiếng Việt trọ trẽ, mà đã kiểm soát được quân đội, công an và tình hình trong nước.
Các lực lượng yêu nước vươn lên đều bị được đảng CSVN giúp Thiên triều tìm cách diệt trừ trong
trứng nước! Thế là đảng CSVN đả hoàn thành được cuộc cách mạng vô sản vĩ đại là nô lệ hóa được
toàn dân, để giúp Thiên triều có cơ hội ngàn vàng để đồng hoá nước Việt, là điều 5000 năm nay lại
bắt đầu dấn bước. Thế là lưỡng lợi, Thiên triều được thuận lợi trong việc Hán hoá Việt Nam, còn
một số trong đảng CSVN cứ ra sức phò chúa mà giữ ngôi cho bền vững!
E.-Kết luận
1.- Qua bài trên chúng ta đã biết đôi chút về những việc Tổ tiên nòi Hoa Hán và đàn con
cháu hiện nay đã gây tai họa triền miên cho dân tộc Việt Nam. Họ hành xử bạo động, hung tàn và
cường bạo, lấy việc “ Dĩ cường lăng nhược “ để thực hiện mộng cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta không
chống nhân dân Trung hoa, mà cực lực chống đối chính quyền bá đạo, luôn luôn dùng chính sách cá
lớn nuốt cá bé. Loại chính quyền này là tai họa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Vấn đề cốt tuỷ là
chúng ta chống lại là nền văn hoá “ Trọng Hữu Nhậm “. Của nòi Hoa Hán, tức là cái thói quen cài
vạt áo về bên Hữu ( Tay mặt , tay phải )“, cài vạt áo về bên phải, tức là đi về hướng rời xa quả tim
tức là rời xa nguồn Tình mà nghiêng nhiều về Lý, phù tay phải là tay mạnh hơn, nên theo lối “ phù
cường lăng nhược “ : dùng sức mạnh để lấn áp người yếu . Đây là lối ngược với chiều quay của Đại
Hùng tinh quay quanh sao Bắc Đẩu,. Tổ tiên chúng ta đã nói: “ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả
vong “: nghịch thiên là nghịch với thiên lý, với Dịch lý. Theo lồi sống này, thì trọng Nam khinh nữ,
( tức là trọng lý hơn tình ), trong kinh sách thì ghi : “ Nhất Nam viết hữu, thập Nữ viết vô: một gia
đình có một trai kể cho là đủ, nếu có đến 10 con gái cũng kể như không “, vì thế mà ngày nay bên
Tàu, khi nhà cầm quyền hạn chế sinh đẻ, một người đàn bà khi có mang biết là con gái thì phá thai,
nếu không biết thì khi đẻ ra thì bán làm con nuôi cho ngoại bang. Trong nếp sống gia đình thì theo
kiểu “ Chồng chúa vợ tôi “, năm thê bảy thiếp, người đàn bà là thê thiếp, không phải là nội tướng
như Việt tộc. Tần Thuỷ Hoàng khi chết thì cũng phải mang theo 3 ngàn cung nữ .
Trong chế độ chính trị thì không lấy dân làm gốc của nước, mà là ông vua, tôn ông vua làm con Trời
( Thiên tử ) , người dân nhìn mặt vua thì phạm tội phạm nhan. Còn thể chế chính trị thì theo Pháp trị
( luật pháp ròng ) mà không là Nhân trị ( tức theo Lễ trị và Pháp trị ). Hoạt động của họ là theo
đường lối bạo lực, gây ra chiến tranh để bành trướng mà đàn áp, mà bóc lột, mà giết và cướp. Đây
là chế độ Phong kiến chuyên chế.
Đây là những việc mà chế độ tàn bạo này đã làm trong hơn 5000 năm nay: Khởi đầu là Hiên viên,
một lãnh tụ của Du mục đánh bại Si Vưu là lãnh tụ của nền văn hoá nông nghiệp, là con cháu của
Viêm Đế Thần Nông, mà lên ngôi gọi là Hoàng Đế . Văn hóa Du mục là nền văn hoá bạo động giỏi
chiến tranh và cướp bóc. Từ đó trở đi họ thôn tính lần lần các chủng tộc Việt. Tiếp đến là Tần Thuỷ
Hoàng, rồi đến nhà Hán. Họ là những nhà chính trị độc tài chuyên chế, không lưu tâm đến phúc lợi
của toàn dân, mà chuyên gây chiến tranh để cướp đoạt, muốn cướp đoạt thì đánh chiếm, để áp bức
mà bóc lột, muốn bóc lột được lâu dài thì phải làm cho dân tộc bị chiếm mất hết ý chí tự chủ tự lực,
tự cường, một mặt phải giam họ trong cảnh nghèo đói và ngu dốt, trong cảnh “ cái khó bó cái khôn
“ để “ bần cùng sinh đạo tặc “ mà làm nô lệ; mặt khác phải phá cho đến tận gốc nền văn hoá cha
ông của họ, nền văn hoá của Tổ tiên Việt là nền Văn hoá Thái hoà, chuộng nếp sống Tả nhậm, là
nếp sống phù yểu, trọng Nữ, sống theo nguyên lý Mẹ, sống theo đường lối “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ
nhược thắng cường “ hay theo lối mà Nguyễn Trãi đã viết trong Binh Ngô đại cáo: “ Lấy đại Nghĩa
mà thắng tham tàn, đem chí Nhân mà tay cường bạo “.
Do thứ văn hoá Du mục bạo động đó mà đã thôn tính và cai trị đất nước chúng ta hơn 1000 năm, sau
đó đem đại quân qua đánh chiếm dất nước ta đến 7 lần, nhưng lần nào cũng bi bại nhục. Họ đã
đàn áp bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ, nào ngà voi và mọi thứ quý trên rừng, nào là ngọc trai cùng
mọi vật hiếm dưới biển, nào là sưu cao thuế nặng, nào là phu phen tạp dịch, nào là tịch thu sách vở,
nào là bắt nạp nhân tài . . . . , làm sao kể xiết.
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Trong mọi tội ác gây cho nhân dân ta, thì cái tội phá hoại, sửa đổi, bẻ quẹo nền văn hoá Thái hoà
của Tổ tiên Việt thành thứ bá đạo, gây chiến tranh xâm lăng liên miên là nguy hiểm hơn cả, để biến
thành một thứ văn hoá trộn lẫn giữa vương và bá đạo, thành một thứ hỏa mù khó mà phân biệt, lần
lần con cháu sẽ mất hướng mất hồn. Ngày nay loại văn hoá du mục bạo động đó cũng đã nhuốm sâu
vào trong đời sống cá nhân và xã hội chúng ta, làm cho chúng ta ngày nay cũng sống trong giấc mê
nô lệ mà không hay.
Khi họ chiếm hết đất đai và người, họ chiếm các phát minh và luôn cả nền văn hoá, họ có công góp
nhặt tinh hoa của văn hoá Việt viết thành Kinh Điển, nhưng đến đời nhà Hán thì lại lập ra gác Thạch
Cừ gồm 50 bác sĩ làm Ngụy Kinh, chuyên xem dặm, giải thích sai lạc làm cho Nho Nguyên thuỷ là
thứ Vương đạo trở thành Hán Nho, là thứ Tà đạo, là thứ Nho tôn quân tột độ. Chế độ quân chủ
chuyên chế này cứ nối đuôi nhau hãm hại dân tộc ta, mặc dầu ngày nay chúng đã được dán theo
nhãn hiệu khác, nhưng bản chất vẫn là bạo lực, bành trướng và chiếm đoạt, mỗi ngày âm mưu chúng
càng tinh vi hơn, nay chúng đã lập được gọng kìm xiêt cổ nước ta. Chúng biết cách dùng võ lực thì
khó khăn mà thành công, bao nhiêu năm đã bị thất bại, nên nay đem cái lý tưởng không tưởng “ Thế
giới đại đồng “ dụ dỗ. Một đám vong gia, vong quốc, vong nô Việt tưởng bở, hăm hở a dua theo làm
kẻ nội thù, cam tâm phá nát mọi thứ và đem dâng tổ quốc cho chúng.
2.- Rõ ràng đảng CSVN là cánh tay nối dài của Hán tộc trong mưu đồ khống chế, thôn tính
và đồng hoá dân tộc Việt Nam.
Muốn cứu đất nước Việt Nam thì chúng ta phải chặt đứt cánh tay nối dài của Thiên triều, mà nhiệm
vụ chính phải là những người CS còn lại chút lương tâm và lòng yêu nước trong công an và quân
đội CHXHCN VN hiện nay. Chỉ có các bạn nhất là những người trong quân đội, và những người
thực sự yêu nước thương nòi trong nước là những người có khả năng và cơ hội để làm nhiệm vụ giải
phóng thực sự đất nước một cách dễ dàng hơn, để tránh cảnh đập chuột làm bể bình sứ. Loại trừ hết
mấy tay của Thiên triều sẽ khai lối tới con đường hanh thông. Các bạn dư sức để làm việc đó để cho
đất nước tìm về sinh lộ.
Các bạn thực sự đang bị xiết cổ, không cụi quậy nổi, chỉ có con đường dân tộc là giúp được các bạn
và quốc gia thoát hiểm một cách dễ dàng hơn.
3.- Trở về với dân tộc các bạn không bao giờ bị lẻ loi hay bị truy bức, vì công của các bạn sẽ
được bù trừ. Trở về dân tộc là trở về nếp sống đạo lý của dân tộc, là nếp sống Nhân Nghĩa và tương
Dung, hay Bác ái, Công bình và Tha thứ.
Các bạn đừng hiểu lầm những người chống CS thời nay là những người dành chức quyền địa vị danh
lợi, theo Kiểu “ cá ăn kiến, kiến ăn cá, “ mà là cùng nhau trở về với nếp sống thái hoà của Tổ tiên
xưa. Chưa có dân tộc nào đau khổ nhục nhã hơn dân tộc Việt Nam, chưa có dân tộc nào có kinh
nghiệm đau thương hơn dân tộc Việt Nam, nhưng bên cạnh đó chưa có dân tộc có những thuận lợi để
đi vào tiến trình toàn cầu hóa một cách thuận lợi hơn, miễn là mọi người Việt Nam.

8.- Chính trị và Tà trị, Vương đạo và Bá đạo, Tả nhậm và Hữu nhậm
A.- Vào đề
Đây là nan đề muôn thuở của nhân loại, đó là sự quần thảo liên miên giữa Chính trị và Tà trị, giữa
Vương đạo và Bá đạo, hay tổng quát hơn nói theo kiểu văn Hoá Việt tộc là cuộc đấu tranh giữa Tả
nhậm vả Hữu nhậm. Ta bắt đầu bằng cuộc chiến tranh giữa người Quốc gia và Cộng sản. Cuộc
chiến giữa người Quốc gia với người Cộng sản đã kéo dài một phần ba thế kỷ, tuy cuộc chiến đã
chấm dứt hơn 30 năm nay, nhưng cuộc tranh hùng vẫn còn tiếp diễn, và có thể là đã đến giai đoạn
cuối cùng, để cho Chính trị vươn lên thay Tà trị hay là để cho Vương đạo phục hồi thay Bá đạo . Tà
trị hay Bá đạo đã dày xéo kìm hạm đất nước ta đã hàng ngàn năm, nhân dân Việt Nam nay đang ở
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dưới vực thẳm, không còn chỗ nào để dìm xuống nữa, nên phải vùng lên vực dậy . Ta hảy lần lượt
lướt qua các lãnh vực dưới đây :
B.- Nguồn gốc tà trị của phe Cộng sản
Việt cộng đã học được cái đường lối Tà trị của quốc tế Cộng sản, có tính chất duy lý cực đoan và
bạo động: ở Tây phương bắt nguồn từ chế độ nô lệ, đến đế quốc thực dân, phát xít, rồi đến CS. Các
ông tổ của họ khởi thuỷ từ Machiavel . . . , Hitler, Mousolini, Marc, Lénin, Staline. . .
Ở Đông
phương thì có Mạo Trạch Đông là hậu duệ của Pháp gia, Âm dương gia,. . . như Thượng Ưởng, . . .
được tiếp sức thêm phần mưu gian quốc tế của Tây phương .Hồ Chí Minh và Cộng đảng được thừa
hưởng hai nguồn bá đạo đó.
Bá đạo là gì ? Là đường lối cai trị của các chế độ chuyên chế độc tài, ở Đông phương thì có đại biều
chói chang là Tần thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế . . . chính sách của họ là tôn quân làm thiên tử, dùng
pháp trị để bắt dân phục vụ cho nền chuyên chế . Họ sống trên xương máu, trên sự đau khổ của
người dân. Ở Tây phương thì khởi đầu từ chế độ nô lệ, là chế độ giai cấp, tạo nên bất công, tới đế
quốc thực dân, cũng độc tài, chuyên chế, phát xít, chuyên đi chiếm thuộc địa để bóc lột và bành
trướng, đến cơn hồng thủy của CS quốc tế. Cả hai chính thể đó ở Tây và Đông phương đều có tích
chất bạo động, áp bức, bóc lột và bành trướng . Mục tiêu là chiếm đoạt, cướp bóc tài sản và nhân
lực. Phương tiện là : “ Dĩ cường lăng nhược “ nghĩa là dùng sức mạnh để xâm phạm, đè bẹp kẻ
yếu, để cướp bóc. Đây chỉ là lối cá lớn nuốt cá bé.
C.- Cứu cánh đề ra của Quốc tế Cộng sản
Cứu cánh được đề ra của quốc tế C. S. đề ra: Giải phóng giai cấp bị áp bức và bóc lột khỏi cảnh bất
công trên toàn thế giới để thực hiện công bình xã hội.Tinh thần tuyên ngôn của quốc tế C. S. cho ta
biết chiến lược của C.S, đại loại như sau: Hởi Vô sản toàn thế giới, hảy đoàn kết lại, đứng lên tiêu
diệt giai cấp Tư bản, nguyên nhân của bất công và áp bức, để giải phóng giai cấp vô sản toàn thế
giới. Giai cấp vô sản hảy vùng lên, nếu có mất thì mất xiềng xích, mà được là được cả thế giới .
Nhưng mục tiêu thực sự là đánh chiếm, tước đoạt tài sản và nhân lực của quốc gia.Như vậy ta phải
hiểu: muốn đạt mục tiêu trên, một là phải tiêu diệt hết thành phần hữu sản, để chiếm đoạt mọi thứ,
nhất là về phần vật chất, vì là vô thần, nên họ quyết diệt cho được các tôn giáo là phương tiện đi về
nguồn tâm linh.
Vì chối bỏ đời sống tâm linh, nên cuộc sống chỉ có Lý cực đoan mà quên Tình
cảm là phần cốt lõi của con Người, nên chỉ còn lại thứ Ngợm. Vì thế, nên mới cổ võ lòng hận thù để
đi cướp phá cả thế giới. Muốn cướp phá xương máu của kẻ khác, tất phải dùng mưu gian tàn độc, có
vậy mới đạt mục tiêu. Vì cực đoan nên phải giết sạch ( thà lầm không bỏ sót để tránh hậu hoạn ) để
cướp sạch, nên trong phạm vi quốc gia mới có những cuộc phát động quân chúng để cướp đoạt rồi
tập trung tài sản quốc gia để bắt nhân dân vào làm ăn tập thể. Việc này không những cướp được tài
sản cho đảng quàn lý mà còn tước đoạt quyền làm người, để cho đảng chăn dắt dân như đàn súc vật.
Như vậy Cộng sàn mới tự hào là làm cuộc cách mạng vô sản triệt để !
Để che lấp sự phi nhân tàn bạo trên, C. S. nêu ra các luận cứ sau để chạy tội :
D.- Phương tiện thực hiện
I.- Cứu cánh biện minh cho phương tiện
C. S. lý luận rằng: cứu cánh giải phóng nhân loại bị áp và bức bóc lột là nhân đạo và cao cả, nên
dùng bất cứ phương tiện nào kể cả mưu gian nguỵ tạo và hành động tàn bạo để tiêu diệt kẻ thù hầu
giải phóng giai cấp vô sản, là giai cấp chiếm đa số và đang bị áp bức và bóc lột tàn tệ là điều phải
làm. Nhưng thực tế là tranh quyền đoạt lợi. Muốn dành quyền và lợi thì phải diệt cho hết thành
phần có quyền lợi, đó là thành phần hữu sản. Vì việc ăn cướp hành hạ và giết người là tàn bạo, nên
cộng sản đã mạo danh lòng nhân đạo và lẽ công bằng để lãnh đạo cuộc giải phóng kẻ nghèo khổ và
bị áp bức, để che lấp tội lỗi của họ.
Đây là đợt một, đợt ăn cướp.
Sau khi cách mạng vô sản thành công, một bánh vẽ khác được đem ra để dũ dỗ, đó là mọi người đều
có thể: “ các tận sở năng, các thụ sở nhu “, nghĩa là mọi người được làm việc theo khả năng và
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hưởng thụ theo nhu cầu. Đây là những bó cỏ non để nhử đoàn bò nhân dân vào chuồng tập đoàn
tập thể với cái gông tem phiếu và sổ hộ khẩu .
Đây là đợt hai, đợt bóc lột.
Vì tất cả mọi thứ gì cũng hô to là của dân, nhưng khi đảng đã xúi giai cấp vô sản cướp được, thì đều
phải do đảng quản lý ! Thực trạng thê thảm do C. S. gây ra trên thế giới cho nhân loại vì mục tiêu
gian dối trên giúp ta kiểm chứng được thực hư.
II .- Cách mạng vô sản triệt để
C. S. chủ trương phải làm cách mạng triệt để, vì đó mới là cuộc cách mạng chân chính, mới giúp đạt
được mục tiêu . Vì thế, nên ở đâu C. S. cũng đã làm cuộc cách mạng long trời lở đất để giết sạch kẻ
thù ( thà giết lầm hơn bỏ sót ) và cướp hết tài sản của quốc gia ( tịch thu mọi tài sản quốc gia làm
của chung ), và quét sạch hết mọi tàn tích của chế độ cũ, nhất là văn hoá dân tộc và các tôn giáo để
dọn đường cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa C. S., ở đó, họ cho mọi thứ hoàn toàn mới. Phe C.S
Liên Xô và Trung Hoa đều chê cuộc cách mạng của Tito ở Tiệp khắc là cách mạng “ cải lương “ vì
không triệt để,vì ở Tiệp khắc những thành phần hữu sản có công với cách mạng đều được đối xử tử
tế trong các cuộc cải cách. Cũng vì triệt để mà ở Trung cộng có phong trào tẩy não, bắt người giam
vào phòng kín, dùng ánh sáng cực mạnh để mong xoá ký ức của nếp sống văn hoá cũ, tức là óc tư
hữu đã do nhiều thế hệ mà tiêm nhiễm vào, rồi dùng loa phóng thanh để gieo tư tưởng cộng sản thay
thế. Thế nhưng mọi cố gắng đều là công dã tràng. Cuộc truy bức con người đến sào huyệt cuối cùng
này là một bằng chứng triệt để của Cách mạng C. S.
III .- Lợi dụng chiến tranh để làm cách mạng Vô sản
Ở đâu có chiến tranh là C. S. nhào vô làm cách mạng, vì đó là nơi dễ bị khích động lớp nghèo khổ
làm cách mạng bạo động, hai là tìm cách gây chiến tranh và duy trì chiến tranh để có thời gian làm
cách mạng vô sản, lại nữa vì trong chiến tranh C. S. mới có cơ hội để dùng bạo lực, đễ vu vạ cáo
gian, áp bức, bắt bớ, tù đày để hạ đối thủ.
IV .- Ở cấp độ quốc gia của C. S.
Khi học về chủ nghĩa Mác, Lenin, Hồ Chí Minh đã vui sướng la hoảng lên như người ngộ đạo, cho
đấy là con đường Cách mạng quốc tế vô sản là phương cách hữu hiệu và tốt đẹp nhất để cứu nước.
Vì thế mà Hồ chí Minh đã bỏ Tổ tiên và đồng bào quyết tâm theo quốc tế vô sản .Thực ra đó là chỗ
tao ngộ giữa con người quỷ quyệt của Hồ Chí Minh và mưu đồ gian manh quốc tế Cộng sản, ta
không lạ gì, đó là thói thường “ mã tầm mã, ngưu tầm ngưu “ theo luật loại tụ “ hay “ tuồng nào
theo tập nấy. “
Mục tiêu được đề ra cho cuộc cách mạng mùa Thu năm 1945 là : “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc “.
Đối với nhân dân Việt Nam đã bị nô lệ lâu ngày thì những tiêu đề đó là khát vọng thẳm sâu nhất của
mọi người dân Việt Nam. Nhưng đối với Việt cộng thì đây là chiêu bài rất tốt để cổ động toàn dân
đứng lên thu hồi độc lập ( bước đầu dành quốc gia ra khỏi tay hệ thống không C. S. ) , để mà truyền
bá chủ nghĩa Cộng sản . Nhờ có kinh nghiệm lưu manh của quốc tế C. S. , Hồ Chí Minh đã áp dụng
đường lối “ dựa vào chiến tranh để làm cách mạng “
Những ngày đầu của cuộc cách mạng mùa Thu, Hồ chí Minh đã dùng chiêu bài truyền thống văn hoá
dân tộc để kêu gọi toàn quân toàn dân đứng lên đánh Pháp để dành độc lập, để mọi người dân tin
rằng Hồ Chí Minh là một “ cha già dân tộc “ yêu nước và đảng cộng sản cũng thực tình chiến đấu
cho tổ quốc nhân dân. Việc đầu tiên là Hồ Chí Minh hô hào thành lập mặt trận Việt Minh để liên
hiệp các đảng phái trong nước để dành độc lập, nhưng thực tế đây chỉ là cái màn che để đảng C. S.
tìm cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia như ta đã biết và tiêu diệt các tôn giáo như phong trào Liên
Tôn chống cộng năm 1948 và vụ nổi dậy của dân Quỳnh Lưu năm 1956 ở Nghệ An . Mặt khác Việt
công cũng đi đêm với Pháp là kể thù của dân tộc, ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 để
rảnh tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia.
Trong chiến tranh, đảng cộng sản tìm hết cách phát triển đảng, đảng đóng vai trò cổ động toàn dân
chống giặc, nhưng những đảng viên là những kẻ đứng đàng sau làm chính trị viên, xua những thành
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phần quốc gia yêu nước hy sinh ngoài trận tuyến, một mũi tên giết được hai con chim, nhưng đến khi
thành công thì đảng cao rao vai trò lãnh đạo tài tình của đảng, để dành công cứu nước . Đảng đã
đồng hoá Đảng với nhân dân, với tổ quốc, rồi cuối cùng nêu ra khẩu hiệu: “ yêu nước là yêu xã hội
chủ nghĩa “để dâng nước cho quốc tế Cộng sản.
Trong phong trào giải thực để giải phóng dân tộc thuộc địa trên thế giới đã dâng cao, các nước
chiếm thuộc địa lần lượt phải trả nền độc lập cho các nước bị trị, có nhiều nước chẳng tốn bao
xương máu mà vẫn dành lại được nền độc lập. Pháp đã trả độc lập cho Việt Nam vào năm 1948
cho hoàng đế Bảo Đại, thế mà, Hố Chí Minh đã đẩy nhân dân ta vào cuộc chiến tranh chống Pháp
và sau này cái gọi là chống Mỹ không cần thiết cho quốc gia, nhưng lại tối thiết cho quốc tế vô sản,
nên đã gây ra bao nhiêu tang tóc cho đồng bào và làm ta hoang đất nước, vì nếu không có chiến
tranh thì đảng CSVN không thể tiêu diệt các thành phần đối lập để truyền bà chủ nghĩa CS.
Cái lầm quan trọng của các người quốc gia là không hiểu được những người CS gian ngoan. Người
quốc gia xem những người CS là thành phần đối lập, còn những người CS thì coi những người quốc
gia là những kẻ thù cần phải tiêu diệt.
Tất cả mọi hoạt động của đảng CSVN nhằm tịch thu tài sản và tước đoạt quyền làm người của nhân
dân đòi hỏi phải nhiều mưu trí và hành động dã man mới làm nổi.Chúng ta phải phục Việt cộng về
hành động bá đạo cực đoan này, vì ta còn mang những ý nghĩ ngây thơ về C. S. hay không hiểu rõ
tính chất cách mạng triệt để của C. S. Nhờ hưởng thụ được nhiều kinh nghiệm lưu manh quốc tế và
sự hỗ trợ của Nga Tàu mà Việt cộng đã thành công. Việt công đã nướng vô số thanh niên trai tráng
hai miền cho hai cuộc chiến không cần thiết, thủ tiêu giết hại bao nhiêu thành phần tinh hoa của đất
nước ở nông thôn và thành thị , phá hoại bao nhiêu cơ đồ của Tổ tiên, nhất là phá hoại nền đạo lý
của tổ tiên, làm giáng cấp con người, dẫn nhân dân Việt vào con đường lưu manh gian dảo, lừa đảo
nhau, bằng lối 3 B,L: Bạo lực, Bịt lấp và Bịp lừa.( danh từ của người trong nước )
Tóm lại
1.- Vì bỏ gốc tâm linh là lòng thương người hay là tình cảm, nên Quốc tế C. S. mới hô to
khẩu hiểu : “ Hởi giai cấp vô sản, hảy đoàn kết lại “
Đề làm gì đây ? Thưa là : giết và cướp. Và Việt Cộng bỏ gốc dân tộc là tình đồng bào, xách động
lớp nghèo khó thất học vùng lên cũng giết người và cướp của đồng bào cả nước.
2 .- V. C. bỏ tình người, chỉ còn có lý, lại được tinh thần cách mạng triệt để khích động, trở
nên cực đoan, nhất là được hướng dẫn bởi động lực Hận thù giai cấp, có nguồn gốc từ Tham, Sân,
Si, khiến cho sự tàn phá của con người trở nên khung khiếp. Ai có sống trong các cuộc phát động
quần chúng mới thấy xung khí hận thù ngút tận trời mây ! C. S. đã chẳng tự hào thực hiện cuộc cách
mạng triệt để long trời lở đất đó sao ! Đây chỉ là cuộc giết người và cướp của công khai mà thôi!
3 .- C. S. đã thắng là nhờ tính chất triệt để trong mọi lãnh vực mà không ai ngờ tới, lại nữa
CSVN luôn theo đường lưu manh gian giảo không ai ngờ được, lời nói và việc làm luôn trái ngược
nhau : khi nghe cái loa oang oang lời cổ võ nhân đạo là lúc C. S. sắp giết người, khi nghe hô to lẽ
công bằng là lúc chuẩn bị cướp của, khi cổ võ hoà bình là lúc xô đẩy nhân dân lao đầu vào chiến
tranh . . ., khổ thay, những người hiểu biết thì đã bị kiềm chế, còn đa số là những người nông dân và
nông dân ít học làm sao nhận ra được bộ mặt thật ba lá của C. S.
Sau hơn 30 năm hoà bình, thành trì quốc tế C. S. bị sụp đổ, Việt cộng mất hồn mất hướng, một mặt
tìm mọi cách vơ vét, tham nhũng trong mọi lãnh vực, đều khắp từ trên xuống dưới, mặt khác lại bám
vào ngoại bang để được dẫn đường mách nước cho việc cai trị và giữ ngôi.
Phe Cộng sản cầm quyền trong nước nay đã chia ra ba phe: phe thân Trung Cộng, phe thân Tây
phương . Trong hai phe thì phe thân Trung Cộng tuy có trội hơn về phần lực, nhưng lại yếu hơn về
phần lý, vì là kẻ đã đi với kẻ thù để bán nước và hại dân. Phe thân Tây phương muốn dựa theo trào
lưu thế giới mà tìm lối thoát hay là tìm cách đi đu dây để tạo thế quân bình đây ?
Chúng ta cần có một sách lược hữu hiệu để khai thông những bế tắc này. Cộng sản nhờ mưu gian
quốc tế mà đã dành được chính quyền và ỷ vào thế lực quốc C.S. mà tồn tại cho đến ngày nay. Cái
mặt giả nhân giả nghĩa, mưu mô gian manh quỷ quyệt của ba phe nay đã bị lột trần, nay chỉ còn ôm
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chân kẻ thù truyền kiếp và ngoại nhân để kéo dài ngày hấp hối. Càng ngày càng bị những người yếu
chuộng tự do dân chủ dồn vào chân tường, nên lại phải đem cái chiêu lưu manh man rợ ra mà chống
chế . Nay chúng chỉ còn lại cái xác với bộ mặt trâng tráo, với những mánh khóe vặt dã man, vì đã
mất hết tinh thần rồi, mất hồn mất hướng rồi.
Ngày nay ai cũng thấy rõ nhà cầm quyền Cộng Sản là nhựng kẻ độc tài chuyên chế cuối mùa trên thế
giới, không còn có thể bám vào bất cứ lý do nào để tồn tại.
Cái ngón bạo lực Cộng Sản dùng để đè nén bóc lột nhân dân đã hết hiệu lực, ngày nay nhân dân đã
ý thức được vai trò làm chủ của mình, không còn sợ hãi nữa , đứng lên mà tranh đấu cho tới ngày
thắng lợi. Họ đã mặt đối mặt với kẻ thù, dõng dạc nêu cao chính nghĩa của dân tộc để làm nhụt chí
tham tàm và cường bạo của phường mọt dân hại nước .
E.- Phe Quốc gia
Sau Cách mạng mùa Thu, khi thoái vị, Hoàng đế Bảo Đại, đã nói một câu để đời: “ Thà làm dân của
một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ “. Sau đó Ngài được mời làm cố vấn cho chính
phủ liên hiệp do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, nhưng được một thời gian Ngài phải trốn chạy qua
Hồng Kông để tránh bị thủ tiêu. Nhiều vị trong chính phủ lien hiệp cũng tìm cách chạy thoát trong
đó có cụ Nguyễn Hải Thần và Nguyễ Tường Tam.
Sau đó là chánh phủ Trần Trọng Kim, rồi chính phủ Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hữu . . . , rồi
đến chỉnh phủ đệ nhất Cộng hoà , đến đệ nhị cộng hoà thì bị bức tử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Chỉ có chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất cộng hoà là có những việc làm
tích cực, nhưng lại bị vây khổn trong tình thế nhiễu nhương, bị rơi vào cảnh bị nội công ngoại kích.
Tổng thống là người đạo đức công giáo có gốc Nho giáo, sống đời sống tu trì, giữ các nguyên tắc
đạo đức cứng rắn, lại bắt buộc phải đi chơi trò dân chủ, một bên là tôn ti trật tự cứng ngắc, bên kia
là chấp nhận tự do để tiến bộ , do đó mà con thuyền nhược tiểu VN không thể giữ vững tay lái của
mình trước ba đào do hai con tàu Tư bản và Cộng sản dậy sóng!
G.- Người quốc gia tỵ nạn Cộng sản
Khi tỵ nạn vào đất nước Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới , những người nhân danh là tị
nạn đều nói lên lập trường của mình, đó là lập trường chống cộng sản. Họ đều khai rằng, vì bị Cộng
sản áp bức bóc lột, và bị tước đoạt những quyền tự do căn bản làm người, nếu ở lại với C. S. thi bị
nguy hiểm đến tính mệnh, nên phải vượt thoát . Về mặt tinh thần, dầu chẳng có y ước gì nhiều với
những người bị kẹt lại trong nước, nhưng khi vượt thoát được, ai cũng đinh ninh rằng mình sẽ tìm
hết cách đấu tranh với C. S. để giúp đỡ đồng bào thoát khỏi ách trời tai nước của dân tộc, để mọi
người thoát ra khỏi cảnh lầm than. Khi đến đất nước tự do chưa được bao lâu, ta đã thấy rất nhiều
tổ chức hội đoàn, đảng phái cũng họp hành, tuyên bố, biểu tình chống đối C. S. Nhiếu đảng phái
cũng hoạt động rất hăng say, nhưng vì cách này hay cách khác những hoạt động đó qua thời gian lại
chìm dần vào quên lảng, vì chưa có thực lực.
Đến nay đã gần một phần ba thế kỷ, cuộc sống các gia đình tị nạn đã tạm yên ổn, hầu hết mọi người
đã có công ăn việc làm, các con cái đã học hành đã thành công, các gia đình đã có cuộc sống tạm
ồn định . Ngày nay chưa có nước nào trên thế giới có số người tị nạn đông và rải khắp thế giới như
Việt Nam, chưa có nước nào có số người về Bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ và chuyên viên các ngành .
. . như Việt Nam. Ta có rất nhiều cộng đồng, nhưng chưa thấy có một cộng đồng Việt Nam đúng
nghĩa. Đó chỉ là những tổ chức, những đảng phái rời rạc, hợp lực với nhau thì ít mà chống báng
nhau thì nhiều . Tình trạng phân hoá làm cho cộng đồng Việt Nam không trưởng thành lên được.
Nguyên do là vì đâu ? Rất đơn giản, chúng ta còn là những chiếc đũa rời rạc, chưa kết thành bó, là
những con diều đứt dây, các dây chưa được buộc chặt vào gốc con Người, gốc Dân tộc, gốc Tổ, nên
mỗi tổ chức mỗi nhóm, mỗi hội đoàn là những con diều đứt dây, cứ phiêu bồng trên khoảng thinh
không .
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Về con người cá nhân thì ai cũng xuất sắc cả, nhưng con người công thể thì chưa có bao nhiêu, các
cá nhân còn như những hạt cơm rời, nên chưa kết thành người công thể được . Con người công thể
gồm những cá nhân liên kết với nhau như những hạt nếp trong bánh chưng bánh dầy, keo sơn gắn
bó với nhau trong tình nghĩa đồng bào, luôn biết bám sát vào gốc Rồng Tiên là lòng thương yêu nhau
và ăn ở công bình với nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đoàn kết với nhau mà dân tộc ta làm thành
con người Thánh Dóng. Thánh Dóng là hình ảnh của con người công thể Việt Nam.
Các tổ chức chỉ có mặt nổi mà chưa có mặt chìm, chỉ có hình thức mà chưa có nội dung . Nội dung
đó nằm trong chiến thuật chiến lược, được un đúc khởi đầu từ cộng đồng, nhưng họ lại đi tìn những
ở đâu xa. Không tổ chức nổi được cộng đồng thì đứng mong làm được gì nhiều, đồng bào ờ đây có
đời sống khá hơn, có kiến thức cao hơn, có nhiếu phương tiện hơn, nên có thể tổ chức thành cộng
đồng mẫu trong công việc xây dựng lại con người và cơ chế xã hội . Nhưng đều đã không làm
nổi.Không làm được ở đây tất khó mà làm được ở trong nước, đành rằng ở mỗi nơi có những thuận
lợi và khó khăn riêng .
Sức mạnh của các tổ chức, các hội đoàn, các đảng phái được bắt nguồn từ những con người công
thể trong cộng đồng, các tổ chức đó phải được cộng đồng nuôi dưỡng. Đây phải là một cộng đồng
có tổ chức: tổ chức thương gia, tổ chức các nhà giáo, tổ chức các chuyên gia, tổ chức các sinh viên
học sinh, tổ chức các nghiệp đoàn, tổ chức các ngành nghề, tổ chức đồng hương, tổ chức các giới . .
, mỗi tổ chức có kế hoạch giúp đỡ nhau trong mọi lãnh vực, tất cả tổ chức phải liên kết với nhau để
giúp cộng đồng trưởng thành. Tất cả hiện nay đều có tính chất tự phát, chưa vạch ra được mục tiêu
cụ thể để cùng nhau xây dựng lại con người, gia đình và đường lối mưu ích chung cho xã hội .
Ta không thể làm chính trị khi mà chưa hoạch định được chiến lược và chiến thuật cho quốc gia: khi
bắt đầu công việc đạp đổ cái chế đô C. S. phi nhân thì đồng thời phải biết cách xây dựng lại xã hội
dân chủ cho đất nước. Việc phá hoại bao giờ cũng gắn liền với xây dựng, đừng có phá hoại hết rồi
trơ mắt ếch ra như Việt Cộng. Ta chưa thể làm chính trị hữu hiệu khi trong tay không có đủ tài
chánh để hộ trợ cho mọi kế hoạch hành động.
Ta không thể làm chính trị với một nhóm người, nhất là những người chưa đủ tài và đức.
Ta không thể xây dựng chế độ dân chủ mà chưa nắm vững nền tảng của ngôi nhà dân chủ ờ đâu, các
cơ chế của chế độ dân chủ ra sao, và những ai là chủ lực xây dựng ngôi nhà dân chủ.
Xây dựng cho được con người cho xã hội dân chủ là những công trình khó khăn phức tạp, nhất là
khi ta vẫn còn là những con người chưa hiểu biết gì về thể chế và cuộc sống dân chủ.
Không dựa vào tài đức của mình, không dựa vào sức mạnh của toàn dân, nhất là chưa khơi sâu vào
mạch sống dân tộc, thì không bao giờ có đũa thần.
Chiếc đũa thần ở nơi trong mỗi chúng ta, ở trong nhân dân ta, chứ không ở người ngoài, đành rằng
ta phải học hỏi ngươì ngoài . Ta học người ngoài nhưng không bắt chước một cách nô lệ, vì kẻ nô lệ
không có thể làm chủ được. Muốn làm chù được mỗi người phải có khả năng và đức độ để hoàn
thành nhiệm vụ của mình. Phong trào dân chủ trong nước đã mở ra cho ta một lối đi rộng thênh
thang, muốn hoạt động chúng ta phải có một kế hoạch hẳn hòi, chứ không chỉ là những phản ứng
nhất thời đáp ứng với những biến cố hàng ngày, đó là bị động, chứ chưa có chủ động được, mặt khác
việc ta, ta cố làm, đừng có cậy trông vào người ngoài quá lố.
H.- Những hoạt động của phong trào tự do dân chủ trong nước
Và nay một số phần tử già trẻ trai gái trong nước, vì bị áp bức quá đã bắt đầu thắng được sự sợ hãi,
đứng lên mặt đối mặt với kẻ thù, tuy bị V. C. tìm mọi cách gian xảo để đàn áp, nhưng đã bị những
anh chị em trong phong trào dân chủ dùng những lý lẽ hùng hồn tố cáo tất cả những luận điệu mưu
gian xảo của chúng . Những chứng cớ cướp bóc nhà cữa, ruộng đất, tài sản, của mọi tầng lớp nhân
dân, các cơ sở tôn giáo, những hành động đàn áp, tra tấn., tiêu diệt đồng bào không thể kẻ xiết. Để
khỏi bị tố giác lột trần những hành động cướp bóc của nhân dân, của công, cũng như việc bán đất
bán biển cho kẻ thù , . . nhà cầm quyền C. S. tìm đủ mọi cách để trù dập phong trào dân chủ .
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Hàng ngày hàng giờ, hàng phút họ đang bị đàn ruồi nhặng Công an bám chặt, sách nhiễu, hạch hỏi,
nhục mạ, đánh đập, thậm chí công an còn tìm cách bố trí đụng xe để gây thương tích hay giết chết,
có trường hợp bắt đem vào nhà thương điên chích thuốc làm cho điên loạn. Đây là cuộc chiến xáp la
cà, một bên là thiểu số, chỉ có hai bàn tay trắng, dùng phương cách bất bạo động để triển khai sức uy
dũng của chính nghĩa dân chủ tự do, họ đã nhận ra tư cách làm chủ của người dân, lúc nào cũng ăn
nói đàng hoàng và lịch sự, mặc dầu biết những người công an là những bàn tay sắt của bạo quyền
đang luôn tìm cách sơ hở để hạm hại mình, và sử dụng tự do bằng cách thông hiểu những quyền mà
hiến pháp nước nhà ( mặc dầu hiến pháp đó chỉ là những lời quảng cáo của C.S ) và công pháp
quốc tế đã vạch rõ.. Họ thực hành quyển công dân một cách nghiêm chỉnh và hợp tình hợp lý; bên
kia là những lũ ruồi nhặng của lũ tham tàn, khởi đầu thì đóng bộ mặt nhân nghĩa đạo đức, khi bị lột
mặt nạ, thì lòi bộ mặt độc tài chuyên chế, và luôn luôn dùng nhiều người vây khổn một người qua
nhiều ngày đêm để sập bẩy cũng như tìm những sơ hở cỏn con để vu vạ cáo gian, hầu làm cho
những người đấu tranh cho tự do dân chủ kiệt sức . Họ tìm mọi cách để cắt đứt nguồn sống vật chất
và tiêu diệt nhuệ khí của những người trong phong trào dân chủ, nhưng họ đã lầm, chỉ những người
hung hăng bạo ngược mới mau nhụt chí, còn những người đi trên đại lộ thênh thang làm sao mà
dừng hay lùi bước được. Ta thấy rõ một bên có lý và một bên có lực: Bên có lý lại thiểu số, thiếu
phương tiện, nhưng nhờ những vụ đàn áp khắc nghiệt của C. S, đẩy họ tận vực sâu, nơi đây họ đã
tiếp cận được với mạch sống tràn dâng của dân tộc, đó là mạch sống Nhân, Trí, Dũng của Tổ tiên.
Đó là những con người Trai hùng gái đảm, những hậu duệ của Bà Trưng , Bà Triệu, Lý Thường Kiệt
, Nguyễn Trãi , Quang Trung . . . , sức mạnh của họ vừa nhu vừa cương vừa có Nhân và có Nghĩa .
Họ đi trên chánh đạo thênh thang, ngang nhiên thể hiện cuộc sống bất khuất. Họ biết rõ rằng nếu
không thành Thân thì cũng thành Nhân, như anh hùng Nguyễn Thái Học đã nói thuở nào. Cái trái
khoáy là từ trước tời nay, những sức mạnh đó được bùng lên khi có giặc xâm lấn bờ cõi cũng như
những kẻ thống trị dày xéo đồng bào ta, nhưng nay phải đem cái dũng khí đó đấu đá với anh em
đồng bào, loại đồng bào này còn thâm hiểm hơn kẻ thù nhiều lần.
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ sao hoài đá nhau !
Đây là một trận tuyến gay go nhất, gay go hơn khi phải chống trả với quân Nguyên khi xưa, đây
chẳng khác nào khi tìm cách đập chết chuột mà không làm bể bình sứ quý, đây là một đọ sức giữa
chí Nhân, đại Nghĩa, với Hung tàn và cường Bạo. Có đủ Chí Nhân và Đại nghĩa mới dẹp tan được
hung tàn và cường bạo, mới làm sáng tỏ được đây không phải là đấu trường của nồi da nấu thịt,
một mặt cố tránh làm thương tổn tối đa tình nghĩa đồng bào, hai nữa là hạn chế những thiệt hại đến
tối thiểu, hầu có còn cơ xây dựng lại cơ đồ Tổ tiên mau chóng hơn và tốt đẹp hơn. Ở ngoài nước
chúng ta chưa có cái nhìn rõ ràng, nhưng những lực lượng đã lộ diện trong phong trào dân chủ mới
là cái diện, mà chưa phải là cái điểm, cái diện chỉ là mũi dùi, còn cái điểm mới là cán dùi, cán dùi
giúp mũi dùi đâm sâu và khóet rộng hơn, đó là chính nghĩa của quốc gia mà ta cần phải phục hoạt
làm của ăn trên hành trình Dân chủ.
Nhìn lại trong lịch sử nước nhà, từ thời khai quốc đến thời hai Bà Trưng vùng lên đánh đuổi quân
Nhà Hán, Bà Triệu đánh quân Ngô, đến thời Lý đuổi quân nhà Tống, nhà Trần 3 lần đánh dẹp quân
Nguyên, nhà Lê đuổi quân nhà Minh, nhà Nguyễn quét quân nhà Thanh, và việc đánh bại quân Pháp
mới đây ở Điện Biên Phủ, ta nhận ra một dân tộc nhỏ bé sống cạnh một nước to lớn dường ấy mà
suốt trong trường kỳ lịch sử 5000 năm vẫn luôn luôn chứng tỏ sức sống mạnh liệt và oai hùng của
mình .
Hơn 60 năm dưới chế độ C. S. được trang bị bởi chiến lược và chiến thuật quốc tế cực kỳ tàn ác, gian
xảo và rất tinh vi, họ đã lột trần hết mọi thứ của con người từ tinh thần và vật chất, họ đã đày đọa
con người xuống bùn sâu, thế mà ngày nay ta vẫn thấy hàng hàng lớp lớp những lớp trẻ, về nữ giới
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thì có những: Lê thị Công Nhân, Trần khải Thanh Thuỷ, Dưong Thu Hương, Nguyễn Thị Xuân . . , về
những nam giới thì có BS Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Hải,
Nguyễn Chính Kết . . . , những vị chân tu công giáo như các Lm. Nguyễn Văn Lý, Phan văn Lợi ,
Nguyễn Hữu Giải , . . . những bô lão Phật giáo như Thương Toạ Thích Quảng Độ, và Đức Tăng
thống Thích Huyền Quang . . các Muc sư Tin Lành như Nguyễn Hồng Quang, . . . , Bậc lão thành
Hoà Hảo như Cụ Lê Quang Liêm . . . Còn hàng ngàn người ta không thể ghi vào đây . Họ là những
người đã được tôi rèn trong trong gian nan và thử thách, đã chiụ những đòn thù khốc liệt, họ là là
thứ vàng đã được thử lửa thử than, xứng đáng là những trai hùng giá đảm, chứ không như một số
chúng ta, khi được thì mau mắn a tới, còn khi cảm thấy thua thì đánh nước chuồn nhanh!
Một dân tộc nhỏ bé hơn Tàu mấy chục lần, dân số ít hơn của cải ít hơn bao nhiêu lần, thế mà suốt
trong trường kỳ lịch sử 5000 năm, do đâu mà dân tộc nhỏ xíu này lại có thể ra tay những đòn sấm sét
như thế, cái mưu lược nào, cái dũng khí nào, cái đũa thần nào giúp nhân dân ta làm được những kỳ
công có một không hai trong lịch sữ nhân loại như thế ?
Sự vùng dậy của các vị trong phong trào 8406 là báo hiệu rằng hùng khí non sông đã bùng lên để
nhân dân ta vực dậy ! Dân tộc ta không có văn hoá sao ? Học của Tàu của Tây sao? Trò mà qua
mặt thầy như thế sao ?
Nhìn chung, thì tất cả các cuộc chiến đấu mà quân dân ta phải đương đầu: Các cuộc chiến với Bắc
phương cũng như cuộc chiến với thực dân Pháp với nhân dân Việt Nam, đều là những cuộc chiến
giữa người yếu với kẻ mạnh, giữa bạo lực với nhu thuận, giữa Hung tàn với Đại nghĩa, giữa Cường
bạo với Chí Nhân. Cuộc chiến của nhân dân ta là cuộc chiến đầy chính nghĩa, vì là để bảo vệ non
sông, tổ quốc để bảo vệ người dân.
Việt Cộng là con đẻ của bạo lưc Tây và Bắc phương, nên cuộc chiến giữa phong trào dân chủ để bảo
vệ nhân dân với Việt Cộng- tay nối dài của bạo lực ngoại bang- không hoàn toàn là cuộc chiến tương
tàn, nồi da nấu thịt mà là cuộc chiến giữa chính và tà trị. Chính trị hay Vương đạo chiến đấu cho
người dân, lo cho dân no dân ấm để mọi người đều được hạnh phúc , còn Tà trị hay Bá đạo bảo vệ
ngôi vua cũng như giữ ngôi cho đảng, chúng đều là những tay độc quyền chuyên chế, sống trên
xương máu của người dân, chúng là những kẻ hại dân hại nước.
Thế giới ngày nay đang còn tiếp diễn cuộc chiến “ cá lớn “ nuốt “ cá bé “ , cuộc chiến muôn thuở
này được diễn ra dưới nhiều hình thức, tuy có dán vào những nhãn hiệu khác nhau, nhưng hiện vẫn
còn là nan đề của thế giới . Đã nhiều ngàn năm nay, cha ông Tổ tiên ta đã giải quyết vấn nạn này
một cách rốt ráo và tài tình . Tổ tiên chúng ta đã áp dụng và đã đem lại những thành công rực rỡ đã
được ghi rõ ràng trong các trang sử oai hùng của dân tộc.
Đó là cuộc chiến giữa Tả nhậm và Hữu nhậm
I.- Cuộc chiến giữa Tả và Hữu nhậm
I.- Tả nhậm
Nhậm là vạt áo . Tả nhậm là thói quen cài vạt áo về bên tả, đây là thói quen của người cổ Việt.
Chắc hẳn Tổ tiên chúng ta muốn dùng cái thói quen hàng ngày để nhắc nhở con cháu muôn thế hệ về
sau, những ý nghĩa sau đây :
1 .- Cài áo về phía tay tả là hướng ngược chiều kim đồng hồ, tức là về phía mặt trời, là nguồn
mạch của sự sống, như vậy có ý khuyên nên theo lối sống thuận thiên, tức là thuận với luật thiên
nhiên , vì “ Thuận Thiên giả tồn , nghịch Thien giả vong “
2 .- Cài áo về phía tay trái là hướng về phía quả tim, tức là phía tình cảm, nên Tổ tiên ta
trọng Tình hơn Lý, tuy “ ngoài là lý, nhưng trong là tình “, Tổ tiên chúng ta sống theo nguyên lý Mẹ,
vì “ lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ thiết tha như đồng lúa chiều rỉ rào . . . “
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3 .- Cái áo về bên tả là cánh tay yếu hơn tay mặt. Để được quân bình, thì phải phù yếu, trong
gia đình thì trọng nữ là phái yếu, trong cuộc chiến đấu để sinh tồn thì : “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ
nhược thắng cường “. Phù yếu thì phải chống với phe mạnh, phe : “ Dĩ cường lăng nhược “ nghĩa
là phe chuyên lấy sức mạnh đè người, lấy sức mạnh để xâm lấn đè bẹp kẻ yếu . Chống với kẻ mạnh
là việc rất khó,vì kẻ mạnh có sức lực mạnh hơn, có nhiều của hơn, có nhiều quyền thế hơn, có nhiều
quân đội hơn, công an cảnh sát mật vụ cũng nhièu hơn, mưu gian cũng sâu và độc hơn . Kẻ mạnh
luôn dùng bạo lực để cướp bóc và bành trướng. Làm sao chống ? Tổ tiên Việt chúng ta sống theo
nghể nông, trọng lao động, biết sống thuận thiên theo lối khoan nhu. Đây là nền văn hoá nông
nghiệp, nền tảng của Hoà bình. Chiến lược của Tổ tiên ta là:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn,
Đem Chí Nhân mà thay Cường Bạo “
Chiến thuật của Tổ tiên ta là:“ Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường “ để lập lại đời sống hoà
bình để mưu phúc lợi cho toàn dân.
II.- Hữu nhậm
Hữu nhậm là cái vạt áo về bên hữu, đây là thói quen của những người du mục nòi Hoa Hán phương
Bắc. Ho là những người luôn sống lang thang ở trên mình ngựa, dùng cây gậy mục đồng để điều
khiển đàn súc vật, sống theo lối chăn nuôi súc vật, quen sai khiến và đàn áp. Họ di chuyển rất nhanh
và rất sành về cướp bóc và giỏi về chiến tranh.
Cái áo bên tay phải là quay cùng chiều với kim đồng hồ, là ngược với thiên lý, sống trái với thiên
nhiên. Cài vạt áo về bên hữu là đi xa quả tim, nên đi xa tình người, chuyên đi làm chuyện tranh đoạt
gây ra bất công khắp nơi khi đặt chân đến.
Cài vạt áo về tay phải là tay mạnh hơn, nên “ phù cường lăng nhược “ . Trong gia đình là người
chồng hiếp đáp người vợ, trai năm thê bảy thiếp, với con cái thì trọng nam khinh nữ, với vua chúa thì
dân trong nước không còn là đồng bào, mà một mình vua ngất ngưởng trên ngôi thiên tử, một mình
vua mà thâu tuyển hàng ngàn phi tần cung nữ, trong cơ chế quốc gia là tôn quân, độc tài chuyên chế,
dân chúng chỉ là đám tôi tớ hèn mọn, đó là con đường bá đạo. Trong chế độ CS, thì đảng CS đóng
vai trò Thiên chúa, nhưng lại hành xử theo Satan, tàn phá con người và thu quén hết mọi sự về cho
đảng. Nòi Hoa Hán từ Tần thủy Hòàng đến Hán Vũ đế, tới Tấn, Nguyên, Minh, Thanh, tới Trung
cộng thêm đồ đệ Hồ Chí Minh của Đảng CSVN là những nhà cầm quyền theo lối Hữu nhậm, là
những người chuyên ngối trên lưng ngựa để điều khiển súc vật, khinh chê lao động, nền tảng của giai
cấp, nên giỏi đánh chiếm cướp đoạt và bành trướng. Đây là nền văn hoá Du mục, nền tảng của
chiến tranh. Chiến lược chỉ đạo chiến tranh là “ Dĩ cường lăng nhược “ dùng bạo lực tối đa để đè
bẹp kẻ yếu, và chiến thuật là “ tốc chiến tốc thắng “, nghĩa là đánh chóng, thắng mau, đánh mạnh,
cướp mau, rút lẹ. Mọi thứ đều vơ vét trước kia cho vua quan, nay thì cho độc đảng.
K.- Chiến lược và chiến thuật của Tổ tiên xưa
I.- Chiến lược : Chí Nhân và đại Nghĩa
( Nguyễn Trãi: Bình Ngô đại cáo )
Phe hữu nhậm là những người duy lý, lý của kẻ cường bạo hung tàn. Nếu ta cũng dùng bạo lực để
chiến đấu với họ, thì chúng ta cũng cùng thuyền cùng hội với họ, cũng xấu xa như họ, nhưng ta đâu
có chia sẽ niềm tin vào cuộc sống bạo lực gian tham như họ. Họ là những kẻ hung tàn cường bạo là
những kẻ đã mất nhân tính, thì ta phải chiến đấu với tư cách của những kẻ có cuộc sống “ tình lý
tương tham “, “ tuy ngoài là lý nhưng trong là tình “ . Ta là phe yếu , nên ta phải đoàn kết để có đủ
sức mạnh mà chống đỡ, muốn đoàn kết thì ta phải có tình người, tình là chất keo sơn gắn bó mọi
người với nhau, nên ta phải khuyên nhau cùng un đúc tình người để thành chí nhân, song song với
tình, ta cũng phải có lý, nghĩa là phải cùng giúp nhau hiểu rõ công lý, tức là lẽ công bằng trong cuộc
sống ở đời, mọi người sống theo, công lý thì mới nên đại nghĩa. Có thế mới làm sáng tỏ con đường
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chí nhân và đại nghĩa được .
chiến lược của cha ông ta.

Vương đạo và bá đạo khác nhau ở đó. Sau đây là ý nghĩa căn bản

Nhân là gì ? Thưa Nhân là “ Yêu mình và yêu người “ ( Nhân giả ái thân, nhân giả ái nhân ). Nhân
cũng có tính chất lưỡng hành, đã có nhập thì phải có xuất mới giữ được lẽ quân bình. Khi nhập thì
yêu chính mình, khi xuát thì yêu mọi người. Cốt tuỷ của Văn hoá Tổ tiên chúng ta là nét lưỡng hợp,
con người của Tổ tiên chúng ta là con người lưỡng thê, nên cuộc sống bao giờ cũng thể hiện nguyên
tắc lưỡng hành ( dịch lý . ) Trong trình tự yêu đương thì mình phải biết yêu mình trước ( nội khởi )
thì mới mong yêu người ta ( ngoại khởi ) tốt đẹp được. Yêu mình thì phải làm cho mình thành nhân
và thành thân để có đủ đức độ và khả năng để tiến thân và giúp người . Yêu người cũng có phần
tích cực và phần tiêu cực: khi tích cực thì mình phải làm sao cho con người mình phát triển toàn diện
( cả phần tâm linh và thế sự ) , khi đó thì mình có thể giúp mình và giúp người một cách tích cực .
Vế phần tiêu cực thì: cái gì mình không muốn thì đừng có làm cho người khác . Về đối tượng, vì nhận
biết “ vụ trụ đồng nhất thề “ mọi vật trong vũ trụ đều có bản thể như nhau, ( như nguyên tử , điện tử,
vật chất năng lượng, spirit molecule, ) nên mọi người mọi vật đều có tương quan mật thiết với nhau.
Khi nhận biết nhân loại có bản tính đồng nhiên, nghĩa là có bản tính giống nhau, vì đồng nhất thể,
nên đem lòng yêu thương nhau hết cả, không kể là kẻ thù .
Chí nhân là tất cả mọi người con dân trong nước không những đều đem lòng yêu thương tất cả mọi
người và còn yêu ngay cả kẻ thù. Ghét cái tư tưởng hung tàn và hành vi bạo ngược của kẻ thù, thì ta
phải làm sao cho kẻ thù nhận biết được chính nghĩa, để họ trở về với chính đạo, chứ không chỉ nhằm
tiêu diệt cái thân xác của họ.
Nghĩa là gì ? là bổn phận mọi người phải hành xử với Trời, Đất và Tha nhân cho hợp với đạo nghĩa
làm người, và phải làm tốt các mối liên hệ trên .
Nghĩa cũng có hai nẻo nội và ngoại: Nội là bổn phận đối với mình, mình phải có trách nhiệm với bản
thân mình làm sao cho mình trỏ nên con người có tài đức, sống sao cho trong ấm ngoài êm, mọi sự
được mẹ tròn con vuông Ngoại là làm tốt bổn phận làm con, làm anh em, làm vợ làm chồng, làm cha
làm mẹ và làm công dân tốt của đất nước cũng như công dân thế giới .
Nghĩa cũng là có nghĩa là phải biết thích nghi ( nghĩa giả nghi giả ) với mọi tình huống mọi hoàn
cảnh để cách xử kỷ tiếp vật được hợp thời, hầu luôn tạo được cái hoà khắp mặt .
Đại nghĩa là giúp cho mọi người dân trong nước đều biết cách xữ kỷ tiếp vật, làm trọn nghĩa vụ và
quyền lợi của con người, để cho mọi người sống hoà thuận với nhau.
Tóm lại, nhờ có Đại nghĩa mà ta xây dựng được con người Phủ đổng . Có con người Phù Đổng thì
nước nhược tiểu như nước chúng ta mới có cơ dựng nước và giữ nước được.
Muốn đạt tới mức ấy thì: “ Tự thiên tử chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản “, nghĩa là công
việc tu Nhân tích Đức là bất cứ ai là con dân của nước đều cũng phải tu dưỡng và làm thường xuyên
. Ta có Ngũ Thường là đạo đức cá nhân để tu thân, Ngũ Luân là đạo đức xã hội để trau dồi mối mối
liên hệ với lân nhân; đây là con đường Tu, Tề, Trị Bình.
Nếu ta cứ lờ quên điều tu thân quan trọng bậc nhất này, mà đi làm chính trị bọt mép thì chỉ là những
phường tuồng múa rối chạy quanh, nhìn xem CSVN thì rõ. Nên chú ý cái cốt tuỷ của con đường Tu,
Tề, Trị, Bình của Việt tộc khác với Hán Nho .
II.- Chiến thuật: “ Dỉ Nhu thắng cường , dĩ nhược thắng cường “
Ta là kẻ yếu, mà muốn quật ngả được kẻ mạnh thì ta phải có tài và đức trổi vượt hơn kè thù, có tài để
biết mình biết người, mà hoạch định chiến thuật chiến lược của cuộc đấu tranh, nhất là phải có đức
để cho có đủ sức mạnh tinh thần chống giặc cũng như chính cái tinh thần đó làm cho quân thù phải
khiếp phục.
Nên ngoài chiến lược Chí Nhân và đại Nghĩa là cuộc đọ sức giữa Nhân Nghĩa với
Hung tàn và Cường bạo, giữa “ nghĩa khí chi dũng “ với “ huyết khí chi dũng”, Tổ tiên chúng ta
đã dùng chiến thuật : “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường “ . Đây là một chiến thuật của
người yếu chống trả với người mạnh. Vì yếu nên phải biết cách đánh vào điểm yếu của kẻ mạnh, hai
nữa là dùng tất cả những cái gì mình có thể dùng để tiêu hao địch, phải biết rõ địch để bẻ gãy chiến
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lược và chiến thuật của địch, đây là những chiến thuật thiên biến vạn hoá, chiến thuật này tuỳ hoàn
cảnh , tuỳ theo từng không và thời gian, không theo một mô thức nào cứng nhắc, lại nữa, đây là cuộc
chiến của toàn dân, là những người dân tự chủ, mỗi người dân có một sáng kiến, triệu người có
nhiều triệu ý, nên thành thiên biến vạn hoá : địch dùng bạo lực, ta dùng nhu thuận, địch bạo động, ta
bất bạo động, địch dùng tốc chiến, ta dùng trường kỳ, địch dùng trận tuyến ta dùng du kích. Du kích
là loại chiến tranh khi ẩn khi hiện, nhưng vẫn có diện và điểm, diện là mũi dùi, điểm là căn cứ, để
vừa công vừa thủ. Chiến tranh du kích là thiên biến vạn hoá được triển khai ra vô số mặt : khi thì
hỏa công, thuỷ công, khi thì phục kích, khi thì đột kích, khi thì vần đá, bắn tên , khi thì đào hầm cắm
chông, khi thì đắp mô ụ làm rào cản, khi thì dùng nỏ, dùng gươm, ở xa thì dùng thương, dùng qua, ở
gần thì nhu đạo. . . Ngoài ra, ta còn dùng tâm công ( chiến tranh Tâm lý ) gồm dân vận và địch vận
, để vừa nội công vừa ngoại kích . Khi địch còn mạnh thì ta dùng du kích để tỉa lần lực địch. Địch
dùng trận tuyến nên luôn bị lộ diện, ta tìm cách tỉa dần, để hao quân và nhụt tinh thần, nhưng du kích
thì khi ẩn khi hiện, địch không biết ta đâu mà đánh, thế địch mạnh ta tránh, địch yếu ta nhào vô tiêu
diệt,
Nhờ trường kỳ ta có thời gian để trưởng thành, đồng thời làm cho địch hao binh tồn tướng,
do đó ta làm cho địch nản chí, lực lượng địch bị tiêu hao dần, khi thấy địch đã yếu thế, ta đã đủ
mạnh thì chuẩn bị Tổng phản công để kết thúc cuộc chiến . Thế là hợp cương nhu chi đạo.
Chắc Tôn tử cũng dùng chiến lược và chiến thuật này, nhưng ta biết chắc đây là di sản triết lý tả
nhậm của cha ông. Nếu Tôn Tử có là người Tàu thuộc phái hữu nhậm có viết sách vở để áp dụng thỉ
cũng là học theo cái hay của cha ông ta.
Cuộc chiến giữa tả nhậm và hữu nhậm đã tiếp diễn triền miên trên thế giới, nhìn chung thì chỉ có
giải pháp của Tổ tiên ta xưa là giải quyết rốt ráo đuợc nan đề, đây là cuộc chiến đánh bại kẻ dịch về
mọi phương diện, từ lý cho đến tình, từ mưu trí cho đến tâm công, khi ta có bị thua kẻ địch cũng phải
tâm phục . Gương sáng của tổ tiên ta đối với quân bại trận nhà Minh giúp ta thầy được điều đó.
Đây là cuộc chiến mang tính chất Hoà bình. Việc này là việc to lớn và khó khăn, do những ban tham
mưu về chiến lược và chiến thuật của quân đội hình thành và áp dụng tuỳ theo không và thời gian .
Về phương diện chính trị cũng vậy, ta cũng phải theo chiến thuật và chiến lược này để dành được
thắng lợi, và mặt tích cực là ta nêu cao chính nghĩa của ta, cái bộ mặt chí Nhân và đại Nghĩa phải
được thể hiện khắp mặt trong mọi lãnh vực chiến đấu của ta , muốn thế ta phải hình thành được
chiến lược và chiến thuật cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc đấu tranh. Việc trước tiên là ta phải tổ
chức cho được con người công thể, con người Phù đổng của đất nước .
Trước đây Cộng sản có dùng một số chiến thuật trên, nhưng họ dùng chiến thuật đó không phải để
thể hiện chí Nhân và đại Nghĩa, mà là thiết lập một chế độ Hung tàn và Bạo ngược, cuối cùng đem
cả dân tộc vào hầm tai vạ ! Phương tiện ( chiến thuật ) không thể biện minh cho mực đích ( chiến
lược ) là vậy . Chiến thuật “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường “ chỉ phục vụ tốt cho chiến
lược “ Chí nhân đại nghĩa “ mà thôi . Đây là con đường chính đạo thênh thang : “ Cư thiên hạ chi
quảng cư, hành thiên hạ chi đại đạo “ của dân tộc ta .
Có thể có người cho rằng những Chiến lược chiến thuật trên đã lỗi thời, và công việc Tu, Tề, Trị,
Bình là thuộc về quá khứ không thể áp dụng cho ngày nay. Nhưng cuộc chiến kẻ mạnh hiếp đáp kẻ
yếu trên thế giới tuy có đổi thay hình thức theo không thời gian, nhưng bản chất cuộc chiến vẫn còn
nguyên vẹn và quan trọng hơn nữa nếu không có tu dưỡng để thành con người tài đức thì khó mà
làm được việc gì nên thân . Nên vấn đề lương tâm còn lại của mỗi một chúng ta là xét lại rằng ta
muốn làm nô lệ hay con người tự do và trong công việc lâu dài khó khăn đó, thử hỏi lòng mình xem
có ngại núi e sông không, nhất là đối với những người đã thích tinh thần thực tiễn của Tây phương
.
K.- Phong trào Tự do dân chủ trong nước
Hiện nay Việt Cộng thuộc phe hữu nhậm là lũ độc tài chuyên chế, luôn dùng bạo lực, còn phong trào
dân chủ thuộc phe tả nhậm, phe tả nhậm là phe có chính nghĩa, cũng có chiến lược là “ Chí Nhân và
đại Nghĩa “ và chiến thuật “ Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường “. Chúng ta phải đề ra
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nhiều mũi giáp công : Dùng tinh thần Nhân nghĩa mà tấn công về mọi mặt để làm sáng rõ chính
nghĩa của ta . Hai nữa trước khi muốn dật sập chế độ C. S. ta cũng thủ sẵn xem khi C. S. sụp đổ thì ta
có thể làm gì cho đất nước. Nếu không chuẩn bị mọi sự cho chu đáo thì chúng ta chẳng kác gì CSVN!
Đương nhiên ai cũng bảo là phải xây dựng chế độ dân chủ, nhưng nền tảng của ngôi nhà đó là gì, và
các cơ chế xã hội sẽ ra sao ? Cả những vấn đề to lớn và khó khăn trước mắt.
I.- Nền tảng ngôi nhà dân chủ
Trước tiên chúng ta lướt qua một vài ý tưởng cột trụ của ngôi nhà dân chủ, nền tảng của ngôi nhà là
nhân dân, cha ông chúng ta đã bảo: “ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh “ : dân là gốc của nước ,
gốc có vững nước mới an ninh. Nhưng ta thử hỏi đây là thứ dân nào: dân nô lệ hay người dân biết
cách làm chủ . Người dân không có đủ khả năng và tư cách làm chủ thì không thể xây dựng ngôi nhà
dân chủ được . Người dân làm chủ là người biết tự chủ, tự lực, tự cường , có tư cách và khả năng
làm chủ. Một chế độ dân chủ mà không chăm lo dân sinh và dân trí là chế độ phản dân chủ . Nền
tảng ngôi nhà dân chủ là toàn dân, động lực chính xây dựng dân chủ là bàn tay và khối óc của toàn
dân . Để dân có thể làm chủ nhiều phương diện, thì phải có tổ chức cơ cấu làm sao cho các cơ cấu
ấy có liên hệ hữu cơ vói nhau, để cùng chuyển động và tiến lên nhịp nhàng . Mỗi cơ cấu có những
mục tiêu riêng, nhưng mục tiêu chung của các cơ cấu trong xã hội phải cùng tiến về một hướng,
muốn thế chúng phải được xuất phát từ chung một nguồn, đó là văn hoá của dân tộc, là mạch sống
của dân tộc. Nói cụ thể là các ngành như giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội . . . phải thể hiện được
hai tính chất : một là phải chứa yếu tố tiến bộ để phát triển, hai là yếu tố quân bình động để được
trường tồn . Đây là những luật thiên nhiên đã được thâm nhập vào mọi cảnh vực của đời sống của
Tổ tiên ta. Từ xưa tới nay, đa số người Việt Nam cứ tin rằng nước ta không có văn hoá riêng, có
chăng là do Thầy Tàu dạy cho, thầy Tây truyền sang , tới nay nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh
ngược lại, nhưng những khám phá đó vẫn chưa được phổ biển và được đồng ý với nhau ở một vài
điểm căn bản nào.
I.- Thực chất của nền dân chủ
Con người sống trong ngôi nhà dân chủ phải hiểu rõ thực chất của nền dân chủ, đó là: Tự do, dân
chủ và nhân quyền.
1.- Tự do
Tự do có hai nguồn gốc : nguồn gốc tâm linh và thế sự.
Về tâm linh : Tâm là cõi lòng của con người, là điểm nối con người với vũ trụ, với vô
cực, nên cha ông chúng ta có câu : “ Vũ trụ chi Tâm “ , hay “ nhân tâm tiện thị vũ trụ “, nghĩa là vũ
trụ ở trong tâm của chúng ta, hay muốn đi vào vũ trụ, thì phải đi vào cõi lòng mình. Mặt khác, còn có
hai chữ “ tâm linh “, tâm linh cũng như thần linh, mà thần thì vô phương, nghĩa là thần không ở đâu
mà không ở, nên ở đâu cũng có, có khắp mọi nơi, mọi thời, nghĩa là vô cực, vậy muốn đi tới vô cực ta
phải đi vào tâm của ta là thế. Khi thông hội được với vô cực, thì con người có sự tự do vô biên, khi
đó ta mới bắt gặp được những giá trị vô biên như Chân, Thiện, Mỹ hay Thiên Chúa , Thượng Đế.
Đây là thứ tự do cá nhân.Nhưng khi sống trong xã hội, sự tự do của người này bị hạn chế bởi tự do
của người khác, đây là thứ Tự do trong Thế sự, đó là dân quyền. Đây là thứ tự do cho tập thể để xây
dựng xã hội giàu mạnh và an ninh.
2.- Nhân quyền
Nhân quyền là quyền của nhân dân : là Nhân thì có Nhân quyền, làm Dân thì có Dân quyền, nên con
người sống trong xã hội phải có cả nhân và dân quyền.
Vì vậy mà con người có hai thứ tự do : Nhân quyền và dân quyền, hai tự do này nghịch với nhau.
Nếu để nhân quyền lấn át dân quyền thì con người có khá nhiều tự do cá nhân, nhưng xã hội lại yếu.
Nêu dùng dân quyền lấn át nhân quyền như trong các chế độ độc tài thì cá nhân không thể phát triển,
thì chẳng những làm thương tổn đời sống cá nhân, mà còn không đóng góp được gì nhiểu cho xã hội
. Vì thế cần phải có sự quân bình giữa nhân quyèn và dân quyền, để cho cá nhân cũng có cơ hội và
môi trường phát triển con người và xã hội cũng có phương tiện để xây dựng quốc gia. Cơ chế xã hội
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nào điều hoà được hai quyền trên là cơ chế biết tôn trọng nhân quyền . Cha ông chúng ta đã có câu :
“ Cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật “ : Việc gần, việc cần là bàn đến thân mình, đến con người,
quên con người là vong thân, nhưng phải làm thế nào cho con người có đủ nhân quyền để phát triển.
Còn “ Viện thủ chư vật “ : Việc xa là lưu tâm bàn đến vật chất, đành rằng vật chất là nhu cầu đầu
tiên của con người, nhưng khi đã quên phần tâm linh là gốc con người, thì con người thì không thể lo
vật chất cũng như tinh thần là nhu yếu của con người và nhất là sống hoà với mọi người và vũ trụ.
Xã hội ngày nay biết bao người đi theo con đường vật chủ coi vật chất trọng hơn con người, nên chà
đạp, cướp giết con người để dành dật, cướp đoạt vật chất, đó là mầm loạn của xã hội. Giải quyết vấn
đề kinh tế trước đã, rồi mới lưu ý giải quyết đồng thời giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (
phân phối công bình tài sản ) nhất là vấn đề con Người thì lại dẫm vào lốt chân của CS.
3.- Dân chủ
Có nghĩa là người dân làm chủ, như thế những người phục vụ cho công quyền đều là công bộc của
dân. Việc trước tiên là thể chế xã hội phải giúp cho người dân thực hiện quyền làm chủ, muốn thế
trước tiên phải lo dân sinh và dân trí, dân có thực mới vực được đạo, đạo sống , khi có ăn rồi mới
trau dồi kiến thức được để nâng cao dân trí. Một chế độ dân chủ không thể không đi vào con đường
“ phú chi và giáo chi “ để nâng cao dân sinh và dân trí . Bàn tay và khối óc của toàn dân là nền
tảng của nước, nhưng phải là người dân có khà năng và đức độ mới xây dựng nước hữu hiệu .
Những chế độ tôn quân, tôn đảng là chế độ chuyên chế độc tài, đó là bá đạo hay tà trị. Đó là chế độ
phản dân chủ.
4.- Sinh hoạt dân chủ
Sinh hoạt dân chủ có 3 yếu tố nền tảng :
a .- Tự do lựa chọn của cá nhân ( freedom of choice ) . đó là quyền cơ bản tối quan trọng và
thiêng liêng của con người . Có được tự do mới đáp ứng được khát vọng của con người .
b .- Quyền của đa số ( majority ) , trong một xã hội có tổ chức dân chủ, thì mọi sinh hoạt
trong xã hội ta phải chấp nhận nguyên tắc “ thiểu số phục tùng đa số “ . Có vậy xã hội mới tìm được
hướng chung mà phát triển, nếu không, các lực đối lập cứ dằng xéo mà triệt tiêu lẫn nhau. Những
sự bất đồng ý kiến trong cộng đồng của chúng ta một phần vì chưa tìm ra chủ đạo, và phần khác
chưa quen sử dụng tinh thần dân chủ. Đa số là cái thân và tay chân của quốc gia .
c.- Quyền thiểu số ( Chuyên viên , Competency ) : Đây là con đường ngược chiều với quyền
đa số. Sự hiểu biết chuyên biệt về mọi lãnh vực rất quan trọng cho các vấn đề quốc kế dân sinh, nên
các chuyên viên đóng vai trò rất quyết định . Trong trường hợp này đa số quân chúng phải phục tùng
ý kiến của thiểu số chuyên viên, vì cái lẽ “ Bất học vô thuật “ nghĩa là không có hiểu biết đủ thì
không biết cách làm việc cho kết quả .
Một ngàn y tá không thể bằng một bác sĩ về công việc chữa bệnh, nên phải theo ý kiến chữa bệnh
của bác sĩ. Thiểu số là cái đầu tàu của quốc gia. Bất cứ một tổ chức nào muốn hoạt động theo
đường lối dân chủ cũng phải sinh hoạt như vậy . Đây là kiểu mẫu xây dựng môi trường sinh hoạt để
đào tạo anh hùng ( thời thế tạo anh hùng ) , để rồi những anh hùng này lại tạo thời thế .( anh hùng
tạo thời thế và thời thế tạo anh hùng hai mặt của việc un đúc anh hùng )
d.- Cơ chế của một xã hội dân chủ
Một xã hội có tổ chức phải thiết lập những cơ chế để thể hiện khát vọng tìm kiếm hạnh phúc cho mọi
người, đó là khát vọng tự do và dân chủ, một thể chế do dân cho dân và vì dân. Mục tiêu là cơ chế đó
phải đem lại cơm no áo ấm và bình an cho mọi người, mọi người sống hoà thuận vưi vẻ với nhau, đó
là nền tảng của hạnh phúc.Các cơ chế này phải chứa yếu tố tiến bộ ( phải có hai đối cực theo dịch lý
) và yếu tố quân bình để trường tồn mà tiến lên . Yếu tố tiến bộ thuộc về thế sự, còn yếu tố quân bình
thuộc về tâm linh.
Văn hoá tồ tiên của chúng ta đã khai quật ra nét song trùng lưỡng hợp chứa
yếu tố tiến bộ, và được vận hành theo cơ cấu ngũ hành để giữ thế quân bình, đó là luật thiên nhiên (
natural laws ) . Luật thiên nhiên này đã thấm nhập vào con đường Tu, Tế, Trị , Bình và cơ chế xã hội
của Tổ tiên chúng ta.
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5.- Kiến thức về khoa học kỹ thuật
Tuy ta đã có chủ đạo về mẫu con người cũng như mục tiêu muốn đạt tới của các cơ chế xã hội, nhưng
nếu không biết cách tổ chức công quyền cũng như những kiến thức về việc xây dựng và thi hành hiến
pháp . . . thì cũng không thể xây dựng ngôi nhà dân chủ được. Đây là thuộc phạm vi chuyên môn của
các nhà khoa học nhân văn và xã hội. May thay ta đã có vô số những nhà chuyên môn thuộc lãnh
vực này ở khắp Tây phương . Nếu ta biết đồng quy về một mối chung mà xây dựng các ngành riêng
thì tất phải thành công. Nhiều người có thể nghĩ, ta cứ sao chép cách xây dựng một cơ chế xã hội có
Tam quyền phân lập là xong mọi sự, nhưng không thông hiểu được cốt tuỷ của mỗi quyền thì ta
không thể đem thực hiện để thâu đạt kết quả mong muốn.
L.- Vấn đề của chúng ta
Đánh đổ chế độ CS là việc cần thiết. Đảng CSVN nay đã như đàn chuột đã chạy cùng sào, trước sau
gì cũng bị tiêu diệt. Việc đó xảy ra chóng hay chầy là do sức đấu tranh của chúng ta. Nhưng việc
quan trọng hơn nhiều là sau khi chế độ CS đã cáo chung, chúng ta sẽ làm gì đây? Cha ông chung ta
đã bảo : “ Việc xây dựng thì khó như lên Trời, còn phá hoại thì dễ như đốt lông “, đảng CSVN đã
cho chúng ta những bài học cay đắng. Chúng ta có cứ lần theo vết xe cũ theo kiểu cách: “ Cá ăn
kiến, kiến ăn cá “ như từ trước tới nay, cứ chuyên dùng thủ đoạn đi dành quyền dành lợi cho cá
nhân, cho đảng phái, thì rõ ràng chúng ta đang đi theo gót những chế độ tà trị, việc này chỉ gây khổ
đau cho nhân dân mà thôi. Nếu chúng ta thật lòng với vấn đề con người, với gia đình và với nhân
dân đất nước, thì chúng ta không thể không tìm cho ra một chủ đạo cho đất nước, để mọi người đồng
lòng về một chỗ đứng chung, một hướng xây dựng con người và đất nước chung, có như vậy chúng
ta mới có một tổng lực của toàn dân để thoát ra khỏi vũng lầy của đất nước hiện nay.
Ngoài ra chúng ta còn phải có những sách lược về quốc kế dân sinh phù hợp thì mới mong vực dậy
được. Đây là những kiến thức về tổ chức công quyền về việc xây dựng xã hội làm sao cho mọi các cơ
chế xã hội được tiến bộ và trường tồn, để mưu phúc lợi cho toàn dân. Đây là con đường dài và khó
khăn, nhưng mọi người chúng ta quyết tâm thì có thể vươn lên được.
I.- Phần chủ đạo( Road map )
1.- Về chủ đạo: Chủ đạo là nền văn hoà thái hoà, cái hòa khắp mặt: cái hoà bắt đầu từ trong
từng con người, trong từng gia đình, trong quốc gia, trong nhân loại và cùng hoà với nhịp biến hoá
của vũ trụ. Có vậy mới thiết lập được một xã hội nơi đó mọi người biêt sống hòa thuận với nhau,
cùng nhau xây dựng con người, gia đình và xã hội, hầu chung hưởng hạnh phúc. Nan đề của thế
giới ngày nay là Bất Hòa, do sự sống Bất Công với nhau mà ra, không un đúc lòng nhân ái mà sống
công bình với nhau, thì nan đề vẫn còn đó.
Để mọi người sống hoà thuận và hạnh phúc với nhau thì từ con người đến các cơ chế xã hội đều
phải mang tính chất thái hoà của nền văn hoá Việt tộc, xã hội đó phải là xã hội dân chủ: do dân, cho
dân, và vì dân. Xã hội này xây dựng trên nền tảng nhân dân : “ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh “
: Dân là gốc của nước, gốc có vững , nước mới an ninh.
2 .- Về con Người: Con người là tinh hoa của Trời Đất, con người không bị Trời kéo lên (
duy tâm ) , Đất dằng xuống ( duy vật ) mà có nguồn nhân khởi,( không duy nhân ) có tinh thần và vật
chất quân bình, là con người Nhân chủ biết tự chủ, tự lực và tự cường, biết sống hoà trong Trời Đất.
Mọi con người đều dựa vào tiêu chuẩn Ngũ thường để tu dưỡng tài đức và Ngũ luân để làm tốt mối
liên hệ với tha nhân. (life standard ), đây là tiêu chuẩn chung để tạo ra nguồn sống an hoà trong gia
đình và xã hội. Con người đây là con người nhân chủ ở nơi đây và bây giờ , nên : “ Cận thủ chư
thân , viễn thủ chư vật “ : gần thì lưu tâm đến thân mình, đến phúc lợi của con người, nên việc ưu
tiên là lo cho đời sống tinh thần vật chất của mọi người ngay nơi đây và bây giờ, để sống hoà và
chung hưởng hạnh phúc với nhau . Viễn thủ chư vât nghĩa là xa thì lo vật chất . Nhưng xa gần là
hai mặt của một vấn đề , đều phải cùng lo, nhưng chỉ có vấn đề gần là ưu tiên và coi trọng hơn .
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3.- Về Cơ chế xã hội: Những thành phần trong cơ chế xã hội đều có gốc từ văn hoá thái hoà
( dĩ hoà vi quý ) , mỗi thành phần như chính trị, giáo dục, kinh tế , xã hội . . . đều mang hai đối cực
có tính chất luỡng hợp để làm động cơ tiến bộ, và theo tỷ lệ hài hoà ( theo cơ cấu ngũ hành ) để giữ
thế quân bình động , nên trường tồn . Các đối cực lượng hợp đó là luật thiên nhiên ( natural law ) ,
đó là dịch lý
II.- Phần Quốc kế dân sinh ( phương pháp )
Đây là phương pháp khoa học kỹ thuật để đem chủ đạo quốc gia tức là đạo lý vào đời, vào con người
và xã hội. Đây là những kiến thức về các khoa học nhân văn và xã hội, giúp ta biết cách tổ chức công
quyền, cũng như hình thành và thi hành hiến pháp .. .
Những phương pháp này phải được tẩm nhuận những tính chất thái hoà của nền văn hoá nước nhà.
Các con em Việt Nam ở khắp năm châu nhất là Tây phương, đã thủ đắc được nhiều tinh hoa của
nhân loại, nếu ta biết cách giúp nhau đồng quy về gốc dân tộc để có một chủ đạo, và từ đó , mỗi
người , mỗi nhóm, mỗi ngành theo khà năng của mình đi ra mọi phía để xây dựng đất nước , ( “
đồng quy nhi thù đồ ) , đó thật là cơ hội ngàn vàng và là một vận may vô cùng to lớn cho tổ quốc,
nhân dân.
III.- Vấn đề còn lại
Cha ông Tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng quý giá, đó là nền văn hoá thái
hoà, chỉ cần chúng ta bỏ qua đi những tiểu tâm, tiểu trí, tiểu sự, tiểu lợi, gác sang một bên những sữ
dị biệt nhỏ nhặt, ngồi lại với nhau trền nền tảng văn hoá dân tộc, cùng nhau trước tiên là phục hoạt
lại nền văn hoá dân tộc, để xây dựng lại con người, con người mỗi một chúng ta, vì không có con
người Nhân chủ thì không đủ khả năng và tư cách để xây dựng con người, gia đình và đất nước.
Nhờ nền văn hoá thái hoà mà ta có thể kiến tạo được một xã hội hòa bình thực sự, một xã hội có thể
đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Chúng ta chống CS vì chế độ CS là chế độ có nền tảng chiến tranh, đán áp bức hại con người,chúng
ta chống CS không phải là để tranh ngôi đoạt vị, mà là để xây dựng một xã hội có đầy cơ hội cho bất
cứ một ai có đủ Đức Tài để giúp chúng ta làm lại con Người, vì những con Người với trí lự và bàn
tay bẩn thỉu như CS thì sờ vào đâu cũng bẩn, không mong làm được việc gì nên thân. Vấn đề là mỗi
một chúng ta có dẹp đi được “ cái lòng ngại núi e sông “ được chăng. Nếu cứ trông mong vào những
cái gì tưởng là đũa thần ở ngoài mình, ngoài dân tộc mình thì chẳng trông mong được gì; chính ta,
nhân dân ta không có nội lực, không có phưong và có hướng xây dựng con người vả xã hội, thì chúng
ta chỉ là những con rối mua may quay cuống cho đến mạt kiếp.
Cầu Xin Hồn Thiêng Sống Núi soi sáng và độ trì cho mỗi chúng ta vùng lên mà vực dậy!

( Ngưu Lang Chức Nữ : Ô Thước bắc cầu )

9.-Tính sổ cuối năm
Theo thường lệ vào dịp cuối năm, nhiều người đã dùng những phút tĩnh tâm, ngồi lại kiểm điểm tất
cả mọi hoạt động của mình, gia đình mình để xem trong thời gian năm qua, mình đã thành đạt những
kết quả nào và nhất là những vấp váp, những khuyết điểm nào để giúp ích cho những dự tính trong
năm tới. Thiết tưởng cũng nên để mắt qua cuộc tính số nhiều năm trong cuộc đời để có một cái nhìn
rõ về mình hơn. Đó là về phương diện cá nhân, còn về phương diện quốc gia cũng vậy, chúng ta nên
lưu tâm tính sổ về sử mệnh của dân tộc,vì ít ai đề cập tới. Đây là cuộc tính sổ hàng ngàn năm của

104

dân tộc. Vì dân tộc chúng ta đã triền miên bị sống trong cảnh áp bức và bóc lột của Bắc phương, tới
gần 100 năm Pháp thuộc, rồi gần một thế kỷ dưới chế độ hà khắc của CSVN, nhân dân ta bị sống
trong cảnh điêu linh, không sao ngóc đầu lên được. Những quốc nạn và quốc nhục tới nay đã cao
như núi Thái sơn, Chúng ta không thể buông tay ngồi im mà ngậm đắng nuốt cay được nữa!
A.- Thử tính sổ nợ ngàn năm của dân tộc
I.- Sổ nợ kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
Xin nhắc đây là công việc ta tính sổ với những thành phần lãnh đạo các chế độ chính trị bạo tàn
phương Bắc, chuyên cướp giết và bành trướng, chứ chúng ta không có ý nói đến dân Tàu, vì đa số
dân Tàu đều là anh em đồng bào, cùng chủng tộc với chúng ta, và những người tuy không thuộc
chủng Việt, nhưng theo tinh thần” Tứ hải giai huynh đệ “ tất cả dân Tàu cũng đều là anh em của
chúng ta. Chế độ mà chúng ta đề cập tới là lớp người cai trị theo chế độ bạo tàn của nhà Tần, nhà
Hán, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh,nhà Thanh và Trung cộng hiện nay. Đây là những kẻ sống
theo văn hoá bạo động Du mục,với tinh thần “Ỹ mạnh hiếp yếu “ ,hay “ cá lớn nuốt cá bé “, hay là “
Dĩ cường lăng nhược “, nên triền miên gây chiến tranh, áp bức, cướp đoạt và bành trướng. Đó là
nguồn gốc mối họa kéo dài đã 5000 năm nay của nhân dân chúng ta.
Mối họa bắt đầu từ Hiên Viên, lãnh tụ của Du mục Tây Bắc từ trên sông Hoàng hà tràn xuống miền
Trung Nguyên, đánh bại Si Vưu, lãnh tụ Nông nghiệp ở Trác Lộc, trận đánh đã làm cho các chủng
Việt xương chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếp đến nhà Tần thống nhất Trung hoa, nghĩa là
thôn tính hầu hết các chủng tộc Việt, rồi đến nhà Hán, Nguyên, Minh, Thanh và Trung cộng.
Tuy có đổi họ đổi tên, nhưng bản chất bạo tàn và cướp bóc, bành trướng không những vẫn còn, mà
ngày càng tinh vi và hung hiểm hơn.
Khi Hiên viên Hoàng Đế giết được người, chiếm được đất, chiếm luôn các phát minh và nhất là nền
văn hoá của Tổ tiên đại chủng Việt. Những người sống theo nếp sống Du mục lưôn ngồi trên lưng
ngựa, lang thang trên các cánh đồng cỏ với cây gậy mục đồng mà điều khiển súc vật, nên rất giỏi
việc chiến tranh và cướp bóc, có thì giờ đâu mà Văn với Hoá.
Hầu hết các chủng Bách Việt đều bị đặt dưới quyền cai trị của Hoa Hán, chỉ còn Lạc Việt là chủng
Việt theo văn hoá “ Khoan nhu “nhất quyết không hàng phục,di chuyển về Nam mà lập ra nước Việt
Nam ngày nay. Tuy thế, nhà Hán sai Mã Viện đánh bại hai Bà Trưng, cai trị hơn 1000 năm, tiếp đến
7 lần đại chiến mà không thể đồng hoá nổi.
Khi chiếm được cả miền đất mênh mông của đại chủng Việt, họ mới phát triển được nhiều lãnh vực,
họ tiếp tục khống chế Việt Nam phải sống trong cảnh “ cái khó bó cái khôn “ , bị khốn quẩn với cái
ăn cái mặc, qua cuộc đô hộ và các trận đại chiến triền miên làm hao tổn hết bao nhiêu nhân tài vật
lực, dân Việt Nam không làm sao vươn lên được.
Mục đích của nòì Hoa Hán là đào bới cho tận gốc nên văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo
. . .“ mà đức Khổng Tử tuyên xưng là Nam phương chi cường dư, quân tử cư chi “.
Tuy bị truy bức tới cùng như thế, nhưng Tổ tiên chúng ta nhất định không hàng phục là vì Tổ tiên
chúng ta quyết tâm bảo vệ nền Văn hoá Thái hoà của mình để mọi người sống hoà, sống an vui với
nhau, nhất quyết không sống theo lối bạo tàn hung hiểm.
Khốn nỗi bị sống triền miên trong nghèo đói và trở nên ngu dốt, nên cha ông chúng ta sau này cũng
quên mất nguồn gốc, mà học theo cái Hán Nho cũng gọi là Nho giáo, nhưng là thứ đã mất hết tính
chất “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo “, mà chỉ còn tính chất “ Dĩ cường lăng nhược “, do viện
Thạch Cừ của nhà Hán cạo sửa, xuyên tạc đề phò chế độ quân vương chuyên chế. Cái trái khoáy ở
đây là ở chỗ, nhà Tần nhà Hán chiếm thâu văn hoá của Đại chủng Việt, viết ra kinh sách, một mặt
cạo sửa cho mất tính chất chính trưyền Vương đạo, để đi vào con đường Bá đạo, phò thiên tử đế
vương. Mặt khác giam hãm dân ta trong cảnh nghèo đói cho quên gốc đi, vu cho là dân Man Di mọi
rợ, làm cho quên gốc, gây cho tâm lý tự ti khiếp nhược,đem truyền dạy thứ Hán Nho là thứ Bá
đạo,trọng Lý khinh Tình, làm phai bớt Tình người.
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Qua thời gian dài, đến nay nhiều người Việt Nam đã nghĩ là dân tộc mình không có văn hoá, nên
phải đôn đáo theo Tàu theo Tây. Khổ thay là chạy đôn đáo khắp nơi lại đem được thứ văn hoá “ máu
và nước mắt “ về làm khổ đồng bào triền miên.
( Đây là vấn đề phức tạp, phải nghiên cứu dài hơi,Triết gia Kim Định đã làm việc miệt mài trong 50
năm trường để viết ra hơn 32 tác phẩm về văn hoá Việt tộc, cuốn Đia đàng ở phương Đông của
Stephen Oppenheimer, cuốn Bách Việt Tiên Hiền Chí của Lam Giang, cuốn Việt Nam Suối Nguồn
Văn Hoá Đông Phương của Lê Thanh Hoa, đều tìm về nguồn văn hoá Việt. ( hai cuốn sau đều đào
bới chất liệu trong Tứ khố toàn thư của Tàu) và còn nhiều tài liệu của các tác giả nổi tiếng ngoại
quốc nữa.
Vấn đề chúng ta đặc biệt lưu tâm ở đây là chống nền văn hoá du mục bạo động, chuyên gây chiến
tranh, áp bức bóc lột và bành trướng, nguồn gốc của mọi “ Bất công xã hội “. Đây là tai họa ngàn
đời của dân tộc Việt Nam.
Ngày nay nhóm cai trị bạo tàn Bắc phương tuy có danh xưng khác nhau, nhưng lại được Quốc tế
cộng sản cuồng dục bơm thêm sức bạo tàn, nên càng hung hiểm hơn. Nhóm này đã lãnh đạo đàn em
đầy tớ Việt Cộng đấu tố cướp giết anh em đồng bào, dùng các thủ đoạn tàn phá môi trường để diệt
chủng dân Việt, phá hoại nền móng kinh tế như in bạc giả,cùng bao nhiêu lũng đoạn khác, huấn
luyện hàng trăm ngàn công an để giúp Việt cộng kềm kẹp đồng bào nhất là đồng bào yêu nước, chỉ
một năm 2000, mà Trung cộng đã huấn luyện đưa vào S àigòn 20.000 công an ( theo tin một tù nhân
lương tâm mới qua hải ngoại năm 2006 )
Đặc biệt là xúi Việt cộng đem quân sinh Bắc tử Nam để chém. Giết đồng bào, huynh đệ tương tàn, để
làm suy nhược dân tộc và đồng thời đem quân dân lấn chiếm biên giới phía Bắc, thực hiện âm mưu
dành đất chiếm biển.
Họ đã chiếm Ải Nam quan, một nửa thác Bản dốc và lãnh hải thuộc vịnh Bắc Việt, tổng công hơn 10.
000 km2. Tíếp đến là Hoàng Sa và Trường Sa,
vừa nghe tin, nay lại đòi thêm Bản Dốc, bãi biển Tục Lãm ở tỉnh Quảng Ninh, và áp lực được khai
thác dầu ở bở biển Việt Nam. Biết bao giờ thỏa được lòng tham không đáy của lũ cường quyền Bắc
phương. Ôi Trời ơi ! Ở thế kỷ thừ 21, lúc mà cả thế giới đang tiến tới giai đoạn toàn cầu hoá để
chung sống hoà với nhau, mà “ kẻ cướp ngày “ ngang nhiên làm những chuyện long trời lở đất như
thế, mà còn ngồi chểm chệ trong Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, thì có Ma vương quỷ sứ mới hiểu
được oan nghiệt tầy đình này.
II.- Sổ nợ Tây phương
Nhân danh khai hoá, Pháp đã đem quân đội xâm lược mở đường đem văn minh Tây phương truyền
dạy cho dân tộc ta, thứ văn hoá cốt tuỷ của Tây phương là văn hoá Chủ Nô, Tư bản và Cộng sản. Khi
người Pháp qua chiếm nước ta thì dân tộc ta cũng đã còm cõi quá rồi, nên văn hoá mà Tàu dạy cho
là Hán Nho chỉ còn là thứ mất đại Đạo, chỉ là tiểu Nho,nhìn vào chỉ thấy mấy Hương Lý và mấy nhà
Nho cổ hủ và lạc hậu. Mặt khác, ánh sáng văn minh của Tây phương quá chói lọi và hấp dẫn, nên
các nhà Tân học đã nhiệt tình rượt theo bằng cách hết sức đả phá nền văn hoá xưa, đó là Nho giáo.
Đó là việc đáng làm, nhưng mà chỉ có phá hoại,mà thiếu xây dựng,không tìm xem cái gốc rễ hay dở
của Nho giáo ra sao, thứ c văn hoá này là nguồn sống của cha ông ta và đã tồn tại hàng ngàn năm.
Đây là một điều mà các vị ấy đã không phân biệt được: Hán Nho là thứ quý vị đó đã đả phá, chứ
không phải là Nho giáo tinh tuyền của Tổ tiên xưa mà kẻ cai trị phương Bác đã làm cho mất tinh
hoa. Không phân biệt được Hán Nho và Nho của đại chủng Việt được Triết gia Kim Định gọi là Việt
Nho là một điều đáng tiếc.. Hán Nho là thứ Nho có nội dung bạo động và bành trướng, còn Việt
Nho là nền văn hoá khoan nhu, “ Dĩ hoà vi quý “ hay là văn hoá Thái hòa. Không phân biệt được
điều này mà đả phá Nho làm cho người ta ác cảm quay mặt với Nho là quay mặt với mạch sống dân
tộc. Từ lời ăn tiếng nói, cách mặc, lối ăn ở, xử kỷ tiếp vật của Tổ tiên tức là mạch sống của dân tộc
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đều phát xuất từ Nho, nay đem đả phá, khinh khi Nho, bỏ Nho là bỏ mất nguồn sống của dân tộc nên
Dân tộc bị chia lìa tan tác!
Điểm thứ hai, khi rước văn minh Tây phương vào, mà không lưu tâm thâu hóa phần tinh hoa, mà
đem vào đời sống cá nhân chủ nghĩa và văn chương lãng mãn vào là những điều thất sách: cá nhân
chủ nghĩa là lối sống tách con người ra từng xứ cô đơn, làm phai nhạt tình nghĩa đồng bào, giúp cho
cảnh phân hoá phát triển.
Còn văn chương lãng mãn ru ngủ tâm hồn con Người an trụ trên mây
mờ trăng sao, nên không còn nhận biết gì đến thận phận con Người đang Nô lệ ở Nơi Đây và Bây
giờ, làm cho con người trở nên vong thân. Khi đã vong thân thì sẽ dẫn đến vong bản, vong quốc vong
nô. Từ đó mà người Việt Nam “ lạc hồn “ phải rảo chân khắp 4 phương trời để tìm phương cứu
chữa. Tìm ở đâu ?
1.- Tìm học ở phương Bắc, thì lại gặp phải kẻ thù xưa là nền văn hoá Du mục bạo động và
bành trướng không ngừng của nền quân chủ chuyên chế bá đạo, còn ngày nay là chế độ “ sói đội lốt
cừu”, “ Ngưu mã Bá đạo xưa “ hội ngộ” mã ngưu Công sản chuyên chính độc tài” gấp ngàn lần.
2.- Tìm học Tây phương ở nguồn Tư bản, ta lại đụng các vấn đề như sau:
“ Trong một công trình nghiên cứu tỷ mỷ của ngót 20 học giả tên tuổi quốc tế cở Oppenheimer,
Heisenberg, Louis De Broglie dưới nhan đề “ Khoa học và tổng hợp: Science et Synthèse “ ( Col,
idées ). Các vị đều nhận xét rằng ]Âu Tây đang dẫn nhân loại vào 4 cái lầm lỗi chí tử như sau:
a.- Lầm lỡ quân sự: Sản xuất bom có thể tiêu diệt toàn thể văn minh con Người.
b.- Lầm lỡ kinh tế: Đặt trên sự chạy đua sản xuất, mà không trên công ích,nên dẫn tới chỗ
khai thác triệt để các tài nguyên thế giới và các dân tộc thất thế.
c.- Lầm lỡ Chính trị: Vì đặt trên nguyên lý đua tranh sẽ đưa đến sự cách biệt bi thảm giữa
những nước giàu và nghèo.
d.-Lầm lỡ sinh lý: Để cho sinh sản ra quá độ sẽ bít hết đường lối tiến triển và đưa đến hạ giá
đời sống con Người. Đó là bước mở màn cho các nước văn minh phải trở lại thời tiền sử chịu cảnh
đói khát, bệnh hoạn và tất cả sinh lực phải đổ trọn vẹn vào việc duy trì sự sinh tồn suông “.
( Loa Thành Đồ thuyết: Ôn cố nhi tri tân: 5. Thế giới. Kim Định )
Tây Âu nay cũng chưa sửa chữa được gì còn Trung cộng đang đắm mình vào trong cái tròng Kim Cô
đó. Nói như thế, không phải Tây Âu không có gì cho ta để học, mà có vô vàn, đó là những giá trị
muôn đời “ Công bằng, Bác ái,và Tha thứ “ của Kitô giáo và những kiến thức khoa học mênh mông!
Nhờ khoa học kỹ thuật mà đời sống vật chất và tinh thần của Tây phương được nâng lên cao từ mấy
thế kỷ nay. Tuy chúng ta có học được phần nào nhưng chưa đưa vào đời sống thực tế được, để cứu
nhân độ thế được hầu thoát vòng trầm luân.
3.- Tìm học Tây phương từ nguồn cộng sản
Heidegger, nhà triết học lừng danh thế giới đã nói về nền văn hoá của Tây Âu: “ Văn hoá Tây Âu
truyền đi tới đâu thì máu và nước mắt tới đó “. Quả thật chủ nghĩa CS là nạn hồng thuỷ của thế kỷ
20.
III.- Nguồn gốc chủ nghĩa cộng sản
Cộng sản là con đẻ của chế độ đế quốc thực dân. Hai bên đều ở cùng một bình diện và có cùng
bản chất bạo động gây ra bất công, nhưng CS là hậu sinh nên bất công lại gấp bội! Đế quốc thực
dân hay “ chủ nghĩa Tư bản xưa “ là chế độ được thiết lập trên quyền Tư Hữu tuyệt đối. Chế độ này
đã bung khắp thế giới chiếm đất bóc lột người, chiếm đoạt tài nguyên,gây ra nhiều bất công xã hội
trên thế giới. Cộng sản đã dựa vào đó để đả phá chủ nghĩa tư bản. Cộng sản cho rằng nền tảng của
chủ nghĩa Tư bản là thiết lập chế độ trên quyền Tư hữu tuyệt đối, vì vậy cho nên gây ra sự chiếm hữu
cá nhân tạo ra bất công, làm cho “ kẻ ăn không hết người lần không ra”, làm cho nhân loại khổ đau.
Để thực hiện công bằng xã hội CS chủ trương tước đoạt quyền Tư hữu đem vào công hữu để đảng
phân phối cho công bằng. Nhưng đây vẫn là một thứ tư bản, một thứ tư bản tập trung cao độ hơn
vào tay một số ít đảng viên cao cấp.
Cái sai qưyết tử của CS là khi con người bị tước bỏ quyền tư hữu, tức là cái ăn của uống, nhu cầu
sống thường ngày, tước đi những thứ này đi là tước mất nhu yếu đầu tiên của con Người, biến con
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Người trở thành súc vật. Còn việc bắt con Người làm tập thể theo tiếng Kẻng là tước đoạt quyền Tư
do sáng tạo của con Người, làm cho con người trở nên trì độn, mất hết sức sống linh động, đời sống
con Người sẽ lụi dần trở thành súc vật. Vì ” của ăn và quyền Tự do “ là thiên tính, tạo nên bản chất
con Người, không ai có thể dùng cách nào mà tước đoạt và tẩy xoá đi được. Sau khi bị sụp đổ,
những công nhân ở Nga cứ ngơ ngác không biết làm ăn ra sao nữa, lại ước mong trở lại làm ăn tập
thể cho khoẻ cái trí đã ù lỳ trì trệ!
Còn chiến lược của họ là cỗ võ lòng Hận thù của giai cấp vô sản để tước quyền tư hữu của Tư bản,
của người giàu. Đây là nguồn gốc của vô thần, của sự thiếu vắng Tình Người, nên hành động theo lối
ngợm!
Con Người Hồ Chí Minh.
Điểm mấu chốt đầu tiên của Hồ Chí Minh là một tên chư hầu chạy cờ đệ tam quốc tế vô sản, mục
đích là dùng bạo lưc cách mạng vô sản để nhuộm đỏ 3 nước Việt Mên Lào cho Đệ tam quốc tế CS.
Sách lược là gây chiến tranh, dùng bạo lực thời chiến để phá cho nát mọi cơ cấu quốc gia ( giáng
cấp con Người, phá hoại gia đình, phá tan truyền thống văn hoá dân tộc ) để xoá biên giới quốc
gia, để nhập vào quốc tế CS.
Sau bao nhiêu năm người ta khui ra không biết bao nhiêu huyền hoặc giả trá về con người Hồ Chí
Minh. Trước đây thì Hồ Chí minh đã tự tô son vẽ mặt để đội lốt một cha già dân tộc, tuy đã chết lâu,
nhưng đàn em vẫn giữ cái thần tượng giả trá trên xác chết ướp khô đó. Nay xem chừng cái bộ mặt
đó đã bị lọ lem, ô uế phủ đầy, có thể tụi phù thuỷ phương Bắc lại có sáng kiến mặc cho bộ áo chủng
tộc mới, đó là khách gia, là người Hẹ, là người Tàu để nhắn gởi cho người Việt Nam biết rằng Hồ
Chí Minh thực sự là người Tàu, đã cùng đồ đệ nô lệ Việt Nam đã hy sinh gần thế kỷ nay để âm
thầm thực hiện cuộc thôn tính Việt Nam của Tàu! Chúng ta đâu có cần để ý đến huyền thoại cùng
dòng giống của Hồ Chí Minh làm gì cho mệt trí.
IV.- Những tàn hại của đảng CSVN và kẻ thù truyền kiếp
Chúng ta chỉ để ý đến việc Hồ Chí Minh và đồng bọn CSVN đã di hại những gì cho nhân dân Việt
Nam mà thôi. Nhờ có Hồ Chí Minh ( không cần biết Hồ Chí Minh là ai ) đã sai bảo tụi CSVN thực
hiện cải cách rộng đất cải tiến công thương nghiệp, để cướp của chìm của nổi của nhà giàu, mà đảng
CSVN đàn em đã xúi giết hết thành phần tinh hoa của quốc gia như trí thức, các vị tu sĩ các tôn giáo,
những người có kinh nghiệm trong nông nghiệp và công thương nghiệp, nhất là những người có lòng
yêu nước Việt Nam, nghĩa là những thành phần tinh hoa của Việt Nam. CSVN đã bắt nhân dân Việt
Nam vào làm ăn tập thể, đây là giai đoạn đã tước nốt hết quyền tư hữu của mọi người dân, nay bắt
mọi người sống trong chuồng tập thể với sổ hộ khẩu và tem phiếu để tiêu diệt ý chí con người và tinh
thần quốc gia! Bao nhiêu tài nguyên quốc gia được đảng CSVN phá tán hết và gây chiến tranh mua
chịu vũ khí của kẻ thù về mà chém giết đồng bào, đến nay phải cắt đất xén biển cơ đồ của Tổ tiên mà
trả nợ. Bao nhiêu văn hoá tốt đẹp còn lại đều bị phá cho tận gốc để sống theo văn hoá Lừa như nay
để mà “ cướp bóc cá nhân” mọi thứ tài sản của quốc gia và của nhân dân đói khổ luồn vào tay mấy
tên khát máu. Ngoài ra còn tiếp tay hay lờ đi những toan tính của Bắc phương phá hoại kinh tế, phá
hoại môi trường sống, đầu độc thực phẩm. . .
Những cuộc xâm nhập bằng cách gài tụi nội xâm làm tay sai ngầm trong các cơ chế quốc gia nhất
là trong quân đội, trong công an. Trung Cộng đã huấn luyện hàng trăm ngàn công an để xiết cổ
nhân dân nhất là những người yêu nước Việt Nam và cũng xiết ngay cả những tên đồ tế đắc lực trong
Trung ương đảng CS. Ngày nay tụi tình báo phương Bắc đã lúc nhúc xếnh xáng khắp nơi ! Tụi đàn
em CSVN đã bị xiết nhiều vòng Kim Cô lên cổ, hết phương cựa quậy, mỗi lần xiết là mỗi lần phải
dâng đất bán biển cho quan thầy “ môi hở răng lạnh”:
Hết Ải Nam quan, Bản Dốc, lãnh thổ cực Bắc, một số lãnh hải Bắc phần, Hoàng Sa, Trường Sa, đến
việc đem Hải quân khống chế mặt biển Đông để chiếm các vị trí chiến lược và các mỏ dầu. . . Nay
nghe đâu lại xiết thêm vòng Kim Cô để đòi bãi biển Tục Lãm tỉnh Quảng Ninh, và còn đòi thêm đất
nơi Bản Dốc và khu mộ Cao Bằng. Lòng tham không đáy của anh em “ Núi liền núi sông liền sông
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“đâu đã dừng lại đây ! Cái vòng Kim Cô cứ xiết hoài cho đến bao giờ dân tộc Việt Nam kiệt lực để
bị đồng hoá hay bị tiêu diệt.
Việt Nam là cữa ngõ của lối thoát, nên phương Bắc phải cố chiếm để mong phá hàng rào chiến lược
bao vây vòng quanh Đông Nam Á. Do vậy mà cứ trâng tráo cướp ngày để hoàn thành giấc mộng
bành trướng để cứu nguy. Đây là nước rút của lũ cướp ngày của thế kỷ 21, cái cười ra máu mắt là
chính tuị cướp ngày trắng trợn đó lại còn chểm chệ trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc. Trời ơi!
Làm sao chúng ta hiểu được sự trái khoáy trên thế giới cực kỳ văn minh này! Các con dân Việt Nam
khắp nơi, các nhà lương tâm nhân loại văn minh cực điểm làm sao ỉm im ? Đây là một vài nét về
quốc nạn và quốc nhục trong muôn vàn!!!
VI.- Do đâu mà có quốc nạn và quốc nhục tày trời như nay?
Tại sao mục đề là “ Tính sổ cuối năm “ mà lại đi nói chuyện vòng vo Tam quốc như vậy?
Thưa chủ ý tính số cuối năm là để biết cái hay cái dở mà tiếp theo hoặc tránh.
Nhưng cuộc đời cá nhân hàng năm lại có liên hệ đến những năm trước có thể di lụy hay có lợi cho
năm sau.
Lại vì cuộc sống cá nhân lại có liện hệ mật thiết với vận hệ của dân tộc, mà vận hệ dân
tộc lại có những di lụy từ lâu đời. Bởi muốn biết nguyên nhân rốt ráo của đời mình của đất nước
mình là do đâu, vì không tri kỷ tri bỉ tất nhiên không biết lối đâu mà mò để sống cho đáng kiếp con
Người. Do đó mà cứ nói lăng nhăng!
Rút lại, những quốc nạn quốc nhục của nhân dân ta, mỗi chúng ta là do chúng ta bị áp bức bột
lột của những thế lực ‘ Cá lớn nuốt cá bé “. Những kẻ đó đã đem đến vô vàn bất công gây khổ lụy
cho dân tộc ta suốt bao ngàn năm. Nỗi thống khổ của nhân dân ta của mỗi chúng ta đều bắt
nguồn từ đây: Đó là cuộc sống bạo lực gây ra bất công xã hội, do nền văn hoá Du mục, bạo động,
lý do chỉ đơn giản thế thôi. Mặt khác, chính cốt nhất là tại cha ông chúng ta và cả chúng ta đã bỏ
mất nền văn hoá khoan nhu “ Nhân Trí Dũng “ của Tổ tiên, mất những giá trị quý báu này làm
cho chúng ta phân tán, khiếp nhược, nên mới bị nguời ta ăn hiếp hoài hoài. Đây không phải là lời
nói ngoa.
B.-Trả nợ ngàn năm
Vậy: Bổn phận mỗi chúng ta phải làm gì? Nhân dân Việt Nam phải làm gì? Điều mà mỗi người
dân Việt nên nhớ là cuộc chiến giữa những người sống theo nền văn hoá nộng nghiệp phương
Nam là Nhu thuận và hiếu Hòa, còn người Du mục phương Bắc là Bạo động và Lăng nhược, gây
chiến tranh. Cuộc chiến đã khởi đầu từ Si Vưu lãnh tụ nông nghiệp và Hiên Viên lãnh tụ Du
mục phương Bắc đến nay đã 5000 năm mà vẫn chưa dứt. Chiến thuật của Tổ tiên ta là :” Dĩ Nhu
thắng cương, dĩ Nhược thắng cường” Chiến thuật của kẻ thù Du mục phương Bắc là “ Dĩ cường
lăng nhược “
Qua hàng ngàn năm lịch sử Tổ tiên ta đã chứng tỏ nền văn hoá chúng ta là có dũng lực và chiến
thuật Nhu, Nhược trên của Tổ tiên rất có hiệu lực. Dũng lực của con Người Phù đổng, tức là toàn
dân kết làm thành một khối,nhân dân thời Bà Trưng, nhân dân trong các triều đại nhà Lý đánh quân
Tống, nhà Trần đánh quân Nguyên, nhà Lê đánh quân Minh, nhà Nguyễn Tây Sơn đánh quân Thanh
rất là oai dũng, âm vang tiếng trống Đồng thúc quân còn vang dội khắp đó đây! Vấn đề chúng ta
ngày nay có còn tu dưỡng đủ Nhân, Trí, Dũng, để tập hợp lại thành con người Phù Đổng được
không? Kẻ thù truyền kiếp đã nhận chìm chúng ta xuống đáy vực, lực tác dụng chà đạp đó sẽ gây ra
phản lực tương xứng để giúp chúng ta vươn lên nối tiếp sự nghiệp của Tổ tiên. Nhưng nhìn lại tình
trạng của con người chúng ta và tình trạng đất nước làm cho nhiều người nản chí.
Không sao, nếu mỗi người chúng ta cứ thản nhiên uống cạn chén đắng quốc nạn và quốc nhục
này sẽ giúp chúng ta có hùng khí vươn lên vực dậy. Không uống chén đắng này thì không bao
giờ chữa khỏi bệnh!
Thí điểm Toà Khâm sứ và Giáo xứ Thái Hà và những nơi khác đang tiếp diễn đã chứng tỏ điều đó.
Xin các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Việt Nam khắp hoàn vũ,các vị trí thức các ngành khắp nơi
sẻ đóng góp ý kiến để hướng dân toàn dân vùng lên vực dậy thì mới đem lại kết quả mong muốn, chứ
chưa xây dựng được con Người Phù đổng thì chưa thể thành công, nhưng nếu chúng ta nay đã khởi
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đầu và tiếp tục kiên trì theo mọi cung cách bất bạo động, mỗi người mỗi đóng góp,tất chúng ta có
dư sáng kiến và sức lực để chống chõi với quân thù.
Theo thiển ý, làm sao chúng ta tập hợp được tất cả con dân Việt khắp hoàn vũ một ngày nào
thuận tiện cùng đem nhau ra hết ngoài đường la vang cho thế giới biết rõ vấn nạn của chúng ta
và tinh thần quyết tâm của chúng ta. Còn trong nước thì phải dùng nhiều sáng kiến như toạ
kháng, đình công bãi thị và nhiều hình thức bất hợp tác mà người trong nước mới có sáng kiến
thích hợp, các cuộc đối kháng chống bất công phải xảy ra thường xuyên liên tục và khắp nơi, làm
cho thiểu số VC không sao chống đỡ nổi. Chỉ có toàn dân vùng lên hàng loạt theo con đường bất
bạo động mới làm cho kẻ ngoại thù nội xâm bó tay.
Hởi những người VC còn có chút lòng thương anh em đồng bào và yêu nước, xin hảy hồi tâm mà suy
nghĩ lại mà tiếp tay với đồng bào đề cứu nước trước khi quá trễ. Các bạn đã nhận ra những tội tày
trời của Đảng CSVN, xin đừng còn do dự mà ngủ mê trong tình trạng mông muội như xưa nay nữa.
Đồng bào sẽ mở rộng vòng tay đón mời anh chị em về với đồng bào.
Chúng ta hảy tạm bỏ đi những cái nhỏ nhặt riêng tư cùng xiết tay nhau mà vùng lên vực dậy mà
dành lại cái Lớn, vì để mất cái Lớn thì mọi cái Nhỏ cũng tiêu vong, Nước mất thì Nhà tan, Đạo lý
cũng tàn theo! Khôn Độc Dại Đàn chỉ đưa nhau cùng chết chùm một đống mà thôi! Hởi đồng
bào! Chúng ta hảy liên lỉ ngẩng lên Trời cao, cầu nguyện với Chúa, với Phật, với Tổ tiên với Hồn
thiêng sông Núi soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta!

10.- Oan khiên dậy Trời, tai ương ngập Đất
I.- Nói chuyện lặp nhàm tai
Khi đọc bài này chắc có vị sẽ nói: Biết rồi, khổ lắm,nói mãi. Thật sự nói “ biết rồi “ thì mới chỉ một
số người biết, còn toàn dân thì chưa, vì họ bị bưng bít trong sự ngu tối, lại có nhiều người “ chưa
nghe hay chưa biết rõ “ , hay “ biết mà còn lờ đi” chưa quan tâm tới.
Nhưng nỗi khổ của người dân thì càng ngày càng da diết triền miên, chưa có cơ giải thoát, nên
đành phải nói mãi, nói lên nguyên nhân những cám cảnh người dân phải chịu, phải la lên cái nỗi
khổ quá sức chịu đựng của con người, không chịu đựng nổi nữa thì than khóc, than mãi, khóc mãi,
cho đến bao giờ đến chết mới hết oan khiên! Vì yếu thế nên phải cầu nguyện để tu dưỡng thêm sức
mạnh Tinh thần thuận với thiên lý, cũng như để nói lên cái công lý xã hội một cách hoà bình. Làm
sao để được cứu bây giờ? Ai có để ý mà nghe tiếng khóc dân oan, dân khóc, dân than, ai có khả
năng và bổn phận để cứu dân tộc ra khỏi lầm than, diệt chủng? Đây là quốc nạn quốc nhục của toàn
dân, có một số người đã lên tiếng và ra tay chống lại, nhưng đã bị CSVN tìm mọi cách khống chế,
những nắm tay còn ít quá chưa vổ nên bộp, vô số người còn không nghe, không thấy, không biết, họ
yên trí như con Người đang hạnh phúc và đất nước đang hoà bình! Khi vạn vật còn bất bình thì phải
la lên,( Phàm vạn vật bất bình tắc minh ) la lên để nài xin được cứu. Nhưng đây là quốc nạn quốc
nhục thì cả toàn dân phải cùng đứng lên mà cứu, chứ một nhóm lẻ tẻ thì cũng bị chúng tìm cách dập
vùi từ trong trứng nước!
II.- Vùng lên làm Người
Những người trong phong trào đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền đã và đang bị vùi dập, vì
còn là lẻ tẻ, những sự chà đạp ghê tởm của bạo quyền lên quyền làm người của những người
yêu nước này đã đánh động lương tâm loài người. Tiến lên bước nữa là phong trào “ Thắp nến
cầu nguyện cho công lý” của giáo dân Hà nội cho Toàn Khâm sứ cũng như Giáo xứ Thái Hà.
Tuy còn là một tập thể nhỏ, họ Nhỏ về số người, nhưng To ở đường lối làm tỏ rõ chính nghĩa
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bằng cách đòi “ thưc hiện Công Lý “ cho mọi người cho toàn dân. Đây là yếu tố Hoà cho mọi
người sống chung, giúp đoàn kết được toàn dân. Đây là Nhân đạo cũng là Thiên lý nữa.
Tiếp đến là giáo xứ Thái Hà “ Thấp nến cầu nguyện “ cho luật sư Lê Trần Luật vừa bị đàn áp, vì
trước đây Ông đã đem ngọn đuốc công lý soi sáng vụ kết án bất công 8 người cầu nguyện. Việc
đàn áp cả văn phòng luật sư Luật lại một lần nữa làm cho ngọn nến công lý càng sáng tỏ thêm,
soi rõ bộ mặt đen ngòm của CSVN!
Đây là lối đấu tranh bằng phương pháp bất Bạo động, nó đẩy đối phương vào thế bị động mất
niềm tin, vì thất Tình và thất Lý:
Thất Tình và Thất Lý là càng kéo dài cuộc đấu tranh thì càng lộ rõ bộ mặt ăn cướp và bất
Nhân của CSVN làm cho toàn dân và thế giới ghê tởm.
Thứ đến là khiến cho những tay sai đàn áp mất niềm tin, vì họ thấy được việc đòi công lý
bằng tinh thần cao cả và can đảm của những người đấu tranh chỉ bằng lời cầu nguyện an bình và
ngọn nến sáng lung linh và lối hành xử gian trá của CSVN là một chuyện hy hữu trên thế giới,
có thể làm cho họ hổ thẹn mà bừng tỉnh ngộ.
Thứ ba là càng đàn áp thì CSVN phải dùng mưu độc hơn để che tội ác, càng dùng mưu
độc thì càng để lộ rõ sự gian ác hơn của mình, như thế CSVN càng mất sự ủng hộ của đám lâu
la theo đóm ăn tàn, cũng như những thành phần khác trong chế độ tàn bạo, thói thường phù
thịnh, rồi ra chứ ai “ phù suy gian ác thất thế “ bao giờ !
Tất cả mọi hình thức đàn áp của CSVN đối với thành phần đòi công lý chỉ có tác dụng như những
cú đấm vào nệm bông. Những tay sai mất niềm tin, rồi lan tới những tên chỉ huy Nhỏ, cũng như
chỉ huy To cũng mất tiếp niềm tin và sẽ làm cho đầu não CSVN loạn trí, tiếp theo là xuẩn động.
Nay chúng đang ở giai đoạn xuẩn động. Càng đấu tranh thì ta càng thêm sức mạnh, còn CSVN
thì càng bị cô lập, càng bối rối, càng nhụt chí nản lòng.
Đầu Công lý đã chui, đuôi Công lý sẽ lọt, miễn là chúng ta đừng có “ Bán đồ nhi phế “. Bỏ mất cơ
hội ngàn năm để thiết lập Hòa bình này sẽ làm cho đất nước khó mà có cơ hội vươn lên vực dậy!
Xin đừng để cơ may của dân tộc vụt mất. Mọi sự đang diễn ra rõ ràng trước mắt ta.
III.- Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì?
Giả sử như tất cả những giáo sứ của 26 giáo phận Công giáo trong toàn quốc cũng như các giáo
phái Tin lành cùng đứng lên đòi Công lý cho Giáo hội của mình thì CSVN cần phải nhờ Trung cộng
đào tạo thêm bao nhiêu công an nữa đây để đàn áp?
Giả sử như tất cả các tôn giáo khác cùng làm phận sự đòi công lý cho Giáo hội mình thì CSVN sẽ lấy
người đâu mà trấn áp? Khi đó buộc quân đội CS VN phải có thái độ rõ ràng về lập trường cứu hay
phản quốc của mình? Phỏng họ có can đảm tàn sát được hàng triệu người đòi công lý không hay
quay súng lại bảo vệ lẽ sống cộng bằng toàn dân?
Khi các lực lượng đầu tàu có lãnh đạo của ta đã dấy lên rồi,tất những đám dân oan cả nước sẽ cùng
nhau đứng dậy, con dân trong và ngoài nước cùng vùng lên, phỏng Trung Cộng có đưa quân sang
dẹp được không? Và những tiếng phản đối của toàn dân vang khắp thế giới phỏng Trung cộng có
dám lấn tới mà cày nát như Tây tạng trước đây không, để ngang nhiên chiếm đất chiếm biển và thực
hiện mưu gian diệt chủng Việt Nam được khộng ?
IV.- Làm việc thế nào ?
Đây là trận đánh của những người có hùng tâm dũng chí, tất cả đều một lòng yêu nước thương nòi,
nên việc tu dưỡng nội lực cho toàn dân là việc cần thiết đầu tiên.
Đây cũng là phương thế để thức tỉnh toàn dân bằng đường lối dân sinh và dân trí, để mong đáp ứng
những nhu cầu thiết yếu cho người dân.
Phong trào đấu tranh có được phát triển hay không là do chúng ta có hùng tâm dũng chí hay
không và nhất là mỗi chúng ta, mỗi phe phái chúng ta phải chứng tỏ lại cách ăn ở chúng ta có
được thực sự công bằng hay không, không có nội lực Tình thương và Công lý “ thì chúng ta
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không thể làm tròn sứ mạng cao cả này được. Đây không phải là lối đấu tranh “ mạnh được yếu
thua “, mà là “ cuộc chiến của kẻ yếu để thắng kẻ mạnh Bạo tàn bằng Tình Thương và Công lý “.
Cha ông chúng đã nhiều lần chứng tỏ cho Đại Hán được như vậy! Đây cũng là cách “ làm chứng
và rao giảng “ tích cực nhất của người Kitô giáo, vì đây là cung cách kiến tạo Hòa bình tích cực
và bền vững nhất cho Đất nước.
Việc này chỉ làm rạng danh các Giáo hội, gồm những đứa con biết ngẩng đầu lên để xứng đáng với
Chúa với Thượng Đế, chứ không thể làm rạng danh Ngài được, vì Chúa, Thượng Đế đã thừa cao cả
chẳng thiếu thứ chi, chứ có thêm những việc nhỏ mọn nầy vào, thì chẳng thể thêm bớt gì cho Ngài !
Ngài chỉ cần mỗi chúng ta biết cách làm con cái Ngài theo cung cách xứng đáng để khỏi hổ danh
là con cái của Ngài..
Vấn đề quan trọng của mỗi chúng ta là phải tu dưỡng lòng Thương yêu nhau và ăn ở Công bằng với
nhau thì mới mong thay đổi được tình thế hiện nay,còn không thì chúng ta chỉ là những kẻ khiếp
nhược không xứng đáng làm con Phật con Thượng Đế, con đức Chúa Trời, cũng như là người có tư
cách. Chúng ta nhận biết Ngài,tôn thờ Ngài chỉ để mà sống yêu thương mọi người và giúp nhau ăn
ở công bằng, thế mà trong hoàn cảnh đất nước tan hoang như thế này, mà phần đông chúng ta còn
đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thực sự có biết Ngài là ai? Con Rồng cháu Tiên cũng thế , khi giang
sơn gấm vóc của Tổ tiên đang bị xâm lấn từng ngày, đồng bào đang bị dày xéo từng giây từng phút
điêu linh, mà đa số “ Tay đã quá đau mà ruột đâu có xót “, thế chúng ta có còn là nòi giống cao quý
Tiên Rồng nữa không?
IV.- Quy hướng về quốc nạn và quốc nhục
Để xứng đáng với con cái Trời Phật, con Rồng cháu Tiên, chúng ta phải trực diện những vấn đề này,
Số là : Từ năm 1945 đến 1986, đã 43 năm rồi, đảng CSVN đã lừa đảo thành phần nông dân nghèo
khó và ngu dốt, dùng đa số uy hiếp thiểu số những thành phần khá giả để tước đoạt quyền Tư hữu
và quyền Tự do căn bản của Toàn dân.
Đảng CSVN đã đứng đàng sau lưng, xúi dục thành phần nghèo khổ ít học làm những việc sau đây:
Giết hại những thành phần ưu tú của quốc gia trong các ngành nghề, các nhân vật hàng đầu của tôn
giáo, những lực lượng thanh niêm hai miền đều bị đem đi thiêu rụi trong hai cuốc chiến “ Huynh đệ
tương tàn “ , cái gọi là “ Dùng bạo lực để làm cách mạng vô sản “,những tài sản quốc gia đều bị phí
phạm, những giá trị tinh thần thuộc văn hoá ngàn đời của Tổ tiên đều bị bôi bẩn để tẩy xóa. Kết quả
là con Người đa số đã bị giáng cấp xuống hàng súc vật, Đất Nước tan hoang!
Để thực hiện những tội ác trên, satan CSVN đã khôn ngoan ẩn mình vào trong những phạm trù
linh thiêng của dân tộc để làm chiêu bài lừa đảo: nào là nhân dân, nào là quốc gia dân tộc, nào là
yêu nước thương nòi, nào là nhân đạo và công bằng, nào là văn hoá truyền thống của dân tộc,
nào là độc lập, nào là tự do hoà bình hạnh phúc. Cuối cùng chỉ có đôc tài chuyên chế của đảng
CSVN, một đảng cướp giết vĩ đại! Để lấp liếm cái tội cướp của giết người và để chạy tội, đảng
CSVN bày ra cái trò khẩu hiệu:
Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo
Đảng lãnh đạo
“Đảng lãnh đạo “ để lại đàng sau, mà “ nhân dân làm chủ “ để lên hàng đầu, đây là cung cách
ẩn mình của đảng CSVN, khi hỏng việc thì đổ lỗi cho cán bộ làm sai, còn khi thành công thì đảng
xuất đầu lộ diễn la to lên là đảng ta lãnh đạo tài tình! Nhưng điều tiểu xảo này không lừa ai được
nữa, vì điều dễ hiểu là dù Tay làm, nhưng Đầu phải chịu tội, mọi tội ác tuy do tay làm nhưng đều
do cái đầu xúi bậy ( lãnh đạo ).
Ai đem ra ý tưởng giết người và cướp của để xây ảo tưởng XHCN?
Ai đã dành quyền ” làm thầy đa số thằng dại” để “ tiêu diệt thiểu số người khôn ?
Ai dùng kế gian manh vô sản quốc tế để lãnh đạo công việc ăn cướp toàn dân?
Ai dùng “ kế sách cào bằng xã hội “ của đệ tam quốc tế vô sản để phá hủy tất cả thượng và
hạ tằng của quốc gia?
Ai triền miên đầy đoạ cả dân tộc, ai nhục mạ cha ông Tổ tiên?
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Ai đã kéo đất nước Việt Nam lui về thời đồ đá ?
Ai làm sỉ nhục dân tộc Việt Nam bằng những hành động tồi tệ dã man được bày ra khắp
nơi trên thế giới ?
Ai thi hành kế hoạch của kẻ thù để gài người vào vị trí quan trọng của quân đội và công
an để khống chế toàn dân?
Ai bán nước để trả nợ chiến tranh cách mạng vô sản chuyên chính?
Ai lén lút dâng đất bán biển cho kẻ thù, những địa điểm chiến lược của đất nước cũng như
những vùng tài nguyên quan trọng đều hiến dâng cho kẻ thù để giữ ngôi?
Ai tiếp tay với Kẻ thù truyền kiếp để tàm thực Non Sông gấm vóc của Cha ông?
Ai còn đang thi hành kế hoạch của kẻ thù, cố sức tiêu diệt những nhân vật trong phong
trào yêu nước, để tiêu diệt nội lực của toàn dân?
Nhân dân làm chủ?
Nhân dân chỉ làm Chủ cái kiếp Nô lệ cho đảng CSVN !
Nhà nước quản lý?
Nhà nước quản lý hết Tài sản quốc gia cho đảng CSVN !Tất cả 3 ngành của nhà nước cũng chỉ
là cái kiềng 3 chân để bảo vệ ngôi vị cho đảng CSVN ngồi lên đầu Dân tộc!
Từ ngày gọi là Đổi mới tới nay đã 22 năm, đảng CSVN đã tiếp tục làm gì? Khi bị Trung cộng ép quá
thì CSVN theo Liên Xô đi diệt Polpot của Trung cộng, khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì lại nài nỉ
xin làm thân con chó nhỏ để tận trung với kẻ thù “ môi hở răng lạnh “ để làm chỗ dựa thân và được
chỉ điểm cung cách giết đồng bào,nên đỉnh cao trí tuệ chỉ biết cướp giật mà không biết cách giữ
ngôi. Nạn bán đất dâng biển và tàn hại đồng bào yêu nước lại được đẩy mạnh hơn một bước từ đây!
Đến năm 1987, vì tội “ chỉ giỏi dùng bạo lực để ăn cướp mà lại dở về thiếu “ trí khôn để làm ra của
ăn”, nên phải sập tiệm, đành phải tháo chuồng bò tập thể, cho nông dân mượn một số ruộng đất
canh tác để tránh cho nạn chết đói, mặt khác lại rước các nhà đầu tư ngoại quốc làm ăn theo Kinh tế
thị trường để cứu nguy chế độ. Đây là quốc sách ngược đời : Một mặt thì trói tay người dân lại
không cho phát triển bằng đường lối bần cùng hoá và ngu dân qua ngả độc tài chuyên chế , mặt khác
thì cũng hăm hỡ đua tranh làm ăn theo ngả thế giới tự do! Đó là việc bó tay dân lại để cho các nhà
đầu tư ngoại quốc có dịp bóc lột nhân công, nhưng đây là dịp may để đảng CSVN làm đốc công mà
ăn xén ăn bớt của công nhân cũng như ăn hối lộ các nhà đầu tư ngoại quốc. Chẳng có quỹ đầu tư
quốc tế nào mà không bị bớt xén!
Thế rồi mỗi tay đầu sọ từ trung ương đến địa phương thi đua nhau tổ chức đoàn lũ ăn
cướp cá nhân, nào là buộn lậu, buôn người theo đủ cách : xuất cảng lao động, xuất cảng đàn bà
con gái và và các em bé mãi dâm, tổ chức các trung tâm du lịch đĩ điếm, . . , họ làm tất cả những sự
gì mà họ có thể nghĩ ra được để thoả mãn lòng tham thả dàn của họ, ta không thể kể hết ra đây. Đặc
biệt là việc quy hoạch các khu kinh tế, thương mãi, thành phố. Đây là dịp các đảng viên CSNVN toàn
quốc quy tụ xung quanh đảng viên có chức quyền vùng lên tham nhũng khắp mặt và bày mưu cướp
đất cướp nhà của nhân dân. Nay tiếng kêu oan đã thấu trời, nỗi đớn đau của nhân dân đã dậy Đất.
Thiên bất dung gian, nay bụng tên đầu sọ nào cũng đã đầy và đang tức bụng, mọi thứ đang nằm
ngang cổ họng, nuốt chẵng vào mà khạc cũng không ra. Lời phán “ Tham thì thâm “ của Tổ tiên đã
bắt đầu có tác dụng!
Không có cách nào để cứu được chỉ trừ độc lộ là trở về với Dân tộc bằng cách trau dồi nhân cách và
sống công bằng, để trả lại những gì đã đoạt của toàn dân, ngoài ra Trời cũng không cứu nổi nữa!
Vấn đế căn bản: CSVN đã cướp quyền của Thượng Đế, tức là tước đi Của Ăn, quyền Tự do Làm
Người để làm tiêu trầm Nhân cách của Người dân. Đó là 3 nhu yếu mà Thượng đề đã gắn chặt
vào Bản tính con cái Ngài, không ai có thể cướp đi được.
Cướp của và giết Người là đắc tội với Trời, nên tội tiêu diệt Bản tính con Người không thể khoan
dung. Tội đối với cá nhân thì có thể tha thứ đến 70 lần 7, còn tội diệt Thiên tính cả một dân tộc thì
Trời cũng không thể tha, vì đi ngược với Thiên lý từ thuở đời đời.
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1.- Của cải do bàn tay của những người lao động làm ra, không ai có quyền tước đoạt mồ
hôi nước mắt của họ được. Ai phạm tội bất công thì có pháp luật phân xử rõ ràng, không thể vịn
vào lý do bất công của một số ít người mà giết và cướp mọi người!
Giang sơn gấm vóc là xương máu của Tổ tiên , là di sản của Tổ tiên giao lại cho toàn dân phải
bảo vệ và tài bồi, Không ai có quyền bán, nhượng hay dùng bất cứ hình thức nào để làm hao tổn
đi được. Ai phạm tội này thì toàn dân xử tội.
2.- Quyền tự do căn bản làm Người là quyền thiêng liêng thủ đắc tự Trời cao, không một
chế độ chính trị nào có thể lấy lý do gì mà tước đoạt được, vì khi bị tước thì con Người lại trỡ
thành ngợm, không còn là tinh hoa của Trời Đất nữa, Ngợm đội lốt Người là nguyên nhân của xã
hội bất công.
3.- Các Đạo học cũng như các Tôn giáo là lò un đúc lòng Yêu thương Người và nơi hướng
dẫn mọi người sống với nhau theo lẽ Công bằng, đó là việc nâng cao bản chất con Người theo
đường lối Chân Thiện, Mỹ, không ai nhân danh bất cứ lý do gì mà cấm cản để làm giáng cấp con
Người được.
Vì tất cả 3 thứ đó thuộc Thiên tính, nên bất khả xâm phạm.
Đảng CSVN đã bỏ nguồn gốc Tổ tiên, đi theo lũ gian manh đệ tam quốc tế CS, đã lãnh đạo lớp
người cuồng tín và lớp người ngu dốt ( vì Bắc phương và Php cai trị trong cảnh nghèo khó và thất
học ) để làm tất cả những tội tày Trời : Bất Nhân và Bất công như trên.
Đòi Công Lý là đòi trả lại những gì mà đảng CSVN đã tước đoạt của toàn dân một cách Bất Công,
và đồng thời cũng đòi hỏi Mọi Người phải ngừng tay hành động theo đường lối đó. Đây là một cái
tên bắn trúng cả hai con chim. Con đường bất Bạo động là con đuờng hợp với Thiên lý và Nhân
đạo. Đường lối này không những “ dùng lực ít mà đưa lại kết quả nhiều “ , nó không làm hao
tổn mà làm sung mãn cả Tình đến Lý cho cả hai bên, đặc biệt là giải phóng mọi con Người cả hai
bên bằng Sự Thật tự Trời cao.
V.- Trách nhiệm và vinh dự của con Rồng cháu Tiên.
Đây là tâm tư nung nấu, là những ý kiến thô thiển đơn sơ của một công dân, kính gởi quý vị lãnh đạo
các Tôn giáo, quý vị trí thức các ngành, cùng những ai đang sung sướng và nhất là những ai là con
dân Việt đang khổ đau vì quốc nạn và quốc nhục hiện nay, kính xin được lưu tâm thêm mấy lời nữa
sau đây:
1.- Bất cứ là ai, ta cũng mong được hạnh phúc, nhưng chì có cách sống yêu thương nhau và
cư xử công bằng với nhau là con đường hợp với Nhân đạo cũng là Thiên lý có thể đem lại mà thôi.
2.-Đất nước chúng ta đang lâm nguy, đồng bào chúng ta đang vô cùng đau khổ, dầu là ở đâu
nhưng hảy vì tình đồng bào, cầu xin mọi người chúng ta không thể làm ngơ. Những người tự xưng là
người tỵ nạn, nay hai bàn tay không bị trói, đầu óc không bị kiềm chế, nên đây là cơ hội để quý vị
chứng tỏ mình là người còn có lương tâm, không thể làm ngơ về tính trạng con Người và đất nước
hiện nay.
3.- Phát súng lệnh cứu nguy con Người và Đất nước đã được những người con yêu nước
trong phong trào đấu tranh cho Nhân quyền và dân chủ khai mào, đã được giáo dân Hà nội tiếp theo
bằng con đường bất bạo động, nay đang vây hãm CSVN vào tử lộ.
4.- Con đường bất Bạo động hợp với Thiên lý và Nhân đạo, nên là lối hảnh đạo của tất cả các
tôn giáo cũng như những người sống theo lương tâm, đây là đường lối giải phóng mọi người và cứu
nguy đất nước.
5.- Vấn đề là chúng ta có muốn tự cứu hay không?
Trời Đất chỉ cứu được chúng ta theo Thiên lý đã định sẵn mà thôi, Trời đất đâu có muốn sửa đổi
Thiên lý của Ngài từ lúc tạo dựng vũ trụ, cũng không bao giờ can thiệp vào quyền hạn các “ Tạo hoá
con “ của Ngài để làm mất phẩm giá của con cái mình.
Các nước lớn như Hoa kỳ như Trung cộng. . .cũng không thể cứu chúng ta, vì họ cũng còn phải cứu
họ, và họ đâu có hiểu thấu được vấn để cốt tuỷ của vấn đề chúng ta, việc cứu của họ nếu có cũng chỉ
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như một ông vua triều Nguyễn bảo dân đói thì nấu cháo gà cho chúng ăn mà thôi! Vậy có muốn cứu
được, thì chúng ta phải tự cứu, phải có mặt của toàn dân. Để có tổng lực mới xoay chuyển được.
Lối“ khôn Độc dại Đàn “đã gây ra tai họa ngày nay. Nên ta phải sửa đổi lại là “ Dại Đàn hơn là
Khôn Độc “ mà cùng nhau lo việc chung.
6.- Muốn làm chuyển đoàn tàu quốc gia thì phải có đầu tàu và các toa tàu: Đoàn Tàu là các
vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức trong các ngành, quý vị không đồng tâm hiệp lực theo một
hướng chung thì đoàn tàu cứ nằm ụ hoài. Có toa tàu mới có chỗ Đạo lý để gom góp mọi người lại
trong toa, để nhờ sức kéo của đầu tàu ( Tình Thương )
mà chuyển bánh theo hướng chung ( Hòa bình ) được.
7.- Chỉ có Đạo lý từ Trời cao mới là tiêu chuẩn chung để tập hợp mọi người về cùng một mối,
những động cơ cứu nước riêng lẻ là nguyên nhân của sự phân hoá như ngày nay.
8.- Tóm lại mọi người có sống theo Đạo lý của toàn dân thì mới tồn tại và phát triển, nếu cứ
sống nghịch với Thiên lý thì toàn dân“ Giả vong “. Sống theo Đạo lý từ Trời cao cũng là của Dân
tộc thì chẳng những đem lại lợi ích cho chính mình, cho gia đinh mình, đất nước mình và nhất là con
cháu mình về sau. Thật là lợi ích cho mọi phía mọi đàng.

11.- Báo nguy Dân tộc
Toàn Dân nghe chăng ?
Sơn hà nguy biến!
Biên thuỳ rung chuyển!
Ba mặt cùng Nội địa Việt Nam đều đang bị Tàu xâm thực mỗi ngày!!
I.-Mặt trận nước rút của kẻ thù truyền kiếp
Bây giờ thì mọi mưu đồ tàm thực của Bắc triều đã tới hồi nước rút, các trận tuyến bao vây đã làm
xong, chưa bao giờ Trung cộng tỏ ra trắng trợn và lỗ liệu như hiện nay, chỉ cần một ít thời gian nữa
là chúng sẽ hoàn tất công trình bành trướng, biến Việt Nam trở thành một quận huyện của chúng!
1.- Ở mặt Bắc thì Trung cộng đã lấn chiếm được những cứ điểm quan trọng ở Cao – Bắc –
Lạng,
2.- Ở miền Đông thì chúng đã lấn chiếm vùng biển từ Vịnh Bắc bộ xuống tới Hoàng Sa
Trường Sa.
3.- Ở phiá Tây đã có xa lộ Trường Sơn được CSVN xây dựng giùm Trung Cộng nay còn vô
dụng, còn đợi thời cơ hữu dụng chuyển quân, chúng đã án ngự các điểm cao chiến lược ở Cao
nguyên Trung phần:trung tâm khai thác mỏ Bauxit ở Đăk Nông, Lâm Đồng. . Vừa đây tập đoàn
CSVN lại cho Trung Cộng, Đài Loan, Hồng công thuê rừng trong 10 Tỉnh.
Đây là gọng Kìm đang xiết cổ, gây đại họa cho nhân dân Việt Nam.
4.- Quan trọng hơn cả là mọi cơ chế và mọi hoạt động của Việt Nam đều có tình báo của kẻ
thù phương Bắc cài vào để kiểm soát và khống chế.
Về quân sự thì chúng đã gài những tay sai thân Trung cộng, nắm quyền chỉ huy.
Về kinh tế thì đổ tuôn các hàng hoá rẻ của Trung công để tiêu diệt các ngành tiểu công nghệ
VN, tiếp theo những vụ ngày xưa như mua móng trâu bò, mèo chuột, rắn, ếch, nhái. . để phá môi
trường, hoa màu, đem những thực phẩm tẩm ricin và formol sang để đầu độc. Những vụ in bạc giả
để lũng đoạn kinh tế. . ., không biết bao nhiêu hoạt động như thế ta không thể kể hết được!
Về Công nghiệp thì nay tụi Bắc Bộ phủ đã tìếp tay giúp cho Trung cộng trúng đấu thầu
những công trình to lớn để đem đội quân xâm lược qua làm ăn, nằm vùng phục sẵn chờ cơ hội: Tĩnh
vi dân, động vi binh.
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Nay chúng đem các máy lạc hậu không chỗ phế thải qua làm ăn, để tránh làm ô nhiễm môi trường
của chúng.
Về Văn hoá nay Viêt Công lại cho thiết lập Viên Khổng học . Đây là mặt trận văn hoá mới,
đem thứ văn hoá mà Trung Cộng đã la lên :” Khổng Khâu nghiết phẩn chi học: Đạo Khổng là cái
học ăn cứt” ( cũng giống như việc tụi Công An Hà Nôi đã 6 , 7 lần đem phân ném vào nhà văn yêu
nước Trần Khải Thanh Thủy ).
Thực ra đây là thứ văn hoá bạo động của du mục phương Bắc chuyên gây chiến tranh cướp bóc
và bành trướng. Khổng học đây là thứ đã bị gác Thạch Cừ của nhà Hán cạo sửa xuyên tạc để
phò chuyên chế, trước kia thì phò vua, nay thì phò đảng.
Việc lập Viện này chỉ là rước viện văn hoá bành trướng bạo động của phương Bắc mà thôi. Còn
văn hoá Việt là nền văn hoá “ Khoan Nhu “ phương Nam, biết lấy: “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi,
Quân vi khinh ( đảng cũng quá vi khinh )
Về Giáo dục thì đâu có biết chi đến yếu tố thành Nhân, nên cũng không thể thành Thân được,
mà toàn sản ra toàn những loại hoa cỏ cứt lợn ( Cỏ cụ Hồ, hoa cứt lợn:Danh từ của Cụ Phan Khôi
trong thời Nhân Văn Đất Mới ), nặng đầu óc nô lệ ,chuyên môn dẫm đạp lên nhau, lừa đảo nhau mà
sống. Nay đem Khổng học mạo danh để xâm lăng văn hoá!
Về chính trị thì toàn là một phường Bán Nước buôn Dân, loại này rất giỏi về việc tiêu diệt
những thành phần tinh hoa của Dân tộc,công việc này đã bắt đầu từ năm 1945, đến nay chúng vẫn
còn tiếp tục tiêu diệt thành phần yêu nước trong phong trào Dân chủ Nhân quyền. Về dân sự thì có
vô số Công an được Trung cộng huấn luyện, để dạy cách kềm kẹp dân và tiêu diệt những phần tử yêu
nước trong các phong trào dân chủ.
Về Tôn giáo chúng tạo ra được một thứ Tôn giáo phò Đảng và sống Đạo ngoài Đời, chỉ biết
ca tụng hay im tiếng để được ăn trên ngồi trốc. Nhờ Tôn giáo có “ cái vỏ hoà bình “ này mà chúng
rảnh tay gieo rắc Bá đạo mà hại dân bán nước.
Tuỷ sống Việt Nam đã bị rút hết, thử hỏi như vậy Việt Nam còn có chủ quyền không? Còn có
thực lực không?
Ai đã giúp Trung cộng thực hiện được những công trình cắt gân Achille dân Việt Nam như thế,
công trình mà đã hàng ngàn năm nòi Hoa Hán không thực hiện được ?
Thưa:
Đảng CSVN đứng đầu là Hồ Chí Minh, nay là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết , Nguyễn
Tấn Dũng.
Chúng đã cam tâm làm con chó nhỏ, trung với đảng CS hiếu với Trung Cộng, nay đã bị xiết
vòng Kim Cô rồi không thể cụi quậy gì được nữa!
Chúng và bè lũ là những tên tội đồ kinh tởm của Dân tộc!
II.- Hai tai hơn 80 triệu dân đâu rồi?
Trước hoàn cảnh như vậy,hơn 80 triệu đồng bào đã nghe gì và có thấy gì liên quan đến vấn đề:
Sơn Hà nguy biến!
Toàn Dân nghe chăng?
Chúng ta thử hỏi, thực sự “ Sơn hà có bị nguy biến không ? Hay đây là những lời quá đáng của mấy
kẻ chống Cộng mù quáng cực đoan? Không, trăm lần không, việc này ai cũng nghe cũng thấy và
cũng biết. Vấn đề là Nghe Thấy và Biết để mà cùng nhau vươn lên vực dậy, hay chỉ cứ điềm nhiên
bất động như không có chuyện gì! Là con Rồng cháu Tiên của một đất nước gần 5000 năm văn
hiến,chúng ta không thể ngồi thản nhiên nhìn toà nhà Việt Nam đang âm ỉ cháy hàng ngày hàng giờ
được! Toàn dân là ai đây?
1.- Trước hết là Qân đội nhân dân. Quân đội là để giữ nước cho nhân dân. Nay Đất Nước
đang vô cùng lâm nguy, các vị trong quân đội Nhân dân đang ngủ hay đang làm gì đây?
Bảo vệ dân đang bị đảng CSVN ngu hoá và bần cùng hoá , hay bảo vệ đảng CSVN , để họ tiếp tục
làm tay sai bán nước và hại dân?
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Xin các vị sửa lại cái tên cho thích hợp:
Hoặc là quân đội nhân dân thì phải cứu nước !
Hoặc là đổi tên thành “ Quân đội phò xâm lược “ để cho được chính danh.
2.- Về phía các Ngài lãnh đạo tinh thần trong và ngoài nước mới chỉ có một mình Hòa
Thượng Thích Quảng Độ lên tiếng kêu gọi “ Toàn dân bất tuân dân sự trong tháng 5 “ thôi sao?
Còn như tất cả đang bất động, chưa nghe và chưa thấy gì,mọi sự đều xem như đất nước ta đang yên
hàn vô sự, hay chắc đang có chương trình gì to lớn hơn chăng?
Giáo dân Hà Nội đã nhập cuộc đòi công Lý xã hội, đây là HÀNH ĐỘNG TUYỆT VỜI, tuy chỉ là việc
nhỏ, nhưng có nội dung to lớn vô cùng, nếu trận tuyến còn được tiếp tục dài dài cho đến khi công lý
xã hội tương đối được thực hiện bằng cách xoá đi những bất công triền miên do đảng CSVN gây ra
đã 64 năm nay, thì họ là những người cứu nguy cho Đất Nước thực sự. Nhưng đứng trước sự Nguy
biến của sơn hà hiện nay thì việc đòi Công lý chưa khẩn thiết bằng, vì cứ dửng dưng để cho Nước
mất là đánh mất thứ Công lý lớn lao hơn hết.
3.-Các Ngài Trí thức trong và ngoài nước mới chỉ còn có một số người trong các phong trào
Dân Chủ cùng một số người chiến đấu trên mặt trận tư tưởng thôi sao?
Còn vô số những vị khác nay đang ở đâu?
Nếu cứ bất động, để mất Nước là người Trí thức chúng ta chỉ còn phần Trí mà đã
đánh mất phần Thức rồi!
4.-Toàn dân cũng chỉ có những người dân oan khiếu kiện thôi sao?
Họ vẫn không đáng trách, là vì họ thấp cổ bé miệng, họ có nghe, có thấy, có biết chăng là do các nhà
trí thức các nhà truyền thông tìm cách thông tin và giải thích cho họ mới mở mắt mở trí mở tai ra,
còn họ đang bi vây khổn vì miếng cơm tấm áo.
Tuy nay tội lỗi tày trời của CSVN đã tỏ rõ, nhưng chưa có ai giải thích vấn đề rõ ràng cho họ, dẫn
đạo họ trên đường bảo vệ và xây dựng Đất Nước, đó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tinh thần
và trí thức.
Trước tình trạng đất nước hiện nay, không có phù phép nào hữu hiệu, ngoài việc vận động được
toàn dân vùng lên vực dậy! Vì vậy mà trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tinh thần và hàng ngũ
trí thức rất là nặng nề và vô cùng quan trọng,. Trách nhiệm lịch sử đang đè nặng trên hai vai của
quý vị. Quý vị không thể không Nghe, không Thấy, không Biết và không Làm gì được chăng ?
Nếu tất cả quý vị không cùng đan tay với nhau mà chung Lòng chung Sức mà vùng lên thì tất
sớm sẽ đưa tới sự Lâm nguy cho Đất Nước.
Những vị đứng đầu của các hàng Giáo phẩm các tôn giáo ở đâu, nhất là các vị ở hải
ngoại, các ngài phải tìm cách liên kết với nhau, cũng như dùng uy tín của mình để giúp các trí thức
ngồi lại với nhau, mà kết hợp lại thành đầu tàu để kéo các toa tàu quốc gia theo mà thoát hi ểm. Xin
các Ngài tha thứ cho lời nói khó nghe này. Đừng có ngồi yên để không biết làm gì, cứ bắt tay vào
việc thì chuá Thánh Thần và Hồn thiêng Sông Núi sẽ hướng dẫn cho quý vị, các vị lãnh đạo tinh thần
có thể giúp quy tụ một số trí thức nòng cốt lúc ban đầu, có làm việc chung mới có sáng kiến, mới gây
dựng thực lực được. Vụ Giáo dân Thái Hà cầu nguyện, nhất là 8 giáo dân bị cáo là một ví dụ điển
hình.
Đừng cậy ỷ vào ai nhiều được, trước khi nhờ cậy một ai, thì chính chúng ta phải có nội lực trước,
nếu không thì lại sa vào vòng nô lệ khác. Cầu xin Chúa, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn thiêng sông
núi soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta! Thật Không còn thì giờ để cho chúng ta chờ
đợi viễn vông nữa!
Trân trọng

117

12.- Việt Nam thiết lập Viện Khổng Tử
“ Hà Nôi.- Ngày 06 tháng 04 năm 2009, nhà cầm quyền CSVN lại theo kế hoạch của Trung cộng
cho mở thí điểm Học viện Khổng Tử, mà thực chất là văn hoá Trung Quốc.
Trung Quốc có kế hoạch thiết lập khoảng 100 Học viện Khổng tử ( 551 – 479 BC ), vị học giả mà
những lời dạy đang trở thành thời thượng tại đất nước Trung Quốc hiện nay.
Sỡ dĩ như vậy vì Cộng sản Trung Quốc đang dùng Khổng Tử để thay thế học thuyết Mác Lê đã quá
lỗi thời, vì nhiều thế kỷ qua, đạo Khổng đã đưa ra cơ sở đạo lý cho lối sống tại Trung Quốc. . . Khổng
Tử và các đệ tử của ông đã vạch ra một cơ chế chính quyền và xã hội dựa trên quan niệm trung
quân ái quốc và tôn ti trật tư. . . “( Thời luận 04- 08- 2009 )
Đây là một tin vui, vì nếu thực sự CSVN muốn bỏ lối sống Tam vô để đi vào con đường “ Tiên học
Lễ hậu học Văn “ thì là một cơ may cho con Người và Đất nước. Từ trước tới nay, lúc nào đảng
CSVN mạo nhận đảng mình là Dân tộc là Nhân dân, là văn hoá truyền thống dân tộc. . ., nhưng mọi
sự đều ngược lại, nay lại đem Khổng Tử ra Không biết còn nhân danh Ngài để làm cái gì đây?
Cứ nhìn lại lịch sử Tàu xem qua các đời Chu, Tần, Hán, Tấn, Tống , Nguyên, Minh, Thanh, Trung
hoa Dân quốc và Trung Cộng có thực sự thực hiện đúng đắn Đạo lý của Ngài không?
Ở Á Đông ai ai cũng biết đức Khổng Phu Tử là vạn thế sư biểu, Đạo lý phương Nam do Ngài thuật
lại không những trước đó đã giúp cho nước Văn Lang thịnh trị những hàng ngàn năm.
Đến nay đạo lý của Ngài cũng còn ảnh hưởng lớn tới các nước như Nhật, Singapore, Đài Loan,
nhất là Đại Hàn. Nhờ Khổng học mà các nước này đã vươn lên được tốt đẹp.
Tuy Khổng Tử được coi là Sư biểu của Tàu, nhưng các chế độ theo Khổng giáo đều là chế độ quân
chủ chuyên chế, nhất là CS Tàu đã hết mình tẩy trừ Nho,cho là thứ văn hoá hủ lậu của phong kiến.
Sau khi Mao Trạch Đông đã dùng phương pháp tẩy não để xoá đi ấn tích Tư hữu trong não con
Người ( CS cho Tư hữu là mối tội đầu trong nhân loại vì chiếm hữu bất công ) , CS Tàu cho Tư Hữu
là dấu ấn được in vào trí não con Người do hoàn cảnh sống lâu đời được gấp nếp mà thành,( do
soma ) chứ không phải là thiên bẩm ( germen ). Sau khi dùng ngọn đèn cực mạnh chiếu vào đầu con
Người để tẩy não những thứ cho là thiên bẩm ra, thì Mao Trung cộng lại cho loa phóng thanh lặp đi
lặp lại những tín điều của CS để in dấu Vô sản vào, nhưng kết quả đã hoàn toàn thất bại.
Đặng Tiểu Bình đã tỉnh ngộ mà âm thầm khôi phục Khổng giáo để vực dậy. Nhờ đó mà Trung Cộng
đã đạt được một số tiến bộ như ngày nay. Nếu việc lập viện Khổng Tử để khôi phục Đạo lý làm người
là một điều ai ai cũng nhiệt tình chào đón, vì bao nhiêu nan đề của con Người và Xã hội là do con
Người đã đánh mất Đạo lý làm Người.
Để thấy rõ vấn đề CSVN cho lập vịện Khổng học theo ý đồ của Trung cộng ra sao. Thiển nghĩ cả
quan thầy Trung cộng lẫn học trò Việt cộng đang chuẩn bị mở mặt trận mới về văn hoá, thực chất
cũng đem cái tôn quân thuở xưa, thay cho việc tôn Đảng độc tài chuyên chế ngày nay, lấy nhãn hiệu
khổng giáo làm khiên mộc mà đánh mà đỡ, dùng mã Khổng học làm bùa phép để lừa dân!
Đây là trận đồ vô cùng quan trọng. Vấn đề Khổng học rất phiền toái, vì Khổng giáo đã bị cạo sửa,
xen dậm, và giải thích sai lạc thành một mớ tả pin lù giữa Vương đạo và Bá đạo, để phò chuyên chế,
nên đã bị thất truyền qua sử trình lâu dài của Trung Hoa.
Chúng ta đón chờ Đức Khổng của Tàu lẫn Việt cộng được tôn xưng ra sao: nếu họ thực sự khôi
phục lại nền “ văn hoá khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo. . . “ của phương Nam để sửa lại con
Người và xã hội thì là điều cực may cho xã hội, nhưng nếu họ dùng Khổng giáo để làm nhãn hiệu
chính trị Bá đạo, dùng bạo lực mà bành trướng như Hán Nho ngày xưa,thì còn là một đại họa cho
Đông Á! Từ trước đến nay, các chế độ quân chủ chuyên chế Trung Hoa cũng như Trung Cộng ngày
nay đều là Bá đạo, còn nô tài CSVN thì rắp theo bài cai trị chuyên chế y chang. Thiết tưởng cần đi
sâu vào vấn đề rất phức tạp này theo văn hoá Việt để đón chào ngày mới hầu làm sáng tỏ mà sáng
soi bộ mặt mới của thầy trò họ ra sao?
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Đức Khổng Tử là ai?
Ngài là Người nước Lỗ ở tỉnh Sơn Đông, ngày nay người Đại Hàn nhận Ngài là Người của Nước họ,
chứ không phải của Tàu. Còn chúng ta thì biết Ngài là vị sư biểu đã tài tình thuật lại nền văn hoá
phương Nam, là nền Đạo lý nhu thuận của văn hoá Nông nghiệp, chứ không phải là thứ bạo lực của
nền văn hoá Du mục phương Bắc.
“ Trọng Ni ( Khổng Tử ) tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vũ, thượng luật Thiên thì,
Hạ tập Thủy thổ: Đức Khổng ( Trọng Ni ) thuật lại đạo ông Tổ của mình là hai ông Nghiêu Thuấn,
và hiến chương của vua Văn vua Võ. Trên để tâm đến Thiên thời, dưới thì chú ý đến lệ tục từng nơi
“. Không Tử thuật lại cái đạo của ông Thuấn, ông Văn, mà hai ông đều là người Man Di : Thuấn
Đông Di chi nhân, Văn Vương Tây Di chi nhân ( Mencius. IV b. I ). Cốt tuỷ của đạo Nho là đạo: “
Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi: Đạo Nho dạy về
lối sống khoan nhu, không trả thù người vô đạo, Văn hoá phương Nam là hùng cường, nên người
quân tử ở đó . “ Vậy Đạo lý Ngài thuật lại không phải là của Tàu mà Ngàì thuật lại nền Văn hoá
phương Nam, tức là nền Văn hoá của Đại chủng Việt ở phương Nam, chứ không phải do đức Khổng
Tử sáng tác ra, nhưng Ngài là vị sư biểu duy nhất đã làm được việc Tổ thuật tài tình vô song vô đối
như thế. Khi sống Ngài chu du khắp thiên hạ, đem Đạo lý của Ngài thuyết phục các vị quân vương
thời đó cai trị dân theo nền Đạo lý của ngài, nhưng chẳng được ai theo bao nhiêu, nên Ngài trở về
dạy học và cùng với một số môn sinh viết Kinh Điển gọi là Tứ Thư, Ngũ Kinh để lại cho đời sau.
Nhưng sau đó người ta bảo Đạo của Ngài lại bị thất truyền,vì Ngài mới chỉ thuật lại được tổng quát
phần nội dung, mà chưa phát hiện được nền tảng, tức là Cơ cấu của Nho.
Nhờ đi sâu vào khoa tân Nhân văn , mà triết gia Kim định đã khai quật lên nền cơ cấu đó.( Ta sẽ
bàn ở chỗ khác ), từ đây trở đi thì sẽ không sợ Nho bị thất truyền nữa.
Các loại Nho giáo
Khi nói đến Nho giáo người ta chỉ tưởng chỉ có thứ Nho mà người Tàu đã truyền bá cho ta, đó chỉ là
Hán Nho,nhưng khi đi sâu vào thì lại có nhiều thứ Nho.
Từ Hoàng Nho qua Di Nho tới Việt Nho
( Việt triết nhập môn: Tr 31- 43. Kim Định )
“ Trước hết ta đề cập đến hai thứ Nho:
Một là Hoàng Nho cũng có tên là Di Nho hay Việt Nho.
Hai là Hán Nho cũng có lúc gọi là Chu Nho.
Như vậy chủ đích là nói về Văn Hoá, chứ tuyệt nhiên không đả động chi đến vấn đề chủng tộc tức
không xem Tàu với Di hay Việt khác nhau về chủng tộc, mà chỉ có ý đến hai thứ Nho.
Việt Nho là Nho nguyên thuỷ chung cả Việt lẫn Tàu.
Hai là Hán Nho cũng là Nho đã được người Tàu hoàn chỉnh ( tức là làm cho trọn vẹn
cũng gọi là công thức hóa ) và sau này có sa đọa đưa vào chừng 30% chất Du mục, nay cần
phân định để gạn lọc hầu đạt Nho chính thống.
Các học giả Tây Âu khi nói về Nho đều dùng tiếng Confucianisme, đến nỗi nhiều người không biết
đến tên Nho, càng không biết đến những chặng tiến của Nho. Đó là điều chúng tôi có ý bổ túc trong
bộ triết Việt Nho này. Vậy Nho có tất cả 4 giai đoạn:
I.- Hoàng Nho
Thực ra Nho phát nguyên từ thời Tam Hoàng: tự - 4480 đến -3080, gọi là Hoàng Nho với
Phục Hy, Nữ Oa. Thần Nông. Nho đợt này được chứa trong 4 loại sách: Tam ( 3 ) phần, Ngũ ( 5 )
Điển, Bát ( 8 ) sách, Cửu ( 9 ) khâu gồm 25 cuốn với Dịch Quy tàng.
Đời Chu có đặt chức quan Ngoại Sử coi về bộ cổ thư này ( Xem Chu Lễ, chương Xuân quan tòng bá,
tiết Ngoại sử ). Nhưng sau không hiểu sao lại để mất.
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Gọi là Ngoại sử vì thuộc giai đoạn trước khi có dân tộc Tàu. Tàu chỉ xuất hiện tự Hoàng Đế là
cùng cực và các sách từ đấy thì do quan Nội sử trông coi.
Vì sách đã mất nên nay ta chỉ có thể biết cách gián tiếp qua đức tính của Tam Hoàng, mà dấu đặc
trưng nổi bật là huyền số như ta thấy số 3, 5, 8 , 9 trong tên sách. Rồi đến tính cách và phong thái của
Tam Hoàng như sống cả trên trời lẫn dưới nước ( Tiên Rồng ). Phục Hy thì làm ra “ Dịch Tiên
thiên “, Nữ Oa nấu đá ngũ sắc. Thần Nông khai sáng Nông nghiệp.
Đấy là loại Tổ đầu tiên lập ra Nho, tôi gọi là Hoàng Nho và là Tổ của Tứ Di. Trước khi nói đến Di
Nho hảy nhận xét hai điều:
1.-Trước hết là Nho đã được đặt nền móng xong hẳn. Tàu chỉ có thể hoan chỉnh ( trọn vẹn
hoá ), chứ không thêm được gì, cũng không thể bỏ. Kinh Thư hay nhắc: Nếu không lấy ở cỏ Đạo thì
lấy giáo huấn ở đâu? “ Bất do cổ huấn, vu hà kỳ huấn “ ( Thiên Tất mệnh, câu 11 ).
Đó là cái
Đạo mà Khổng An Quốc gọi là Đại Đạo ( Bài tựa Kinh Thư ). Chúng ta sẽ bàn ở chương sau.
2.- Điều hai là vì vụ nhà Chu “ để mất “ các cổ thư nên sau người ta quên hẳn dòng Văn
hoá Hoàng Nho, mới có truyện móc nối với Hoàng Đế, và tính năm tự Hoàng Đế ( -2696 ) trở lên
thành ra Phục Hy là – 2852 và Thần Nông là – 2737.
Đó là những niên hiệu cần phải thải bỏ, vì nó
trái với khảo cổ: hai di chỉ Long Sơn và Ngưỡng Thiều phải có tự 4 đến 5 ngàn năm trước.
Văn hoá Hoà Bình cũng đã có Thần Nông tức lối 10 ngàn năm trước là ít. Vì vậy nên ghi niên hiệu
lưu truyền không phải là vì nó đúng hơn, nhưng vì nó bớt xa sư thực hơn.
II .- Di Nho
Đợt thứ hai là Nghiêu Thuấn, nhất là Thuấn là Tổ của Khổng Tử. Khổng Tử không là nhà sáng tạo
mà chỉ là người truyền bá. Truyền bá Đạo nào? Thưa là Đạo Di Nho đó. Sách Trung Dung câu 30
nói: “ Trọng Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn, Hiến Chương Văn võ, Thượng luật Thiên thì, hạ tập
Thuỷ Thổ “ : Trọng Ni ( tên Khổng Tử ) thuật lại Đạo ông Tổ của mình là hai ông Nghiêu Thuấn và
Hiến chương của vua Văn vua Võ. Trên thì để tâm đến thiên thời, dưới thì chú ý tới lệ tục từng nơi “.
Câu trên bày tỏ hai chiều kích ( có chân trên hai tàu ): Đạo chung thì lấy từ ông Nghiêu ông Thuấn,
còn hiến chương ( hay là hiến pháp tức khởi đầu đi vào cụ thể tư riêng ) thì lấy của Văn, vua Võ. Câu
sau giải rộng: Đạo phổ quát thì là chữ Thời, đến lúc hiện thực thì phải tuỳ Nơi ( hạ tập thuỷ thổ ).
Câu sách trên cho thấy rõ Khổng Tử chỉ thuật lại cái Đạo của ông Thuấn ông Văn: vậy mà ông
Thuấn ông Văn đều là người Man Di, “ Thuấn Đông Di chi nhân, Văn vương Tây Di chi nhân (
Mencius IV. B.I )
III. Việt Nho
Đợt cuối là Việt Nho. Việt cũng gọi là Bách Việt, là một tên mới dùng để chỉ Tứ Di, hay Man Di,
tức không phải dòng tộc mới mà chính là liên đoàn các dân thổ trước đã cư ngụ ở nước Tàu
trước khi Tàu xuất hiện, và gọi là Viêm chủng, là Tam Miêu, Cữu Lê rồi Cửu Di, Tứ Di. . . , đến
quảng sau này chỉ bằng tên Bách Việt gồm rất nhiều chi như:
Bộc Việt:
Liêu Việt:
U Việt:
Mân Việt:
Nam Việt:
Lạc Việt v. v:

Miền Kinh Sở
Miền Hồ Quảng
Miền Chiết Giang
Miền Phúc Kiến
Lưỡng Quảng ( Lưỡng Việt )
Bắc Việt

Người vẫn là một dù mang tên Hoàng, Di hay Việt. Nhưng sở dĩ phải dùng những tên khác nhau cho
hợp lịch sử và nhất là có những chặng nhỏ để dễ nhận diện: Tự nguời Việt liên hệ với Bách Việt,
Bách Việt cũng là Man Di. Di là con cháu của Tam Hoàng, nhất là đợt tên mới này bao gồm Việt
Nam . Là nước hiện có hoàn cảnh sử địa đặc biệt đáng tên là đại diện cho Di Nho hay Hoàng Nho,
thì từ nay nói đến các thứ Nho này có người thừa kế sống động để “ bênh vực quyền lợi “ của Di
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Nho, kẻo từ trước tới nay chỉ có mình Hán Nho lên tiếng, còn Di Nho kể như người vắng mặt. Ngạn
ngữ Pháp nói: “ Kẻ vắng mặt bao giờ cũng có lỗi hay bị thiệt thòi: Les absents ont toujours tort “ .
Từ nay có Việt Nho thì hết sợ thiệt thòi. Huống chi ta đang kiến thiết một triết lý để sống thì cần
phải có người sống thực sự, mới hy vọng viết ra được đạo sống.”
Việt và Tàu “ ( Gốc rễ triết Việt. Tr. 121- 137. Kim Định )
Việt Đại diện thời Văn hoá, Tàu thời Văn minh
“ Nho cộng thêm gốc rễ của Việt nữa thì gọi là Việt Nho.
Nói đến Việt Nho là nói đến liên hệ Việt với Tàu bị biến đổi: Việt Nam từ học trò biến ra đại diện
Nho ở giai đoạn văn hoá; còn Tàu đại diện Nho ở giai đoạn văn minh.
Cần làm sáng tỏ sự biến đổi này vừa để tránh hiểu lầm vừa đưa lại ơn ích tối đa cho văn hoá nhân
loại.
Từ trước tới nay Tàu được coi là chủ của Nho, cho cả văn hoá Đông Á, và là thầy của mấy nước
xung quanh, trong đó có Việt Nam. Việt Nam học với thầy Tàu hết mọi sự: từ chữ viết, đạo
Nho cho đến cách cai trị, binh bị, kinh tế cả đến kiến trúc nữa mà không sáng tạo được gì như
Hàn hay Nhật. Niềm tin đó có đứng không ?
Thưa có đúng đến 100%, nhưng chỉ đúng đến
Tần Hán, tức xung quanh thế kỷ thứ 2 hay 3 BC, còn trên nữa thì trật, nhưng không may
người ta đã lầm đem cài nhìn sai lạc đó mà trùm lên trùm lên thời kỳ rất lâu trước, mà ta sẽ gọi
là thời văn hoá, có thể lâu đến vài ba chục thế kỷ rồi. Ngày nay khám phá ra gốc Hoà Bình của
Văn hoá Tàu. Thế mà Hoà Bình muộn nhất cũng là 12,000 năm, còn sớm nhất quảng 50,000
năm.
Nguyên nhân lầm lẫn
Sự lầm lẫn trầm trọng như vậy khiến người ta bám vào có giai đoạn văn minh hiểu là đã kết tinh, đã
thành chủ thuyết, thì có lạ chi đâu sau Khổng Tử, Nho kể như thất truyền, không ai hiểu thấu Nho
nữa.
Vì cho được hiểu thấu đáo một nền văn hoá nào tất phải tìm hiểu tự lúc nó đang hình thành
mới thấy được cái tế vi nhất, mới đủ khả năng xây dựng một nền triết mới tự đó.
Hậu quả là các sách biên khảo về Nho cho tới nay chưa quyển nào đáng gọi là một nền triết mới từ
Nho, hơn kém chỉ là những giải nghĩa rộng hẹp có khác nhau, nhưng chưa đủ sức đáp ứng lời mời
của Hội nghị triết học hoàn cầu năm 1949 ở Honolulu đề nghi đem triết Nho ra làm nhạc
trưởng chỉ huy cuộc thống nhất Hoà âm nhân loại thời mới, vì “ Khổng Tử có chân trên cả hai
tàu: cả tàu Thế sự lẫn tàu Tâm linh “.
Đó là một đề nghị rất chính xác nó làm vinh dự ngay cho nền triết hoàn cầu tuy bất lực nhưng còn đủ
sáng suốt nhìn ra chỉ có Khổng Tử mới cung ứng nổi nền móng cho một nền Chu Tri mới, một nền
triết Nhân sinh hợp cảm quan thời đại.
Nhưng không may suốt 50 mươi năm đã trải qua mà không một học giả nào ( sinologist ) đưa ra một
nền triết đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của nhân loại, một nền triết cần thiết cho vận hệ sinh tử của toàn
cầu.
Hiện tình của nhân loại.
Nhân loại hiện đang đi trên con tàu thiếu la bàn, không biết hướng đến bến bờ nào. Tất cả mọi niềm
tin, mọi đức lý đang suy thoái mạnh. Nếu không mau mau tìm ra được đường lối mới để cứu vãn thì
thế giới này tất đi đến bờ vực thẳm. Chính vì trong ý đó mà cần xét lại mối liên hệ giữa Tàu và
Việt để tìm ra lối thoát cho sự bế tắc kia, chứ không phải vì niềm hãnh diện quốc gia hẹp hòi
như có thể bị hiểu lầm thế.
Vậy điều cần phải xét trước nhất là hỏi nước Tàu là chi? Khởi đầu từ thời nào?
Hầu hết các học giả đều nói: Tàu chỉ là một thực thể văn hoá, tức nước Tàu có là do đạo Nho và chữ
Nho, nếu không có Nho thì nước Tàu nay chắc chắn đã như Âu châu gồm ít gì chung quanh mười
nước với tiếng nói khác nhau với phong tục dị biệt. Thiết tưởng không học giả nào cải chính điều
trên. Đến chính ngay như tác giả Tàu ông Ngô Kinh Hùng cìn chứng minh là Tàu không có cả đến
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tên chủng tộc, không là Hoa, là Hạ, không là Hán. Tên Tàu nay là tên của nước Tần, ( Ts’in : thành ra
Chine. China heritage . 110 ).
Vậy Tàu là gì?
Thưa là phần tiến bộ nhất của Việt theo nghĩa Việt là toàn dân thổ trước xưa quen gọi là Mông Cổ,
nay xin gọi là Việt ( Đọc lại chú thích bài 2 trong Gốc rể triết Việt ) mà ngành nổi nhất là Di. Chữ Di
theo nghĩa hẹp là rợ miền Đông, theo nghĩa trung bình là Ngô Việt, theo nghĩa rộng xưa là Tứ Di có
nghĩa như Bách Việt tức là toàn thể dân thổ trước Đông Á . Có thể nói thế này: Người Tàu là dân
Thổ trước, nhưng đã tiến lên Di trước, rồi ra Tàu sau. Và khi đã tiến lên Tàu ( lối từ nhà Chu ) thì
không những quên gốc mà còn khinh khi ruồng bỏ gốc, cho là Man Di là Rợ Mọi. Vì sự đoạn tuyệt
đó nên nên trong cuộc quang phục Nho phải tìm một chi khác đại diện cho đại tộc ở thời văn hoá để
nói lên tiếng nói trung thực của đại tộc.
Thiết tưởng cho đó không đâu hơn là Việt Nam. Việt Nam đại diện cho Nho ở đợt văn hoá, còn
Tàu đại diện ở đợt văn minh, khi hiểu văn minh là thời đã phát triển đâu ra đấy, có thể nói là
đã kết tinh, đã đóng cục cố định.
Còn văn hoá là thời đang hình thành mới vươn lên chưa kịp sắp xếp nhưng đấy óc sáng tạo. Chính
với ý đó mà ta nên đón nhận những thám quật mới nhất về nguồn gốc văn minh Tàu họp ở Berkeley
năm 1981 đã công bố trong quyển : The origins of Chinese Civ. Berkeley 1983, sẽ viết tắt là Origins
), xin trưng vài câu làm mẫu:
1.- Nghiên cứu về Việt có thể dọi nhiều tia sáng vào nguồn gốc văn minh Tàu ( Origins. P.
148 ).
2.- Văn hoá bắt đầu ở Đại Vấn Khẩu ( Sơn Đông ) và ở Đại Bôn Khanh ( Đài Loan ) đều phát
nguyên từ văn hoá Hoà Bình ( Origins 579 ).
3.- Tàu do Việt. Văn hoá Hoà Bình lan lên tận tộc Thương ( Origins 223 ).
Đó là những chứng từ cập nhật hóa nói Tàu do Việt tộc.
Xin coi đây chỉ là vài trưng dẫn mẫu cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm được qua hàng
trăm sách nghiên cứu nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn khác. Chỉ
cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng một chủng tộc,
cùng văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ta từ tộc Thương ( Hoàng Đế do đạo Lão đặt ra sau.
Need. I. 89 ). Còn tộc Hạ thì không tìm được ấn tích nào trong khảo cổ, cả đồ đồng lẫn bốc từ . Nói
đúng ra thì Tàu mới có tự Bàn Canh ( 1401 – 1373 BC ) nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch
hổ, đi xe ngựa ) thì văn hoá hoàn toàn là Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cũng sinh đẻ
theo lối Di là “ nuốt trứng chim, Trống Quân. Như vậy các tổ trước gặp trong sách được cho là Tàu
vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ) vừa mâu thuẩn, thí dụ Nghiêu Thuấn mới có trong sử sau
Khổng Tử, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông toàn là người Di . Phục Hy cũng gọi là thanh tinh: Rồng
xanh ( Rồng là Di ). Nữ Oa đầu người mình rắn ( Di ) . Thần Nông cao 8 thước 7 tấc, trừ đi 5 thì ra
2 – 3 của Di, vì thế không được nhắc đến trong Kinh Thi, chỉ mới đưa vào sau theo một lối riêng:
càng cổ thì càng được đưa vào muộn, thí dụ Bàn Cổ lâu nhất, vì mở đầu lịch sử toàn vùng thì mới
được đưa vào đời Tam Quốc do Từ Chỉnh trong quyền “ Tam Ngũ lược kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu
người Việt Đông ( Origins 459 ). Theo lưu truyền thì mồ mả còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông.
Vậy Bàn Cổ là tổ họ khai quốc Việt Nam 2879 BC. Bàng cũng đọc là Bành, là Bàn là Ban là Man,
Mân, Môn, Mana, Mã lai, Mongol. . . đều tự Bàn Cổ, chỉ có cách đọc là khác.
Đây là liên hệ Tên chứ nếu kể đến liên hệ văn hoá thì toàn cõi Đông Á không đâu ra khỏi đại
chủng Việt.
Tách ra khỏi đại chủng Việt thì Tàu khác gì?
Thưa ra Văn minh tức có nhiều tư tưởng khúc chiết, đưa ra nhiều điểm mạch lạc, làm cho ra minh
nhiên có lý luận. Còn Văn hoá không có tư tưởng, chỉ có mấy ý lực nòng cốt nên phác tố, tự nhiên:
con người gần với thiên năng hơn, được hưởng nhiều tự do hơn, nên về đàng nhân cách đức độ thì
cao hơn văn minh. Có thể dùng câu sách Trung Dung ( câu 20 và 21 ) để tả Văn minh, Văn hoá:
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Văn hoá là Thành Giả
Văn minh là Thành chi giả.
“ Thành giả Thiên chi đạo giả, bất miễn nhi trúng, bất tư nhi đắc. Trung Dung trúng đạo:
Thánh nhân dã. Thành chi giã Nhân chi đạo giả: trạch thiện nhi cố chấp chi: bác học chi,
quảng vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi.”
Tự thành minh vị chi Tính – Văn hoá
Tự minh thành vị chi Giáo – Văn minh
Văn minh ưa ở tỉnh thành nhiều hơn ( tỉnh là civis nên sinh ra tiếng civilisation ) thiên về buôn bán và
công nghệ. Về đàng trí thức thì nhận thức rõ hơn về sự vật, nên có ý niệm xác định hơn, gọi tên lên
nhiều điều mà văn hoá mới chỉ thị lờ mờ bằng hình tượng.
Thí dụ: Việt Nam làm bánh dầy bánh Chưng thì Tàu nói: “ Thiên viên Địa phương “ : ý tưởng
như nhau nhưng Tàu nói bằng lời. Việt làm lễ Thành Đinh với cuộc thi: thi chạy, thi vật, làm lễ
nhập cuộc. . . còn Tàu là Gia Quan với những lời dặn dò kỹ lượng.
Việt thờ Tổ Tiên còn Tàu là Gia Tiên đặt bài vị theo vị trí Ngũ hành. . .
Tiên trình này kết tinh bằng Kinh Sách Tàu là Tứ Thư Ngũ Kinh. Việt thuộc giai đoạn chưa thành
văn, nên không có sách hay gọi là thời “ Kinh vô Tự “ . Nói như vậy thì văn hoá cao hơn văn minh
cần chi phải đi đến văn minh? Thưa rằng văn minh là phần việc của con Người lý trí , mà lý trí là cơ
năng ban cho con người để con Người tham dự với Trời Đất trong cuộc tiến hoá của mình.
Thú vật không có lý trí, nên cuộc đời cứ tự nhiên không lầm lỗi. Con người trái lại lầm lỗi rất
nhiều và chỉ tiến được qua lầm lỗi, và tiến trong cõi nhân vi chứ làm sao mà bằng được với
thiên năng, nhưng con người hơn con vật ở chỗ có phần tự làm ra để đóng góp, còn lầm lỗi là
tại pha lý trí với tiềm thức tâm linh không đúng độ.
Đúng độ là khi Lý trí “ soi “ Tiềm thức mà không phá Tiềm thức ( cũng gọi là Thiên năng ) nên tiềm
thức vẫn càng làm ích cho con người, giúp con người đạt hạnh phúc thí dụ Bình sản và Tự do. Nơi
nào không đạt thì có chế độ Nô lệ , mắc nhiều chiến tranh với các chênh lệch. Vậy mà ít nơi đạt được
quân thiên đó ( celeste equilibre ) . Ấn Độ cho tới nay chưa giải thoát được Lý trí ra khỏi Tôn giáo,
nên khi Upanishad khám phá ra chân lý nền tảng Tatvam asi thì thầy trò phải đưa nhau vào rừng mà
nói nhỏ vào tai, không thì bị với các nhà tư tế . Lý do vì Ấn Độ ở miền nhiệt đới: Cái nóng uống hết
sinh lực, nen những hoạt động trí óc cao hơn phải chuyển sang Tàu.
Còn Âu Châu thì mới đạt “
Tự do thoát khỏi mà chưa có Tự do tích cực “ ( Freedom from not yes Freedom to ).
Trong các triết gia thế giới chỉ thấy có Khổng là đạt độ quân thiên theo liều lượng Vài Ba: Lý trí 2,
Tâm linh 3. Đến đây ta có thể hỏi nếu không có Việt tộc thì ông có đạt được độ quân thiên đó chăng
? Có lẽ không, vì ngoài khu vực Việt không thấy được người nào. Tuy nhiên ta cũng cần hỏi lại, là
nếu không có Khổng Tử thì liệu nền Minh triết Việt có thành tựu được như Khổng giáo chăng. Khó
nói ! Chỉ biết rằng sau Khổng Tử cả cái miền Đông Á chưa có người nào nối tiếp được sự nghiệp
ông. Sự nghiệp ở tại lập một tỷ lệ quân bình giữa Lý trí và Thiên năng ( Tỷ lệ Vài Ba hay Lý trí 2,
Thiên năng 3 ) cũng gọi là quân thiên ( celeste equilibrium ).
Ngoài ông ra thì trong các vị có ghi
chép lại trong sách vở chưa có người nào kể Đông lẫn Tây, cả Kim lẫn Cổ.
Ông Speicer đã có lý khen Khổng Tử đi tìm Đạo có công biết quay về phương Nam. Dầu sao
thì ông Howord Smith có lý để nói “ Khổng Tử là món quà to nhất ban cho loài người “ ông
xứng đáng được coi là gạch nối giữa Việt và Nho.
Sau ông Nho bị nghiêng sang Lý trí 30%. Vì Lão Trang cứ nằng nặc đòi trở về phác tố, cho đó mới
là Đại Đạo rằng “ Đại Đạo mất, nhân nghĩa xuất “, mà không suy rằng Đại Đạo mất không do người
đưa nhân nghĩa ra mà do thời thế . Đâu cũng vậy. Đại Đạo đều mất chỉ có thú vật cây cỏ là không
mất Đại Đạo. Vì có mất Đại Đạo con người mới có dịp đóng góp phần mình khi đưa Lý trí vào.
Có thể nói xét về đàng Minh triết hay Đại Đạo thì con Bò với Thánh triết ngang nhau, hai đàng
cùng một độ tinh thần và thánh thiện ngang bằng, chỉ khác là nơi con bò ( hay thú vật nào cũng
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thế ) thì hoàn toàn phác tố, vô thức, còn nơi thánh triết thì có ý thức.
Quảng cách giữa con
Bò và nhà Thành triết chính là con đường nhận thức cũng gọi được là tiến trính nhân cách hóa
hay cá thể hoá ( process of hominization or of individualization ).
Và đó là con đường tiến
hoá của chung con người nó ở tại đem ý thức soi vào vùng tiềm thức, làm cho đôi bên giao thoa
với nhau. Làm sao cho cả hai bên đều cùng làm việc thì gọi là đắc đạo. Nếu lý trí ý thức đóng
góp bên dưới số 2 thì ra dị đoan tín nhảm gọi là duy Thiên hay duy Tâm. Nếu Lý trí vượt qua
số 2 thì ra duy Lý với chủ thuyết, với Ý hệ. Đại Đạo cũng mất luôn gọi là duy Địa ( duy Vật ).
Riêng Nho thì đưa ra Nhân Nghĩa tương đối gần được quân thiên ( 2 – 3 ) hơn hết.
Đành rằng nhân nghĩa không thể nào so được với Đại Đạo, nhưng trong đợt văn minh thì không giải
pháp nào bằng Nhân Nghĩa cả, vì tâm thức con người đã nhiễm nhiều Lý trí không còn đủ trình độ
phác tố mà đón nhận Đại Đạo. Lý trí đã lên đến quá độ hai thì phải có cái thang nới rộng hơn mới
ứng hợp.
Hảy tạm ví triết lý như cái thang để con người leo lên sân thượng Đại Đạo. Lý trí con
người tiến triển mỗi đời mỗi khác , nên mỗi đời phải có cái thang khác, cái nền triết lý mới khác tuy
xuất tự cùng một gốc cũ. Ví như cây trái mỗi mùa phải nở một loại hoa trái khác. Hết mùa thì hoa
trái rụng, có còn cũng thối không ăn được nữa. Sang năm phải một mùa mới . Việt Đạo là một
mùa hoa trái cực kỳ sum sê. Nhưng đến đời Xuân Thu thì triết lý hết xài. Lại phải đặt ra một nền
triết lý mới và Không Tử đã thành tựu trong việc này. Đến nay lý trí đã phát triển hơn nhiều thì lại
phải có một nền triết mới khác mà chúng ta còn chờ. Đó là điều giải nghĩa tại sao Nho lúc này cần
phải thêm chiều kích triết vào cái học. Chỉ nghiên cứu suông không còn đủ nữa.
Phân biệt Văn hoá với Văn minh
Ta thử lên sổ ít nét bên ngoài phân biệt Văn hoá với Văn minh vì điều này vừa kiện chứng sự vụ là
Việt thuộc giai đoạn văn hoá , khác Tàu ở giai đoạn văn minh, vừa cũng giúp vào việc đón
nhận hơặc làm ra nền triết mới.
Vậy trước hết ta hảy xét về chữ Việt : Chữ con Quăng Và chữ chân Chim. Con Quăng chỉ Rồng,
chân Chim đại diện cho chim Tiên, cả hai còn nặng tính tượng Hình, chưa đạt độ tượng Ý bằng chữ
Lệ ( chữ Nho nay khúc chiết hơn chữ con Quăng nhiều ), vì xem một chữ đọc lên tên sự vật liền rất
đích xác . Như vậy với chữ Lệ Nho đã bước lên một bước cao hơn văn hoá về đàng Xác định,
nhưng về đàng Tự do thì mất đi một ít. Rõ nhất là trong việc cưới hỏi: văn minh bắt phải có mai
mối, có lễ nghi đủ thứ. . ., còn thời Việt thì tự do Quần hôn, rồi bạn Lữ hôn, nêu không thì lối Trống
Quân: cô cậu nào yêu nhau thì tự do lấy nhau. Đó là chỗ khác nổi bật vào bao câu nói của Vương
triều chê Man Di không có đạo lễ gì ráo, cần phải “đức hóa “. . . thì đến 90% là bắt theo mai mối, lễ
nghi rườm rà cưới hỏi, chứ về “ đức hoá “ thì Vương triều kém Man Di nhiều, “đức hoá “ sao nổi.
Có nhiều cái bày đặt có tính cách xa xỉ do “ Phú quý sinh lễ nghĩa:giàu có sinh lễ nghĩa “, dân
không đủ tiền của mà theo thì họ cho là “ lễ bất hạ thứ dân “.
Tóm lại văn minh có tổ chức hơn, mà tổ chức thì không gì ngặt bằng du mục quen sống thành đoàn
lũ, không dành chỗ cho cá nhân phát triển, nhất là khi năng đi chiếm đoạt, nên phải đề cao tù trưởng,
đề cao quân đội và luật hình. Học giả Creel đã lên sổ mấy khoản do nhà Chu đưa vào như sau:
1.- Chức Thiên tử
2.- Quân đội chuyên nghiệp
3.- Tông pháp cha truyền con nối
4.- Luật hình
5.- Hoạn quan ( cấm dân không được dâm dục, cón nhà vua thì thả dàn có cả ngàn cung nữ ).
Nói chung vời văn minh thì du mục hay phụ hệ lấn át mẫu hệ, trọng Võ hơn Văn, đầy bóc lột, xã hội
chia giai cấp, nhưng may mắn cho Đông Á vì Nho quá mạnh trong dân gian, nên du mục chỉ lấn được
30 %, còn đến 70 % vẫn là Nho. So với văn minh Du mục thì Mẫu hệ mất trọn, dân chúng bị đàn áp
nên không tham dự cùng một văn hoá như quý tộc. Khi Roma bị xâm chiếm thì liền bị tan vỡ , còn
Tàu bị xâm chiếm bao lần đã không tan rã, còn quay lại cải hoá kẻ xâm lăng. Khác nhau là thế nhờ
có dân vẫn đi theo văn hoá có nguyên lý Mẹ bám sát từng bước.
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Dấu bên ngoài giữa Việt và Tàu
1.- Về Dịch.
Chu Dịch đổi thứ tứ Khôn Càn ra Càn Khôn tức cho Dương đi trước Âm, đặt
Võ trước Văn. Khổng Tử sang nướcTống ( con cháu Thương Ân ) thì còn gặp đạo “ Khôn Càn “ tức
nguyên lý Mẹ ( Khôn ) trước nguyên lý của Cha ( Càn ) theo đúng thứ tự Âm trước Dương.
2.- Ngũ luân của:
Tàu : Vua tôi, cha con, chồng vợ (đực rựa ) , anh em, bè bạn.
Việt : Vợ chồng, cha con, vua tôi, anh em , bè bạn. Dân chủ trọn vẹn: Dân trước vua, Vợ trước
chồng, ladies first ngay từ đó.
3.- Nhà cữa :
Tàu : Thì mái không cong, mà chỉ cong ở giao đầu, còn hồi văn thì loại gãy khúc chữ chi, tức đã ít
nhiều nghiêng về số 4 vuông.
Việt: thì cong toàn mái như trong trống Đồng, hồi văn cũng cong như biến từ dấu Bắc Son sang chữ
S, nghĩa là nét cong to hơn, và giữ đến chi tiết là thay hồi văn bằng chữ S ngả ～.
4.- Nghệ thuật: Việt là zéro, hoàn toàn bắt chước Tàu không sáng tạo được gì. Đó là xét về
văn minh. Hàn và Nhật còn có cái gì riêng chứ Việt thì hầu không, vì vài lý do riêng:
* Nước nhỏ bên cạnh nước quá lớn, phải cống thợ giỏi từ 40 đến 60 người, những
người giỏi không dám lộ ra, sợ bị sung công cống Tàu
* Vì nằm trong nhiệt đới nóng như đốt thiêu rụi mọi sinh lực sáng tạo, nhưng còn lễ
chính chưa ai để ý đến là Hàn Nhật còn có quý phái và tăng lữ nên có nghệ thuật tách rời , tuy nên
không nhiều bằng những nơi có Kim tự tháp, có Ziggurat, có Panthéon. . .
*Vì cuối cùng người ta nhận ra rằng nghệ thuật mọc lên trên 3 cái lầm chí tử của loài
người: Thần quyền, Quân quyền, Quý quyền, nơi nào có mặt một trong 3 thứ đó thì nghệ thuật biệt
lập lên cao.
Vì Việt Nam thoát 3 tai họa đó, nên không có nghệ thuật biệt lập, mà chỉ có nghệ
thuật nằm trong vật dụng ( kết hợp óc thẩm mỹ với thực dụng ).
Do đó xét chung thì Việt còn giữ được của đại tộc mấy điểm hơn Tàu sau:
1.- Địa vị đàn bà cao hơn, như đàn bà trong Kinh Thi tự do hơn sau này. Bà tế lễ ( bà đồng )
, các ông mãi sau mới được nhận vào “đồng tế “ rồi thừa thắng xông lên chiếm luôn.
2.- Bình sản giữ được nhiều hơn: Thường quá bán ruộng là công điền, chỉ có thời thực dân
Pháp gom ruộng vào mấy đồn điền lớn thì số tá điền mới thêm nhiều, chứ còn nói chung thì là công
điền vẫn nổi hơn tư điền, nên ngoài Bắc có nơi đến 90% người cày có ruộng.
3.- Không có vụ chôn người sống theo người chết như bên Tàu nói có vua chôn theo hàng
trăm người. Tần Thuỷ Hoàng chôn 3000 cung phi theo.
4.- Tự trị xã thôn cao hơn. Bên Tàu thường bị một dòng họ độc chiếm, chứ ờ Việt thì bất kỳ
ai đến 50 tuổi đều được vào Hội Đồng Kỳ mục.
Nhất lãm vể Nho
Suýt soát đó là bảng vẽ lại những dấu phân biệt Việt với Tàu, nó cho thấy một bảng nhất lãm
về Nho cả Văn hoá lẫn Văn minh.
Nó cho thấy Văn minh hơn Văn hoá một số điểm nhưng kém một số khác, nhất là nó giúp nhìn rõ giá
trị của Nho giáo có thể có trong thời đại đang tới như thế nào, và nay các học giả còn bị vướng mắc
những gì cần được giải tỏa. Nó cũng làm thay đỏi cái nhìn về liên hệ Tàu với các nước xung quanh
ra sao. Với cái nhìn mới thì Tàu không còn là chủ độc nhất của Nho, nhưng không còn bị coi là ông
khổng lồ chuyên môn đàn áp hàng xóm, nên hàng xóm rất dè dặt để khỏi nói là sợ và ghét, rồi đâm ra
ghét lây cả Nho giáo coi như là cái gì của tàu. Đó là cái nhìn bất lợi cho cả Tàu lẫn chung quanh, cả
về chính trị lẫn văn hoá nhất là văn hoá.
Trái lại cái nhìn mới thì Tàu ( * ) xuất hiện như người anh cả trong đại gia đình văn hoá, một
nền văn hoá đã mở rộng thênh thang sang tận Mỹ Châu, Phi Châu, Âu Châu và nhận ra sứ
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mệnh đang chờ cả gia đình. (*): Tàu đây là Tàu còn giữ được một số tinh hoa của Khổng giáo hay
Nho giáo nguyên thủy )
Tầm nhìn mới
Sứ mạng đó là hợp nhau góp công với toàn thể nhân loại để kiến tạo một nền văn hoá mới, một
nền văn hoá hợp cảm quan thời đại, một cảm quan đã lý trí hoá đến độ không còn chấp nhận cái gì
vô nền tảng tâm lý hay lý trí , với một tâm thức mở rộng được chỉ thị bằng các ngành tân Nhân văn:
Uyên tâm, Cơ cấu, Vi thể. . . nên cũng mong muốn một nền Chu tri toàn diện để kiến thiết được nền
huynh đệ phổ biến.
Trong việc này người Đông Á tuy có được thừa hưởng nền Minh triết cha ông nhưng đã mất ý
thức, cần một nền triết lý mới giúp cho.
Mà nói đến triết thì người Đông Á rất kém, chắc vì lâu ngày đi lối trực thị, lối này làm cho người
theo dõi về nghệ thuật, như người tàu thì về đồ đồng, đồ sứ tranh thuỷ mạc. . . không ai hơn được,
nhưng về đàng triết thì bất lực tỏ tường cũng cùng hạng với Do Thái, Roma, Arab kém triết mà nổi
về thực tế vậy. Âu Mỹ về triết bất địch: có thể là do triết cổ điển không đạt Minh triết tức không
hội nhập được hai thái cực với nhau, nên vấn đề nào cũng mắc mâu thuẩn trầm trọng bắt người học
phải suy tư ráo riết, lâu ngày làm cho cơ năng suy tư phát triển đến tuyệt độ, đi hết con đường diễn
dịch với bao nhận xét rất chí lý ơn ích cho cuộc đi “ tự Minh tới Thành “ trở nên dung dị.
Bây giờ đem áp dụng tài năng đó vào “ Gốc rễ triết Việt “ thì nhân loại chắc chắn sẽ có được
một nền Triết gắn liền với Minh để đi vào năm 2000 thiết lập tình Huynh Đệ phổ biến.
Đó chính là điều mong ước của toàn thể nhân loại, nhưng cho tới nay nó chỉ xuất hiện như một mơ
ước không tưởng, không làm sao kết tinh nổi, là vì nó chưa gặp được đường lối cụ thể nào.
Cái lợi của tầm nhìn mới
Thiết tưởng đường lối cụ thể đó đã hiện hình lên lờ mờ trong dự phóng của Việt Nho, vì nó gom
được 3 điều kiện thuận lợi từ trước tới nay chưa đâu có.
1.-Trước hết là Nho được các đỉnh cao trí tuệ nhìn ra có khả năng tiềm ẩn làm được thế
như đã nói về Honolulu 1949 khi chọn KhổngTử làm nhạc trưởng cho cuộc thống nhất hoà âm
nhân loại.
2.- Thứ đến sự phăng lần ra gốc rễ của Nho cũng là một thuận lợi nội tại đích thực giúp
rất nhiều cho việc kiến tạo một nền triết mới cần thiết cho giai đoạn mới.
3.-Thứ ba là biên cương của Việt rộng vô cùng lan tỏa khắp thế giới: Á, Mỹ, Phi, cả Âu
Châu thời các đại mẫu như Demeter, hầu như không sót ai ngoài vòng , nên việc quang phục
gốc rễ Việt trìết cũng kể được như là quang phục gốc rễ của loài người tức có sẵn tính cách
phổ biến ở trong rồi.
Như vậy chỉ còn thực hiện nữa là chúng ta sẽ có một tình huynh đệ phổ biến: bốn bể một nhà.
Đó là ơn ích của cái nhìn mới: nhìn qua cơ cấu của Nho toàn diện cả văn minh lẫn văn hoá là như vậy
“. ( Hết trích )
III.- Chu Nho( tiếp theo )
( Nguồn Đạo gốc Nước: Tiểu dẫn vào triết lý Việt Nam: lược trích từ tr. 4- 18.Kim Định )
“ Đến thời Nhà Châu có tiếng là đổ khuôn lời cho Nguyên Nho, gọi là Châu Nho nhưng cũng đã
làm cho Nho mất tính cách chính truyền bằng những việc như sau:
1.- Khử tịch: Phá huỷ thư tịch sách vở đời Ân, do đó làm mất bộ sách 25 cuốn gồm: Tam
phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu, mất thêm Dịch Quy tàng để nhường chỗ cho Châu Dịch bằng
cách đặt Kiền trước Khôn đang khi đời Ân thì đặt Khôn trước Càn đúng với thứ tự Âm Dương hơn,
do đó giữ được quân bình nền tảng.
2.- Nhà Châu gốc Turc đã đưa vào Nguyên Nho 4 yếu tốn du mục phụ hệ: chức thiên tử,
quân đội chuyên nghiệp, luật hình và hoạn quan. Kết quả là làm cong vạy Nho giáo trầm trọng .
Điều này đã được lưu truyền bằng câu: “ Hạ an nhân, Ân lợi nhân, Châu cưỡng nhân “
3 .- Tiếp theo nhà Tần “đốt sách chôn Nho “ cũng như đua Pháp gia nắm quyền văn hoá.”
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IV.- Hán Nho
“ Cuối cùng được nhà Hán hợp thức hoá bằng cách dùng Thư viện Thạch Cừ để xen dặm vào Nho
những ý tưởng của Pháp gia, Lão gia, Mặc gia, Âm Dương gia, biến Nho thành một thứ lộn xộn
chẳng mấy có giá trị. Nho này được gọi là Hán Nho.”
V.- Khổng giáo ( Nho giáo)
“ May thay Khổng Tử và các môn đệ đã thành công lập lại đạo xưa đến 70% :
1.- Khổng tử đã cứu vãn Đạo xưa bằng cách đưa ra những câu chân ngôn ngắn gọn giúp đưa
nhân đạo đến chỗ cùng cực mà kín đáo.
Ông đã chọn những việc nền tảng như chọn lịch đời Hạ . “ Hành Hạ chi thời “ là lịch khởi năm ở
cung Dần, tức là trục phân ( equinoxe ) Đông Tây, thay cho trục Chí ( solstice d’ hiver ) Bắc Nam
đời Châu. Trục chí là trục Thiên Địa, trục phân là trục con Người .
Đây là việc đặt nền tảng văn hoá trên con Người.
2.- Trong khi tìm Đạo xưa, Không Tử không hướng lên Bắc hay sang Tây mà biết quay về
hướng Nam, là nơi có nền Văn hoá: “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường
giả quân tử cư chi “ Phương Nam là khoảng đầu sông Hán sông Trường giang. Đó là cảnh vực hai
thiên Chiêu Nam và Thiệu Nam trong Quốc Phong. Ông đề cao cùng cực bằng tuyên bố ai không
hiểu hai thiên đó coi như úp mặt vào tường .
Hai thiên đó chỉ nói chuyên hai nàng và chàng trao đổi yêu thương:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
...
Quan quan cái con thư cưu ,
Con sống con mái cùng nhau bãi ngoài,
Dịu dàng thục nữ như ai,
Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng.
...
( Tản Đà dịch )
hay :
Bãi sông có đôi chim cưu,
Quan quan cầt tiếng thương yêu giao hoà.
Kìa ai yểu điệu mặn mà,
Sánh cùng quân tử thật là đẹp đôi.
( Kim Y Phạm Lệ Oanh dịch )
Khổng Tử biết xem xa khi đặt Đạo trên con Người, trên việc nam nữ yêu đương, để từ đó
đi tới cùng Trời Đất. Đó là triết lý nhân sinh đặt nền tảng trên con Người, trên công thể vợ
chồng.
Chỉ việc khởi đoan từ con Người như thế đã giúp ông kiến tạo được nhân đạo làm ơn ích cho con
Người cách trường cửu trong một miền đông dân nhất hoàn cầu, mà lại có một nền văn hoá thống
nhất lẫm liệt đến độ thống nhất luôn những tôn giáo trong miền, thành ra có thực thể “ Tam giáo
đồng nguyên “ . Đạo của Khổng Tử được gọi là Khổng giáo, cũng gọi là Nho giáo. Tuy trong dĩ
vãng đã có những cuộc tổng hợp để làm sống lại sức sống của Nho như tổng hợp Đổng Trọng Thư
đời Hán, tổng hợp Thiên Thai đời Đường, tổng hợp Chu Trình đời Tống, và đến hội nghị triết học
hoàn cầu tại Honolulu năm 1949 để mời một lãnh đạo ra tổng hợp giữa Đông và Tây. “ ( Hết trích )
Nho và các chính thể của Tàu.
Xưa nay khi nói Nho người ta lầm nghĩ là của riêng Tàu, nhưng chính các chính thể của Tàu lại đi
bách hại Nho.
1.- Nhà Chu khử tịch, làm tiêu trầm Hoàng Nho.
2.- Nhà Tần đột sách chôn Nho.( Phần thư khanh Nho .)
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3.- Nhà Hán tuy tôn sùng Nho nhưng thực sự lại xuyên tạc Nho để tôn quân.
4.- Nhà Nguyên thì xếp Nho sau hàng con đĩ
5.- Nhà Thanh thì dẫm dày lên áo mũ của Nho
Tuy các nhà trên đã đem yếu tố du mục bạo động vào, để đi cướp bóc và bành trướng, nhưng tương
đối vẫn giữ được một số đạo lý của Nho, khi so với các nơi khác.
6.- Từ khoảng thập niên 20 trở đi có phong trào chối bỏ Khổng giáo và tận cùng bằng câu nói
của Trung Cộng: “ Khổng Khâu nghiết phẩn chi học: cái học ăn cứt của Khổng Khâu “đưa đến vụ
đấu tranh giai cấp địa chủ để xoá bỏ chế độ quân chủ phong kiến và văn hoá Nho giáo của Hán
Nho. Ta không thể không hỏi tại sao lại có sự trai khoáy này?
Trải qua các đời Tần, Hán, Tấn, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh rồi Trung hoa dân
quốc, Khổng giáo liên tiếp bị thất truyền, chỉ còn lại Hán Nho là thứ Nho Bá đạo, về chính trị thì
phò chuyên chế, dùng bạo lực gây chiến tranh để bành trướng, về văn hoá thì Nho chỉ lo tìm
chương trích cú trong mớ hổ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo, nên đã đánh mất đại Đạo. Đến
Trung Cộng thì bài Nho triệt để.
Do sự cai trị của Tàu mà thứ Hán Nho này được lưu truyền trong nước ta, đây là hủ Nho, nên nay
nhắc đến Nho ai cũng dè bỉu, vì không phân biệt được Nguyên Nho và Hán Nho.
Tuy có lời kêu gọi của hội nghị quốc tế ở Honolulu mời lãnh đạo Khổng giáo thực hiện một tổng
hợp Đông Tây, để cầm chầu cho cuộc hoà nhạc Đông Tây, nhưng tới nay chưa thấy ai, chỉ trừ có
Đây là công trình đi tận gốc rễ của Nho ( phối Địa ) và siêu lên triết lý An vi ( phối Thiên ) để tổng
hợp giữa Hữu và Vô, đúng theo tinh thần Việt là siêu việt. ( Còn tiếp )

13.- Chủ trương Vô thần và Hữu thần tại Việt Nam
A.- Chủ trương của Trung cộng và đảng CSVN
I.- Về Chính Trị
Nhờ qủy kế gian manh của Đệ tam quốc tế CS cũng như được phù thủy Tàu cộng đưa
đường chỉ lối và tiếp sức mà đảng CSVN đã ngồi chồn hổm lên Ba ngành tối cao của quốc gia: Lập
pháp, Tư pháp và Hành pháp, 3 ngành này đã trở thành 3 con phổng giấy của đảng CSVN. Khi đã
ngồi lên trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam, đảng CSVN mặc sức giết người cướp của nhân dân
Việt Nam và tự tung tự tác bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Đây là chủ trương lớn
độc tôn của Trung cộng và đảng CSVN
II.- Về an ninh quốc phòng
1.- Về mặt Bắc: Đảng CSVN đã để Tàu Chiếm một nửa Bản Giốc, Ải Nam quan, một số lãnh
thổ lãnh hải ở biên giới miền Bắc,nơi có nhiều nguồn tài nguyên quan trọng cũng như những địa
điểm chiến lược.
2.-Về Biển Đông: Đảng CSVN đã nhường một số lãnh hải và nhất là hai đảo Hoàng Sa và
Trường Sa. Nay Trung Cộng đã cấm ngư dân đánh cá ngoài biển, một số tàu đánh cá bị đụng chìm,
một số ngư dân bị giết, một số ngư dân bị bắt giam và đòi tiền chuộc. Ngư dân nay neo thuyền đánh
cá ở bến, nằm chờ chết đói. CSVN đi xin xỏ chưa được, đang bất động. Nhà cầm quyền CSVN không
thể im lặng, cất tiếng chống lại nhưng vừa nói vừa run, vì sợ bị lất tẩy và mất ngôi.
Đây là giai đoạn Tàu hợp thức hoá vụ bán và nhường lãnh hải của đảng
CSVN.
3.- Về mặt Tây: Trong khi các đường sá trong nước chưa được sửa sang nhiều mà lại đi làm
đường xa lộ Trường Sơn vô dụng, nhà máy Lọc dầu Dũng Quất, nay tới vụ khai thác Bauxite Dark
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Nông và Lâm Đồng, Trước đây Tàu đã khai thác Buaxite trong nước, vì nguy hiểm nên phải bỏ mà
qua Việt Nam, quan trọng hơn nữa cần cấy một đô thị Đại Hán ở đây mà trước kia Mã Viện chưa
làm xong! Vì có địa điểm chiến lược này thì việc nuốt trọn Đông Dương như trở bàn tay.
Đây là chủ trương lớn Tàm thực của Trung Cộng và đảng lòn cúi CSVN.
II.- Về Quân sự và Nội Chính
Những cấp bậc quan trọng Quận đội đều được gài người thân Trung cộng từ cấp Tiểu đội trở lên cấp
cao nhất để nắm giữ để kiềm chế quân lực. Trung Cộng đào tạo hàng ngàn Công an để kìm kẹp nhân
dân và nhất là khống chế và tiêu diệt từ trong trứng nước phong trào 8406, và những người trong
phong trào tranh đấu cho dân Nhân quyền và Dân chủ. Đây là vòng Kim Cô quan trọng nhất mà
đảng CSVN đã tiếp tay với Trung Cộng để xiết cổ nhân dân Việt Nam
Đây cũng là chủ trương lớn đeo vòng Kim Cô vào cổ đảng CSVN và nhân dân Việt Nam.
III.- Về Kinh tế
Dưới sự chỉ đạo anh minh của Mao Chủ tịch, đảng CSVN cho tịch thu hết tài sản của Nhân dân để
nhốt mọi người vào chuồng tập thể, sau đó tuy chia cho mỗi người một ít ruộng để canh tác cứu đói,
nhưng đảng vẫn quản lý tất cả. Trước là ăn cướp mẻ lớn gọi là tập thể, nay còn tiếp tục ăn cướp cá
nhân làm sao khi nào bao tử người dân cũng bị thắt để cho dễ sai khiến mà bóc lột. Nhân dân bị
cướp nhà đất khắp nước khiếu kiện hàng chục năm, chẳng những CSVN không nghe, mà hầu như
thành phần quan trọng lớp trên cũng còn chưa lên tiếng về những vấn đề quan trọng.
Đây là Chủ trương bần cùng hoá và ngu dân của Trung Cộng và đảng CSVN.
IV.- Về Xã hội
Hai thành phần nông dân và công nhân là hai cột trụ để đưa CSVN lên ngôi thống trị. Nhưng sau
khi lên ngôi và sau thời kỳ đổi mới đảng CSVN bắt đầu ăn cướp cá nhân, cướp những nhà cữa đất
đai của chính thành phần nông dân nghèo đói, rước các nhà đầu tư ngoại quốc ăn chặn lương còm
của công nhân, đem bán công nhân ra ngoại quốc làm giàu , mặc sức cho ngoại bang bóc lột và áp
bức. CSVN đem bán dâm luôn các phụ nữ và nhất các các trẻ em gaí vị thành niên, vả bỏ mặc sống
điêu linh khắp ngoại quốc. Đảng CSVN đã cao rao đem tình thương để lập lại công bằng xã hội,
nhưng lại thửc hiện công cuộc giết người và cướp của, nên ngày nay đảng CSVN đã trở thành tư bản
đỏ, khiến cho sự cách biết giàu nghèo trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Đàn áp tàn bạo những thành
phần yêu dân yêu nước tranh đấu cho nhân quyền và tự do để tiếp tay cho Trung công thực hiện mau
chóng việc nuốt chửng Việt Nam.
Đây cũng là chủ trương lớn bần cùng hoá và ngu dân của Trung công và đàng CSVN
V.- Về giáo dục
Về yếu tố Thành Nhân thì chỉ dây chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ chí minh, thì toàn những tư tưởng
bạo động, gian manh lừa dối, chỉ giỏi về việc cướp và giết để giáng cấp con người. Còn yếu tố thành
Thân thì cũng còn lạc hậu không theo kịp đà phát triển của thế giới, vì đảng CSVN muốn thầu tất cả
không muốn cho dân sinh va dân trí được nâng cao, vì nếu làm thế thì làm sao mà đảng CSVN
trường trị.
Đây là chủ trương lớn Ngu dân của đảng CSVN.
Tư tưởng Hồ Chí Minh Là tư tưởng Lừa, hành động của Hồ Chí Minh và đồng bọn toàn là giết và
cướp, việc cứu nước của đảng CSVN là làm tôi đòi cho CS quốc tế nhất là giúp Trung Cộng tàm thực
nước Việt Na
Nói tóm lại tất cả đều là Chủ trương lớn của Ông Hồ Chí Minh và 15 trung ương ủy viên đảng
CSVN hiện nay. Quyền lợi bao gìờ cũng đi đôi với nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện chủ trương lớn
trên đem lại quyền lợi cho những ai?
Nhiệm vụ thì cúc cung tận tuỵ với Thiên triều.
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Lợi thì thu vào một tay Đảng CSVN.
Quyền thì Nhà nước pháp quyền “ thằng phổng “ đàn áp những người Dân yêu nước
thương nòi theo lệnh Đảng. Chưa có nghịch lý trên đời xưa nay to lớn bằng thảm cảnh VN hiện
nay! Phản dân, hại nước, giết hại đồng bào, bán nước, làm nô tỳ cho Trung cộng để nô lê hoá
toàn dân, phỏng đảng CSVN và nhà cầm quyền “ phổng “ Việt Nam hiện nay lấy quyền gì mà án
ngự trên đầu trên cổ nhân dân. Cái cớ liến láo lãnh đạo nhân dân dành lại độc lập cho nước nhà
là một điều đại bịp, nay đã được lột mặt nạ hoàn toàn, không lừa dối được một ai nữa! Việc đầu
tiên là toàn dân phải có một tuyên cáo ‘ truất quyền đảng CSVN “ cho thế giới được biết và sau đó
là “ bất tuân dân sự “ triền miên dưới muôn ngàn hình thức, và nhất lại là đòi lại những gì mà
đảng CSVN đã cướp dật của toàn dân. Làm cho đến bao giờ cái bóng ma CSVN bị đẩy lùi vào
bóng tối vĩnh viễn.
B.- Chủ trương lớn của các Tôn giáo
Cuộc chiến của các Tôn giáo đối với Lực lượng Vô thần là một cuôc chiến đã khai sinh từ lúc Bà
Eva ăn trái cấm rồi còn đưa về cho Ông Adong ăn. Đây là tội nguyên Tổ, nói một cách dễ hiểu, theo
Tổ tiên Việt thì sự vụ Bà Evà đáng lẽ theo vị trí Nữ Nội Nam Ngoại ( theo nguyên lý Mẹ ), thì Bà đã
rời vị trí Nội của mình , ra ngoài để ăn trái cấm, rồi lại đưa trái cấm về nhà dụ dỗ Ông Adong cùng
ăn, đây là một sự làm đảo lộn trật tự thiên nhiên.
Nội là đời sống Tâm linh, Ngoại là đời sống Thế sự. Đây là việc đem vật chất ngoài Thế sự vào cõi
Tâm linh, thay vì lấy đời sống Tâm linh là Tình thương làm gốc, lại đem vật chất vào thay thế, hay
cách khác là vật hóa Tâm linh để sống theo lối vật chủ, lấy vật chất làm chủ đời mình. Đến thời CS
thì lại đẩy thêm một nấc nữa là “ Lấy hạ tằng cơ sở để xây thượng tằng kiến trúc, lấy vật chất thay
cho Tâm linh.” Sự việc này đã làm đảo lộn trật tự thiên nhiên, đưa nhân loại vào những cuộc khủng
hoảng triền miên hàng bao thế kỷ, vì vậy mà cuộc chiến đấu cho sự Thật này trở nên thật gay go.
Con Người thời này tôn xưng vật chất làm chủ, nên đã đem hết mọi nỗ lực để áp bức chém giết cướp
đoạt nhau gây ra bao nhiêu bất công trong xã hội. Bất công là nguồn khổ đau của nhân loại, mà
nguyên nhân chính là con Người đánh mất đời sống Tâm linh, con Người đã đánh mất Tình Người!
Trong khi CS thì đánh chúng ta ở những yếu huyệt: Tước đoạt quyền Tư hữu toàn dân, phá gia
đình bằng đoàn ngũ hoá, làm ăn tập thể, đem tài sản toàn dân cho một thiểu số đảng CSVN bất
Nhân vô Tài thao túng, thay thế văn hoá truyền thống Dân tộc ( Nhân, Trí, Dũng; Bi, Trí, Dũng,
Bác ái; Công bằng, Tha thứ ) bằng văn hoá Lừa Quốc tế vô sản, và phá ranh giới quốc gia với
gian ý: Núi liền núi, sông liền sông ( mưu đồ cướp nước trường kỳ của kẻ thù truyền kiếp ).
Đây là những vấn đề thuộc về các lãnh vực vật chất lẫn tinh thần và Tâm linh, đó là những thực tế
liên quan thiết thân đến cuộc sống mọi người: một cuộc chiến toàn diện.
Vì đánh mất Tình Người, cho nên con Người ăn ở bất Nhân, gây ra Bất công, nguồn rối loạn muôn
đời của xã hội. Thì chúng ta lại thường đánh CS ở điểm Tam Vô : Vô gia đình, vô Tổ quốc, Vô Tôn
giáo. Đây là những vấn đề thuộc tinh thần và Tâm linh mà đa số chưa hiểu hay không mấy quan
tâm, chỉ có tầng lớp trên mới chú ý, nên nhiều chưởng đấu của chúng ta với CS đã đi vào quảng
không! Vì những mục tiêu hai bên không giao đấu với nhau, CS cứ tiến chúng ta cứ lùi, nên chúng
ta đâu thấy Chân lý được thể hiện, nên chúng ta vẫn chưa được giải phóng bằng sự Thật.
B.- Chủ trương lớn của Công giáo
( Đây chỉ là quan điểm của một giáo dân, muốn tìm hiểu về cách sống Đạo giữa Lòng Dân tộc ).
Từ năm 1963, trong “ Pacem in Terris “ Cộng đồng Vatican II đã để cập đến “ Công lý và Hoà bình
“. Công đồng đã soi sáng cho chúng ta biết, Công lý là nền tảng của Xã hội Hoà bình, một xã hội
đầy rẫy bất công thì không bao giờ có Hoà bình. Ta có thể hiểu công lý như tất cả mọi vấn đề liên
quan đến vấn đề công bằng xã hội. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Chúng ta không có một
tiêu chuẩn nào để y cứ mà chuẩn định được lẽ công bình xã hội, ngoài lòng Thương người của mỗi
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chúng ta, nghĩa là ta không thể chỉ dùng Lý trí mà phân định được, mà phải nhờ đến lòng Nhân ái,
lòng Bác ái hay lòng Từ bi mà can thiệp vào vấn đề để giải quyết một cách tương đối.
Số là khi được sinh ra mỗi người có một thể xác và một tinh thần khác nhau, không ai giống ai, người
thì tài cao đức trọng, người thì đức mỏng trí hèn, người thì có khả năng làm việc mỗi giờ được hàng
trăm hàng ngàn, người thì mỗi giờ không thể kiếm ra vài đồng bạc, mỗi người mỗi khác, 6 tỷ người
thì có hàng tỷ tỷ điều khác nhau, vậy lấy tiêu chuẩn nào mà so đo y cứ đây?
Vì vậy mà vấn đề công bằng xã hội chỉ có giá trị tương đối mà thôi, không thể có ảo tưởng cào bằng
như CS. Thiển nghĩ, Thượng đế có ý để con Người trong tình trạng bất công tương đối như thế để con
Người có cơ hội“ vi Nhân “ mà vươn lên những giá trị cao quý như Nhân, Trí, Dũng; Bi, Trí,
Dũng; Công bằng, Bác ái . . . ” để xứng đáng với phẩm cách con Chúa, con Phật, con Trời. “ Vi
Nhân “ để tạo ra một xã hội tương đối công bằng hầu tạo ra không khí Hoà là sứ mệnh cao cả của
con Người.
Mặt khác là những tín đồ của các tôn giáo, hay các Đạo giáo khác, chúng ta đều có những ý tưởng
cao quý về con Người:Mọi người, ai ai cũng đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của Trời đất cả,
nên ai ai cũng phải đem lòng yêu thương và kính trọng nhau, ngay cả một ông ăn mày, một người
homeless, như thế mới phải Đạo làm Người. Vậy trách nhiệm xã hội là không để cho một ai phải
sống lê lết như súc vật, mỗi người phải có một phương kế để tự sinh sống, còn những người khuyết
tật cũng có phương tiện sống mà không bị hất hủi. . . để cho nhân phẩm của bất cứ ai cũng được tôn
trọng.. Vì thế, tiêu chuẩn sống công bằng tương đối phải được áp dụng cho tất cả mọi người, đó là
cuộc sống phải: “ Phải Người phải Ta; Có Đi có Lại cho toại lòng nhau; Bánh Ú đi, bánh Dì lại. .
.”. Chỉ có tình Thương nơi mỗi cá nhân đòi hỏi mình, tự thúc dục mình thực hiện lối sống đó được
mà thôi.
Chúng ta không có thể đòi hỏi công bình xã hội nơi người khác, mà chính chúng ta không sống theo
tiêu chuẩn đó. Vậy mục tiêu chính của mỗi tôn giáo chúng ta là phải trau dồi làm sao cho cuộc sống
được thăng hoa tới mục tiêu cao cả: “ Có yêu Người thì phải sống Công bằng, muốn sống Công
bằng thì phải trau dồi lòng Yêu người “ . Lòng Thương người thuộc đạo đức cá nhân, còn Công bằng
là đạo đức xã hội. Chúng ta phải công nhận rằng, chính không vượt qua được sự yếu đuối nơi con
Người, mà các xã hội ở phưong Tây và phương Đông đã có nhiều bất công xã hội, nên CS mới có
một số chứng cớ cụ thể ( chế độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân ở Phương Tây và chế độ Phong kiến
ở Trung hoa, ở Việt Nam chỉ có hiện tượng Địa chủ mà không có chế độ Phong kiến . . . ) để lừa bịp
đa số người kém hiểu biết vùng lên, dùng đa số đàn áp thiểu số để phá nát con Người và xã hội. Lý
do là các thành phần được Thượng đế ưu đãi đã dùng ưu thế của mình để xâm phạm đến công bằng
xã hội một cách nghiêm trọng đối với thành phần hèn kém trong xã hội, ngay đến cả các tôn giáo
cũng không thoát khỏi!. Vì thế trong cuộc đấu tranh ngày nay chúng ta phải làm cả hai mặt: Chính
chúng ta phải thực thi cuộc sống công bằng và cùng một trật đòi hỏi đối phương cũng làm như vậy
để tiến dần dần trên con đường Hoà bình. Chúng ta không thể mặc nhiên cho phía chúng ta mọi sự
đều đã hoàn mỹ, chỉ có CS là xấu xa mà thôi, đành rẳng CSVN ngày nay đã đen hơn mọi thứ lọ nồi
đen trên thế gian này rồi.
Chắc khi nghe nói đến bước tranh đấu lưỡng hành này có người sẽ cho là không tưởng bất khả thi,
nhưng đó là sự Thật mà chúng ta không thể Trốn, nếu cứ lẫn Trốn thì không bao giờ chúng ta được
giải phóng khỏi bất công và khổ đau, nếu chúng ta cứ yên tâm sống trong bất công, thì việc đó chỉ
dẫn đưa nhân loại đến bến bờ bị tiêu diệt. Chúng ta chỉ cố dẹp bất công trước mặt mà quên cái bất
công đang ẩn khuất trong tâm tưởng và hành động của mỗi một chúng ta là một điều thiếu sót căn
bản. Chúng ta không thể chối cãi là chúng ta cũng có chứa bất công ở mức độ nào đó, đã dẹp bất
công là phải dẹp từ Ta ra Người, từ Trong ra Ngoài mới là công bằng. Ta với Người là lãnh vực cá
nhân, Trong và Ngoài thuộc lãnh vực xã hội.
Bên Trong và Ta thuộc lãnh vực của tầng lớp lãnh đạo tinh thần với toàn Dân..
Bên Ngoài và Người là phận sự của các nhà chính trị và toàn Dân.Tuy là hai lãnh vực Tâm linh và
Thế sự khác nhau, nhưng mối liên hệ giữa tầng lớp lãnh đạo tinh thần và các nhà làm chính trị cũng

131

như nhân dân ( Tức là chủ đạo quốc gia ) phải luôn luôn khăng khít mới có tác dụng làm biến đổi
xã hội.
C.-Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVICho Hội đồng GMVN
( Nguồn Vietcatholic.net. Bài của Nguyễn Duy An ? )
“ Ngày 27.06.2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói với 29 Giám mục Việt-Nam: về Thư
Chung của Hội đồng Giám mục Việt-Nam công bố năm 1980 nhấn mạnh về “Giáo hội của Chúa
Kitô giữa lòng dân tộc”. Khi đóng góp phần đặc thù của mình – là loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô
-, Giáo hội góp phần vào sự phát triển con người về mặt nhân bản và tinh thần, nhưng cũng góp phần
vào sự phát triển đất nước nữa. Sự tham gia của Giáo hội vào tiến trình này là một nghĩa vụ và là một
đóng góp quan trọng nhất là trong lúc Việt-Nam đang dần dần cởi mở đối với cộng đồng quốc tế.
“ Cũng như tôi, Anh Em biết rằng một sự cộng tác lành mạnh giữa Giáo hội và cộng đồng
chính trị là điều có thể. Về vấn đề này, Giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình hãy chân thành
dấn thân xây dựng một xã hội công chính, liên đới và công bằng. Giáo hội không hề muốn
thay thế các vị hữu trách chính quyền, nhưng chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào
đời sống quốc gia, trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng, để phục vụ toàn dân. Khi
tích cực tham dự vào chỗ đứng của mình và theo ơn gọi đặc thù, Giáo hội không bao giờ có thể
châm chước cho mình việc thực thi Bác ái trong tư cách là một hoạt động có tổ chức của các tín
hữu, và mặt khác, sẽ không bao giờ có một tình trạng trong đó người ta không cần lòng Bác ái
của mỗi Kitô hữu, vì con người, ngoài sự công bằng, vẫn luôn cần tình thương (Deus caritas est,
số 29). »
Sau khi xác tín ‘một sự cộng tác lành mạnh giữa Giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể’, Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói tiếp:
«Ngoài ra, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng các tôn giáo không phải là một nguy hiểm cho tình
đoàn kết quốc gia, vì các tôn giáo nhắm giúp mỗi người tự thánh hóa, và qua các tổ chức của
mình, các tôn giáo mong muốn quảng đại phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi.» ( Hết trích )
Chúng ta vui mừng được đức Thánh Cha đề cập tới vấn đề dấn thân cũng như tính chất đoàn kết
quốc gia là những vấn đề quyết tử của chúng ta. Qua huấn từ của đức Giáo hoàng, trong phạm vi
của một giáo dân, chúng tôi thiển nghĩ : Bác ái là căn cốt của mỗi cá nhân để thể hiện lòng Mến
Chúa Yêu Người, nhưng sống trong xã hội mỗi con người có ăn ở công bằng với nhau thì mới là cách
làm chứng đích thực cho lòng bác ái. Bác ái là đạo đức cần cho cá nhân, còn công bình là đạo đức
cần cho xã hội để mọi người thể hiện mà sống hoà với nhau.
Không có đức bác ái thì không thể sống công bằng với nhau được, khi xã hội còn đầy rẫy bất công
thì chứng tỏ lòng bác ái cá nhân chưa được thể hiện cùng khắp, do đó mà ngọn đèn của các Tôn
giáo chưa được sáng tỏ. Nên tất cả chúng ta phải gắng công đem tinh thần công lý vào các hoạt
động trong đời sống hàng ngày thì mới mong tình trạng bất công mới cải thiện được. Chế độ CS là
nguồn gốc của mọi bất công xã hội. Vậy sứ mạng của các tôn giáo là nói lên và làm chứng để cải
thiện những bất công xã hội hiện nay.
Đây là dịp thuận tiện và cấp thiết nhất cho tất cả các Giáo hội của các Tôn giáo đi vào Lòng Dân tộc
mà cứu Dân, cứu Nước.Khi Nước được cứu, tất nhiên là cứu được cả Đời lẫn Đạo nữa. Trở lại vấn
đề trên, qua huấn từ của đức Giáo hoàng ta thấy Giáo hội công giáo Việt Nam đã nhập trận bằng
chiến lược “ đòi lại Công lý cho xã hội Bất công “ cùng với chiến thuật tranh đấu “ Bất bạo động “
để loại trừ Bạo động.
1.- Cuộc khởi động của Giáo hội công giáo VN
Đã bị đè nén 2/3 thế kỷ, Giáo dân Hà nội đã nổ phát súng lệnh đầu tiên đòi lại Toà Khâm sứ, rồi đến
phát súng lệnh thứ hai là giáo dân Thái Hà đòi lại đất của dòng Chuá Cứu Thế đã bị CSVN chiếm
bất công. CSVN đã nhân danh công bằng xã hội để tước đoạt quyền Tư hữu toàn dân, sau thời kỳ
đổi mới , đảng CSVN lại tìm cách tẩu tán tài sản Nhân dân làm tài sản Cá nhân CS. Qua hai vụ đòi
trên, thấy ” Không ăn được thì đạp cho đổ “, nên CSVN lại cấp tốc biến hai nơi đó thành công viên
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để phục vụ nhân dân ( ! ), nhưng một lần nữa công lý xã hội lại bị xâm phạm một cách trắng trợn
hơn. Tiếp đó là vụ Linh mục Lê Quang Uy của Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài gòn phản đối việc khai
thác bauxite ở Tây nguyên. Cha Giám tỉnh dòng Chuá Cứu thế ở Sài gòn đã vài lần lên tiếng mạnh
mẽ hiệp thông với phong trào đòi công lý của các giáo xứ.
Gần đây giáo xứ Tam Toà ở Quảng Bình bị bách hại, làm cho không khí đòi công bằng Xã hội trở
nên nóng bỏng. Hàng 500 ngàn giáo dân địa phận Vinh đã nhất tề đứng lên để đòi lại công lý làm
Người, toàn thế gìới đã nhiệt nhiệt hiệp thông. Còn nhiều vụ khác mà chúng ta không đề cập ở đây.
Vì sợ vụ đòi công lý bùng nổ tràn lan khắp nước, CSVN đang ráo riết bách hại các Tôn giáo một
cách có hệ thống trên toàn quốc để mong dẹp tắt phong trào.
CSVN không hiểu được rằng, đây là những nghiệp chướng, những món nợ CSVN đã vay toàn dân
Việt Nam gần một thế kỷ, nay đã đáo hạn không thể dùng cách nào để trì hoạn được nữa, ngoài cái
mạng sống của đảng CSVN , nếu không biết quay về với dân tộc.
CSVN nên kiểm toán lại đã Gieo ra bao nhiêu bất công xã hội, để nhận biết rằng, đây là vụ Gặt lấy
những ác quả đã Gieo, không có cách nào để tránh được cái lưới lồng lộng từ Trời cao, xâm phạm
luật Người thì có thể tránh, nhưng với luật Trời thì không thể nào được, “ Nghịch Thiên già vong “
là lẽ tất nhiên.
2.- Sống trong Lòng Dân tộc
Khi người Kitô hữu đi vào Lòng Dân tộc, thì ta mới thấy Đạo lý của Tổ tiên xưa cũng không khác gì
về mặt Đạo lý của Kitô giáo, và quan trọng nhất là có “ đi vào Lòng Dân tộc “ thì mới được toàn
Dân đón nhận và ủng hộ. Đòi Công lý để xây dựng Hoà bình không phải là vấn đề đơn giản, và thực
hiện được cuộc sống công bình trong xã hội lại là vấn đề rất phức tạp. Nếu chúng ta không đi vào
nguồn gốc của Vấn đề thì không bao giờ giải quyết được.
1.- Công lý về quyền Tư hữu, mà cha ông chúng ta gọi là : “ Thực “ tức là nhu cầu ăn uống
hay nhu cầu vật chất của mọi người. Không ai có thể cướp đoạt và tiêu diệt được cái Thiên tính này.
Đảng CSVN phải trả lại quyền Tư hữu là mồ hôi và nước mắt của Toàn dân đã bị chiếm đoạt bất
nhân và bất hợp pháp lâu nay. Đòi lại quyền căn bản này là điều không thể lẫn tránh. Đòi lại quyền
tư hữu của các tôn giáo mới là đợt Đầu, mà đòi lại quyền tư hữu cho toàn dân mới là điểm Đến. Là
thành phần quan trọng của dân tộc, các tôn giáo không thể bỏ quên vấn đề trong đại và căn bản này
của toàn dân.
Ngoài ra phải kể đến vụ xâm phạm môi trường toàn quốc, nhất là vụ bauxite Tây nguyên cùng việc
trang bị mua sắm những máy móc lạc hậu của Trung cộng để làm ô nhiệm môi trường . .. Môi
trường là cơ thể nới rộng của con Người ( extended body ), con Người sống nhờ môi trường, làm Ô
nhiệm môi trường là làm hủy diệt lần lần mầm sống của con người.
2.- Công lý về Gia đình: Gia đình là Tổ ấm của Công thể nền tảng, công thể này là Nền
tảng của xã hội. CSVN đã phá nền tảng này để phá vỡ nền tảng quốc gia hầu đi vào quốc tế CS.
Điều quan trọng nhất là phá nền “ văn hoá tề gia “ của Tổ tiên, đó là Luần thường Đạo lý của dân
tộc( Những vấn đề này đã được bàn ở bài Tinh hoa Việt Nho ), lãnh vực này cũng đã bị Hán Nho
làm cho mất thực chất. CSVN đã thay thế vào thứ văn hoá Lừa để phá nền tảng con Người, Gia đình
và Quốc gia. Vì thế mà phải loại trừ văn hoá Lừa của CS để khôi phục lại tinh hoa Đạo lý tề gia của
dân tộc cũng như các tôn giáo để sống xứng đáng với phẩm cách con Người.
3.- Công lý về đời sống Tâm linh . Nguồn gốc của Tâm linh là Thượng đế là Thiên chúa:
đây là nguồn Lý công chính và nguồn sống Yêu thương.
Mọi người ai cũng phải tu luyện và hành xử hàng ngày để lập lại mối Hoà trong xã hội bằng
hành động công bằng tương đối. Muốn vậy thì mọi người dân phải có tự do cũng như cơ hội và
phương tiện để tu thân theo các tôn giáo của mình để được phát triển toàn diện. Dân sinh và dân trí
là hai lãnh vực mà chính quyền nào cũng phải thực hiện. Bần cùng hoá và ngu dân là phạm trọng tội
về Nhân quyền. Xâm phạm Nhân quyền là xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống của toàn dân và phá
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hoại lớn lao đến việc xây dựng và bảo vệ quốc gia, và nhất là cắt mối liên hệ giữa con Người
với nguồn Sống của Thượng Đế, Thiên Chúa.
CSVN đang ra sức tiêu diệt tôn giáo, tức là tiêu diệt nguồn sống của con người cũng như nguồn sức
mạnh của quốc gia để cam tâm làm nô lệ. Trong hơn nửa thế kỷ này, CSVN đã thực hiện việc áp bức
và cướp bóc toàn dân, nên ai ai cũng đã được nếm mùi đau khổ tận cùng.
Trong cuộc đấu tranh “ vì Con Người và cho mọi Người “ thì đòi lại quyền Tư hữu cho mọi
người là điều căn bản đầu tiên và tối quan trong. Đây là quyền lợi và nhiệm vụ cũa Toàn dân, nên
ai ai cũng hết lòng tham gia. Điều quan trọng thứ hai là quyền Tự do làm Người, đó là quyền
Dân chủ với những quyền tự do căn bản. Đây cũng là Nhân quyền của mọi người dân. Quyền “
được Ăn và quyền được Nói “ là quyền căn bản của mọi Người.
Tự xưng là chế độ Dân chủ mà cướp hết quyền “được Ăn và được Nói “ là Thiên Tính, là quyền “
Bất khả nhượng “ của mọi người thì không thể để cho tồn tại mãi được. Mạnh Tử đã có nói: Tru
bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu “đó mà .
Bất cứ những ai có đủ Đức và Tài thì cứ lên mà nắm chính quyền, chứ không thể để cho lũ sài
làng đè đầu cưỡi cổ mọi người mãi được. Đây là việc của Toàn dân, là việc cả Nước, nên mọi
Tôn giáo, mọi đảng phái, mọi tổ chức trong xã hội phải đồng một Lòng, một Trí mới làm nổi.
Đừng đem cái lòng Riêng làm việc Chung là gây chia rẽ.
Đem Đạo lý chung của Dân tộc mà sống Hòa với nhau, mà làm việc Chung với nhau theo sáng
kiến Riêng của mình, thì việc gì mà không làm nổi. Cứ theo cái lối tiểu Tâm, tiểu Trí, để tranh
dành tiểu Danh tiểu Lợi thì con Người cứ bị phân hoá, Nhà cứ tan và Nước cứ loạn. Quyền lợi
của mỗi người nằm trong quyền lợi của quốc gia, quyền lợi quốc gia phần nhiều lại không nằm
trong quyền lợi Cá nhân, của Đảng phái của Tôn giáo. Đây là tư tưởng đoàn kết quốc gia.
C.- Lời kết
Đã mấy năm qua phong trào 8406 cũng như một số đảng phái đã nổ phát súng lệnh đầu tiên đòi
lại quyền Dân chủ với Nhân quyền và mọi thứ Tự do căn bản làm Người.
Bao nhiêu Người trong các tôn giáo, trong các đảng phái, trong nhân dân đã bị đàn áp đã bị tù đày
khốn khổ. LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, nữ lưu Phan Thanh
Nghiên, Hồ thị Bích Khương và vô số người khác . . đang chịu nạn cho Dân tộc.
Năm qua, Giáo dân Hà Nội đòi lại Toà Khâm sứ, Giáo dân Thái Hà đòi lại Đất,cũng như một số
giáo xứ hay các Dòng đòi lại tài sản của mình, nhưng đều bị đàn áp dã man. Các giáo dân bị bắt
giam, các Mục sư bị đàn áp, các Lm bị đánh trọng thương. CSVN đã dùng công an giả dạng để đàn
áp đánh đập Người “đòi quyền làm Người “, trong khi đó “ công an Nhân Dân mặc sắc phục “đứng
trông chừng, bảo vệ cho lũ đầu gấu đánh đập Nhân dân “ là nghĩa làm sao???
CSVN cao rao danh từ Công an Nhân Dân mà Công an không bảo vệ Nhân dân, cứ trương mắt để
cho tụi đầu gấu đánh tàn tệ nhân dân, thì là thứ công an nào đây? Nghe đâu thành phần đấu gấu đó
là quân đội cải trang, không biết thực hư thế nào?
Nhân Dân không thể đóng thuế để nuôi công an loại này được. Vì thế mỗi lần có cuộc tập trung nào,
là nên báo cho nhà cầm quyền ( không phải xin phép ) yêu cầu Công an bảo vệ, nếu công an không
bảo vệ thì phải tự tìm biện pháp thích ứng đối xử với loại công an này và cả tụi đầu gấu nữa!!!
Ta thử hỏi tại sao mà CSV đã hành xử như vậy? Thưa đây là hai Tử huyệt của đảng
CSVN.
Lấy lại được quyển Tư hữu cho mọi người Dân là phá tận gốc chế độ Bất công của CSVN.
Lấy lại được quyền Làm Chủ của Người Dân với đầy đủ Nhân quyền là đập tan xiềng xích
Bạo tàn đàn áp con Người để giải phóng con Người hầu xây dựng lại con Người, Gia đình và Xã
hội.
Đây là hai mục tiêu căn bản mà cuộc tranh đấu toàn dân không thể phút nào xao lảng được.
Để thực hiên các mục tiêu khó khăn và cao cả ấy, thì trước tiên mỗi một chúng ta hảy cùng nhau
mở Lòng mở Trí ra đã. Muốn được vậy thì chúng ta không thể không phát động một phong trào
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rộng lớn giúp nhau “ cách ăn ở phải Người phải Ta “, có vậy mới thắt chặt mối liên hệ với nhau
để hễ “ khi có một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ “ Xin đừng cho đây là ý tưởng ngông cuồng, vì
có ngông như vậy thì mới giả từ được vũ khí “ khôn độc dại đàn “ làm thương tổn tình Dân tộc
nghĩa Đồng bào. Vì “ vạn vật đồng nhất thể “ và “ vạn vật tương liên “, nên chúng ta có mở Trí
ra thì mới thấy được Không những con Người và mọi vật đều có cùng bản thể, nên có mối liên hệ
cơ thể với nhau trên cả ba phương diện vật chất, tinh thần và tâm linh. Do đó mà trong cuộc
sống mỗi một chúng ta đều tùy thuộc vào những người khác, nhất là ngưòi thân và đồng bào cùa
mình. Và đồng thời có mở Lòng ra thì chúng ta mới cảm thấy rõ được những nỗi khổ đau nhục
nhã của con Người và nhất là đồng bào chúng ta trong nước. Những người con Yêu của Đất
nước trong các tôn giáo trong các đảng phái, các thành phần trẻ đang bị đủ thứ nhục hình, nhất
là những người còn ở trong nhà tù khăc nghiệt đang trong đợi chúng ta hàng giây hàng phút giải
cứu cho họ. Toàn dân trong nhà tù lớn cũng đang sống ngột ngạt trong mội trường mà mọi thứ
đều ô nhiệm, nhất là về tư tưởng lọc lừa và đời sống nhọc nhằn và sa đọa.
Khi cùng mở Trí và mở Lòng ra thì tự nhiện chúng ta được thôi thức phải làm những gì để thực
hiện tình tương Thân tương Trợ ( Lá lành đùm lá rách, Tay đứt ruột xót ).
Đó là thực hiện đời sống Công bằng tương đối theo nền Đạo lý của dân tộc. Đây cũng là hướng
chung của toàn dân hay cách khác là Chủ đạo của Dân tộc, vì đây là Nhiệm vụ Chung và Quyền
lợi Chung của toàn dân không loại trừ một ai, chỉ trừ những người CS đi ngược dòng Dân tộc.
Các nhà đấu tranh trong các phong trào, trong các đảng phái hướng dẫn toàn dân đòi lại Nhân
quyền, Các Tôn giáo cũng soi sáng và bằng cách nào thuận tiện nhất cùng mọi người dân bị tước
đoạt đòi lại quyền Tư hữu. Đây là hai mục tiêu Chiến lược căn bản.
Đòi Công lý bằng phương cách Bất bạo động bằng muôn ngàn hình thức. Đây cũng là Chiến
thuật căn bản.
Việc đòi lại những quyền căn bản trên nhiệm vụ công dân không trừ một ai. Nếu Không có chiến
lược và chiến thuật rõ ràng để đoàn kết toàn dân, mà cứ đấu tranh theo lối bị động, tự phát,mỗi
người một hướng, mỗi thành phần một phương thì làm sao có Tổng lực để đạt mục tiêu Hoà lớn
lao trong xã hội được.

14.- Kêu gọi Việt Nam trở về với Tổ quốc Trung Hoa
của Lương Tư Lệnh trong Tổng Cục Hoa Nam.( 1 )
Trong tài liệu tối mật của Tổng cục Hoa Nam và Tổng cục II Việt Nam đã tiết lộ âm mưu giữa hai
cục Tình báo Trung Cộng và Việt công về mưu đồ thôn tính Việt Nam.
Theo lời phát biểu của Lương Tư Lệnh trong cuộc liên hoan giữa hai Tổng cục, ta thấy được những
vần đề mà chúng tôi tạm tóm lược như sau:
“ 1.- Tổng Cục Hoa Nam Kêu gọi Việt Nam,- được cho là một quận huyện cũ của Trung quốc
- trở về với Tổ quốc Trung Hoa để Trung Hoa xuất vốn cho mà khai thác tài nguyên, cho nước được
giàu mạnh, khi có thêm Việt Nam thì Trung quốc sẽ thêm vĩ đại, hơn là đi với cọp giấy Mỹ, Lương
Tư Lệnh đoan quyết trước sau gì cũng tới giai đoạn VN phải trở về !
2.- Những mưu mô thâm độc của Trung Nam Hải chỉ dạy cho CSVN tiêu diệt tinh thần độc
lâp, tự trị, tinh thần Dân tộc để tiêu diệt những thành phần CS chống Trung Cộng, thành phần trí
thức, những thành phần đang vận động cho phong trào dân chủ., nhân quyền . .
3.- Hồ Cẩm Đào hứa với Nông Đức Mạnh sẽ giúp những phương tiện như xe tăng, công an
với vũ trang hiện đại để tiêu diệt tinh thần Việt Nam. . .như vụ Thiên An môn, để bảo vệ ngôi vị và
tương lai cho con cháu họ, cứ hỏi Nông đồng chí ( Nông Đức Mạnh ) và Hồ đồng Chí ( Hồ Cẩm
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Đào) đã hứa hẹn với nhau những gì để bảo vệ ngôi vị cho nhau và cả tương lai của con cháu
nữa thì mmới rõ âm mưu!.
4.- Vấn đề còn lại là mô hình quản trị Việt nam: Tự trị hay một Tỉnh của Trung quốc.”
Trên đó là mưu mô ngàn đời của Đại Hán và sau đây là Ý kiến của hậu duệ Việt tộc về nền Văn hoá
Phương Nam hay đúng hơn là Đông Nam. Nền Văn hoá mà Đức Khổng Tử đã ca tụng và đã “ Tổ
thuật Nghiêu Thuấn: Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo. Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi
: Đức Khổng Tử thuật lại Từ Nghiêu Thuấn, đó là nền văn hoá lấy điều “ khoan nhu “ mà dạy bảo
nhau, không trả thù người vô đạo. Văn hoá phương Nam là mạnh mẽ lắm, người quân tử nên ở đó”.
Nền văn hoá này theo lối sống Tả nhậm ( tứ Di tả nhậm ) nghĩa là nền văn hoá sống theo nguyên lý
Mẹ, trọng Tình hơn Lý, trọng Văn hơn Võ, trọng Khoan nhu hơn Bạo lực, chọn Hoà bình hơn Chiến
tranh. . .
Đậy là nền văn hoá nông nghiệp, được khởi sáng từ thời văn hoá Hoà Bình, đến khi di cư vào Trung
Nguyên bên Tàu ngày nay, thì có các nhân vật văn hoá là Bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Toại Nhân, Thần
Nông . . . Đến đời Si Vưu đã bị Hiên Viên Hoàng Đế là lãnh tụ du mục từ Tây Bắc qua, đánh bại ở
trận Trác Lộc. Từ đó đại chủng Việt cứ bị thanh toán lần lần nhất là đời Tần Thủy Hoàng đã thâu
gồm Bách Việt vào nước Trung hoa to lớn như này nay.
Khi đã đánh bại thì chiếm luôn người, đất đai, văn hoá, các phát minh của đại chủng Việt làm
thành của riêng rồi tìm cách làm cho nền văn hoá sa đọa.
Nến văn hoá này tức là Nho giáo nguyên thuỷ đã bị tần Thủy Hòang đốt sách chôn Nho, nhà Hán lập
gác Thạch Cừ làm cho sa đọa, đời nhà Minh thì dẫm lên mũ áo của nhà Nho, nhà Thanh thì xếp Nho
gia sau hàng con đĩ, đến đời Mao Trạch Động thì Nho giáo là “ Cái học Khổng khâu ăn cứt: Khổng
khâu nghiết phẩn chi học “.
Tất cả đã biến Vương đạo của Nho giáo trở thành Bá đạo. thay vì “ Dân vi quý, xã tác thứ chi, quân
vi khinh “, chính quyền là phũ mẫu chi dân, dân là Xích tử. . ., thì lại “ tôn Quân lên làm Thiên tử,
chiếm công vi tư, lập quân đội chuyên nghiệp, luật hình, họan quan.
Loại văn hoá sau này là thứ văn hoá Du mục. Du mục là đoàn người cưỡi trên lưng ngựa đi chăn
các đoàn súc vật trên các đồng cỏ mênh mông với cây gậy mục đồng, họ chiếm đồng cỏ từ dãy núi
Oural qua miền Sibérie, Tân cương, Tây tạng. .. Đây là nền văn hoá bạo động, giỏi chiến tranh,
chiếm đoạt cướp bóc và bành trướng. Nền văn hoá này thì lại “ tôn Quân lên làm Thiên tử, chiếm
công điền công thổ vi tư ( Nguồn gốc chế độ Phong kiến ) , lập quân đội chuyên nghiệp, luật hình,
họan quan.
Đến thời Công sản thì không chịu làm Thiên tử nữa, mà leo thêm một bậc nữa để tôn đảng lên làm
Thượng đế, nhưng Thượng đế chiếm vị này xem ai cũng là khấu thù !
Đại biểu nền văn hoá này là Hiên Viên Hoàng đế, đến Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế ,qua Tấn, Tùy,
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, nhất là Trung Cộng với Mạo Trạch Đông là đỉnh cao của bạo
lực và mưu gian.
Trước thì văn hoá Bá đạo, đến thời Trung công thì lại có sự gặp gỡ giữa văn hoá du mục của
phương Tây ( công sản Tây phương là con đẻ của chế độ nộ lệ và đế quốc thực dân ) với Phong kiến
bá đạo, nên cái tính chất bạo động và bành trướng lại gia tăng gấp bội.
Nguồn tai hoạ ngàn đời của Việt Nam cũng như các nước Đông nam Á là thứ văn hoá bạo động bất
nhân này!
Có điều nên để ý là: Không kể Hiên Viên Hoàng đế là nòi Du mục từ Tây Bắc qua, tràn xuống Sông
Hoàng Hà đánh bại Si Vưu,còn Tần Thuỷ Hoàng là nòi Tây Nhung của Tứ Di, cũng như Hán Vũ Đế
khi lên ngôi tự xưng là Hán Man tức là Man Di cũng thuộc đại chủng Việt, đến thời nay Hồ Chí Minh
thuộc nòi Kinh ?, cũng như Nông Đức Mạnh thuộc nòi Choang ( Tức Thái ) đều thuộc đại chủng
Việt.
Trừ Hoàng Đế từ Tây Bắc đến Topa, Liêu, Kim, Nguyên, Thanh là Du mục,còn Tần thủy Hoàng, Hán
Vủ Đế, qua đến Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh đều thuộc chủng Việt, nhưng là thứ chủng Việt đã
bỏ văn hoá gốc Tổ để đi theo văn hoá Du mục bạo động gây tại hoạ ngàn đời cho Đông nam Á.
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Từ xưa tới nay, người ta bị vây khổn trong cái hỗn mang giữa Hán Nho và Nguyên Nho, giữa Bá
Đạo và Vương Đạo, cứ cho Nho là của riêng Tàu.
Văn hoá là mạch sống của các sắc tộc, của Dân tộc, nên chúng ta chống tất cả những ai theo nếp
sống loại văn hoá bạo động, gây chiến tranh, “ Dĩ cường lăng nhược “để cướp bóc và bành
trướng, gây khổ đau triển miên cho con người.
Nền văn hoá Du mục này ảnh hưởng lên mọi lãnh vực của đời sống,con Người thì Bất Nhân
chính trị thì độc tài chuyên chế, Kinh tế thì chiếm đoạt bất công, Giáo dục thì quên yếu tố thành
Nhân để con Người trở nên Bất Nhân, Xã hội thì đầy Bất Công.
Văn hoá bạo động này là nguồn gốc Bất công xã hội, vì từng lớp cai trị đa số là hạng người Bất
Nhân.
Chúng ta không chống người Tàu, vì đa số người Tàu ( chừng 70% ) đề là anh em Việt tộc, lại
nữa đã là con Người bất cứ ở đâu thì cũng “ Tứ hải giai huynh đệ “. Chúng ta cũng không tranh
dành ngôi vị chính trị, miễn là ai có Đức trọng Tài cao thì chấp chánh mà mưu lợi ích cho toàn
dân. Chúng ta chì chống Hung tàn và Cường Bạo, nguồn khổ đau của con Người. Chúng ta chỉ
muốn phục hoạt lại nếp sống Chí Nhân và Đại Nghĩa để được sống yên vui vơi nhau.
A.- Trở về Nơi Chốn nào Đây ?
Muốn biết Nguồn gốc Việt Nam và Trung quốc từ đâu thì ta phải lần về thời khuyết sử. Trước hết
chúng ta phải hiểu rõ ba thực thể Việt Nho,Tàu về nhiều mặt: chủng tộc, Văn hoá , chính trị. . .
I.- Ba thực thể : Việt, Nho, Tàu
(Nguồn Đạo gốc Nước: Âm vang hai chữ Việt Nho: tr 7- 10. Kim Định )
1.- Việt
“ Việt có nghĩa là siêu việt. Thông thường nói đến siêu việt người ta hiểu là bỏ khởi điểm để sang
đáo điểm, nhưng với Việt tộc thì siêu lên vẫn giữ đáo điểm.
Thí dụ từ 2 lên 1 thì vẫn giữ 2 để hợp với 1 thành 3, tức là vượt mà vẫn có hai bên: cả chẵn cả lẻ, cả
vuông cả tròn, cả Có cả Không, cả Hữu hình cả Vô thể. Dấu hiệu là hai vật biểu Tiên Rồng hay non
nước. Tiên bay lượn trên núi cao, Rồng lặn dưới biển sâu.
Vì hai con số kỳ lạ mà văn hoá Việt có một vị trí hết sức đặc trung trong thiên hạ, đến nỗi nguồn gốc
Nước cũng chính là nguồn gốc Đạo, vì Đạo cũng phải có cả trong lẫn ngoài, cả chim Thiên nga, cả
Rồng dưới biển: Thiên nga là chim Hồng, Rồng nước là Bàn Cổ . Hồng chỉ mẹ Tiên trên non, Bàn (
Quỳ ) chỉ cha Rồng dưới nước, nên quê hương cũng gọi là Non Nước, là núi sông, là sơn hải, rất hợp
với tính thể vạn vật, vì bất cứ cái gì cũng đều có đối cực như vậy cả.
Điểm đặc biệt khác là Đạo, vì nó cũng hợp với khoa học cùng tột hiện nay là điện tử, phải có hai
cực Âm Dương ( tiêu tích ). Nói theo khoa vi thể là điện tử ( electron ) xoay xung quanh nhân tử (
positon ). Nói kiểu Siêu hình là “ thái cực sinh lưỡng nghi “ .
Nói kiểu Huyền sử là “Âu Cơ tổ mẫu để cái bọc 100 trứng nở 100 con, 50 con theo Mẹ lên núi
Nhân, 50 con theo cha xuống biển Trí, hay cha non Nhân, mẹ nước Trí.
Cặp số 5 vừa nhắc được ăn mùng ngày mồng 5 tháng 5 , gọi là Tết Trùng Ngũ . Ngũ là số 5 , xưa
viêt nhu chữ nghệ ( 乂 ) , thành bởi nét phẩy và nét mác ( xem tự điển English – Chinese Mathews
trang 1070 ) , chữ Nghệ chính là Thập tự nhai ( 十 ) viết chéo chỉ Tính thể con người kép bởi 2 + 3
= 5 ( 2 là số chẵn chỉ Đất, 3 là số lẻ chỉ Tròi ) và trở nên xương sống của Việt Đạo , vì thế 十 được
bồng trong tay Oa Hoàng Thái Mẫu, do đó số 5 được nhận làm quốc số , bởi đạo nước cũng chính là
đạo người, cả hai số xung quanh số Ngũ: lấy đó là điểm “ Chí Trung Hoà cực thịnh hồ Ngũ “.
Như vậy Việt cũng y như Nho, hay đúng hơn nói Việt hay Nho là một thực thể chỉ khác có tên gọi.
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Nếu hỏi Việt Nho có tự lúc nào thì không thẻ nói đích xác, nếu nói từ văn hoá Hoà Bình tưởng
không có gì bác bỏ được. Mà Hoà Bình sớm là 50 ngàn năm, muộn là 12 ngàn năm. Nơi phát xuất
sơ nguyên có thể là biển khơi như các diễn đề trong Trống Đồng gợi ý, kèm theo hai truyện nền tảng
là Sách Ước, Gậy Thần, và truyện hiền triết Tanê lên thăm kho trời nhận được 2 hòn đá quyền lực và
3 thúng khôn đều xảy ra dưới biển cả. Đấy là giai đoạn sơ nguyên ấp trứng. ( Đây là Thái Nho có cơ
cấu là 2 – 3 ). Giai đoạn hai có thể gọi là nở ra chim với Bàn Cổ, Oa Hoàng , Âu Cơ, Phục Hy. . . ,
mà trung tâm là 3 vùng chân vạc: Lưỡng Việt ( Quảng Đông Quảng Tây ), Động Đình Hồ và núi
Thái Sơn. “
2.- Nho
“ Nho gồm Nhu lẫn Cương, cả trong lẫn ngoài, cả Trời lẫn Đất, ý nghĩa như chữ Việt, cho nên Nho
được định nghĩa là người thông được cả đạo Trời, đạo Đất “ Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho “
Xem đó thì Nho và Việt có ý nghĩa như nhau, đều chỉ đạo sống theo bản tính con người.
Danh từ Nho có lâu trước đời Khổng Tử, ta thấy ông khuyên môn đệ phải học làm quân tử Nho, mà
không là tiểu nhân Nho. Đấy là nói về danh từ, chứ về nội dung thì Nho có ngay tự đầu, tự Bàn Cổ
lớn lên tới Trời, chân lún sâu vào lòng Đất. Đó là cách nói ý “ thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho “ .
Những đều này đã bị quên, nên người ta hiểu Nho là chữ Nho với Tứ Thư, Ngũ Kinh và Khổng Mạnh
Điều đó không sai, nhưng chỉ là cái tuỳ phụ đến sau để trình bày cái tinh hoa của Nho đã có lâu trước
là thông được cả Thiên lẫn Địa . Các thuyết khác chỉ có được một bên hoặc Thiên hoặc Địa, còn
Nho thì được cả hai. Cho nên muốn nói tinh tuý của Nho thì phải nói đế cả hai bên, nói theo nay thì
Nho chính là cái biết chu tri ( holistic knowledge ) mà con người đang tìm kiếm. Đó là cái biết tròn
đầy viên mãn gồm cả trong lẫn ngoài.
Khi róc hết cái tuỳ phụ đi rồi thì Nho với Việt y như nhau: cả hai đều thành bởi số 2 , cả hai đều bao
gồm cả vật chất lẫn tinh thần, cả hai đều gọi được là Minh Triết - là khoa dạy cho biết làm thế nào
để đạt hạnh phúc an vui . Nói tóm lại cái làm ra Nho không phải chữ Nho cũng không phải kinh
sách Nho, mà con số 2, kèm theo số 3 , 5 .
Chính bộ số này làm co Nho khác hẳn thiên hạ và trở thành Minh Triết dạy cách làm sao gây hạnh
phúc cho mọi người. Việt Đạo cũng thành bởi số 2, 3 , 5 cho nên là một với Nho, nên ta có thể nói
Việt tộc dựng nên Nho, muốn đúng hơn thì phải nói Nho chính là truyền Đạo Việt vậy.
Chính con số 5 do 2 + 3 hợp lại thành ra Ngũ hành, mà Ngũ hành là là bộ xương sống của Việt Đạo
bao gồm những chân lý nền tảng chỉ đường dẫn đến hạnh phúc như ta sẽ trình bày trong những trang
sau. Cũng vì đặt tinh hoa Việt Nho mãi trên tầng Số Chế, nên Việt Nho bao gồm cà Mã Lai, Nam
Dương, Đông Ấn Độ. . . theo luật “ nội hàm càng nhỏ, ngoại toả càng to “ .
Nội hàm chỉ còn vài bộ số 2 – 3, nên bao thêm nhiều nước dù chưa học kinh sách Nho như các nước
Lào, Mên, Thái, Mã, Nam Dương . . .
3.- Tàu
Nói đến Tàu thường được hiểu là một chủng tộc riêng biệt, khác với dân xung quanh, và chính Tàu
đã sáng tạo ra Nho. Đó là những sai lầm cần được thải bỏ, vì chúng có hại cho con đường tiến hoá
của chúng ta. Có hai thứ Tàu: Một là nước Tàu chính thức trên giấy tờ, phần nhiều ở thành thị, khác
với các nước xung quanh, và mới có tự thời Tần Hán. Còn một Tàu khác thầm lặng, nhưng có ngay
tự đầu cùng với Việt là một.. Đó là thứ Tàu cùng một chủng với các dân Đông Á. Đó là thứ Tàu
chưa bị bóp méo, chưa bị lôi ra khỏi quỷ đạo của Tổ tiên, thứ Tàu mà học giả Grenet gọi là nước Tàu
thôn dã. Nước Tàu này chiếm đến 90% ( thuộc thành phần Sĩ Nông của Bách Việt ). Tàu thành thị
chỉ chừng 10%., ( Thuộc thành phần Công Thương ), về chủng tộc có khác chút ít, nhưng khác nhiều
về đàng chính trị, mà chính trị là yếu tố quyết định việc đổ khuôn cho nếp sống, nếp suy tư cảm nghĩ
hơn hết, nhưng lại bị áp đặt do những thế lực võ biền từ ngoài, thường từ phía Tây Bắc như Hiên
Viên, như nhà Châu, rồi nhà Tần, nhà Đường, hoặc cũng có từ phía Đông Bắc như nhà Hán, nhà
Thanh. . .
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Đó toàn là những thế lực đã đem cất bá đạo vào Nho và phá vỡ nền thống nhất dân tộc, làm cho Tàu
Việt vốn cùng dòng tộc, cùng văn hoá mà lại quay ra hận thù nhau. Vì trong dĩ vãng người ta đã
dùng bạo hành vói “ cái miệng nhà sang có gang có thép “để trình bày thể chế nào mà những kẻ bị trị
thôn dân lại đi đến chỗ tung hô ngợi hát những kẻ chinh phục mình, để quên đi những trò đán áp bóc
lột mình, đến độ coi mình đất đai mình như tài sản của chúng, đến nỗi không ngần ngại xưng mình là
“ dân nhà Hán, dân nhà Đường. . . “ để rồi quay lại khinh dễ anh em ruột thịt, gọi là Man Di cách
khinh khi, quen béng rằng Man chính là Tổ tông của mình .
Di cũng thế, đều là anh em cùng tộc với mình, trong đó có ông Thuấn là Tổ sư của Khồng Tử .
4.- Sự thực lịch sử trải dài suốt dòng trình sử của Tàu
Mở đầu bằng mấy yếu tố như chức thiên tử, luật hình, binh đội chuyên nghiệp, hoạn quan. Đó là
những yếu tố bá đạo đưa vào Nho do nhà Châu rồi được nối tiếp qua các nhà Tần, Hán, Nguyên,
Thanh cho đến Trung Cộng, tuy xa cách về thời gian và không gian, nhưng cũng là một bàn tay
chuyên chính ngoại lai đàn áp dân lành qua những vụ như Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho, cho
đến vụ sinh viên bị xe tăng Trung Cộng nghiền nát cho thấy rõ hai nước Tàu :
Một nước Tàu thôn dân hiền lành luôn bị đàn áp thống trị do nước Tàu quỷ quyệt nắm giữ hết binh
quyền thế lực và làm cho mọi người tin chỉ có mình họ là Tàu, không còn lý chi tới những mối liên
hệ chủng tộc văn hoá với các lân bang, thành ra mối liên hệ giũa các nước Đông Á bị thẩm thấu bằng
những cảm tình tiêu cực do chính trị như căm thù, nghi kỵ ngờ vực, khinh khi mà lẽ ra phải cảm tình
do văn hoá và thân tộc như tương thân tương kính. Đó là điều tới nay chưa xảy ra, vì mọi người đã
quên trọn nguồn cội của mình, cả về Dòng Tộc lẫn Văn Hoá. Nay muốn điều chỉnh sự thế tất phải
bắt đầu bằng việc nhìn trở lại nguồn gốc chung trước hết để nhận rõ lại liên hệ dòng tộc cũng như văn
hoá chung xa xưa, rồi từ đó nảy ra các mối tình tương thân tương kính như anh em một nhà, để dần
tiến tớí tình của “ Tứ hải giai huynh đệ “.
Đó là điều cần thiết cho con người ngày nay đang bị khủng hoảng tinh thần không biết hướng vào
đâu. Các triết học gia đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới tìm tra chút tia sáng nơi Đạo Nho,
và tuy thấy Nho cũng đang tàn lụi, nhưng nhìn khắp trong vũ hoàn không thấy gì khác hơn, đành phải
chọn Nho, nhưng rồi Nho không làm được gì vì mấy nước nhỏ theo Nho đã quên trọn Đạo Tổ, đến độ
đã không ngần ngại từ bỏ vị trí lãnh đạo tinh thần của mình để thi nhau đi làm học trò cho cái chủ
thuyết hèn hạ và tối ư bạo tàn . Quả là :
“ Phương Hoàng cắt cánh đuổi đi,
Rước loài Bìm Bịp đem về chăm nuôi.”
Nho bị cắt cánh đuổi đi thì còn làm sao gầy dựng nổi tư thế mà đáp lời mời của các triết gia thế giới
cho được!
5.- Ai cắt cánh Phượng Hoàng,
Ai rước Bìm Bịp về nuôi ?
Thưa cái nước Tàu ngoại lại có khi gọi là nhà Châu, nhà Hán, có khi gọi là Trung cộng tuy danh hiệu
khác nhau nhưng cũng tính cách chuyên chính bóc lột. Hảy lướt sơ qua về nước Tàu này:
Vào quảng 23 thế kỷ trước lúc mà trên đất Tàu nay có hàng vạn quốc, thì trong số đó có quốc của
hai ông Nghiêu Thuấn. Quốc đó chỉ rộng bằng một huyện nằm trong Bộc Châu của Việt tộc ( Việt
tộc cũng có tên là Bộc Việt ) ở tỉnh Trực Lệ nay. Nước đó có tên là Tào ( trong kinh Thi gọi là Tào
Phong ) xã chính ( tạm gọi là Kinh đô ) tên là Đào, người Tàu phát âm là Taou, người Việt Nam đọc
là Tàu. Đây là giai đoạn huyền thoại do Khổng Tử đặt nổi lên, để có ít mẫu mực cho một nước đại
trị, chứ chưa có gì đáng kể. Nước đó được tiếp nối do hai tộc Thương và Ân hơn kém nhau cũng còn
huyền thoại.
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Rồi đến giai đoạn hai ở thời Xuân Thu Ngũ Bá ( 821 – 468 ) thì nước chính thức dưới tên nhà Châu
đã có chút sử, nhưng nước cũng chỉ mới vào hạng nhỏ nhất trong các Bá ( trong vụ đốt Phong Hoả
đài chư hầu chạy ngựa một đêm đã tới Kinh đô ! ) Mãi tới thời Xuân Thu mà nước nhà Châu cũng
chỉ bằng một tỉnh nhỏ, như thế thì đủ biết những truyện về nhà Châu toàn là thêu dệt tuyên truyền.
Cuối cùng đến giai đoạn đế quốc hiện nay xảy ra cuối đời Chiến Quốc khi Tần Thuỷ Hoàng ( 235 –
209 ) thôn tính toàn cõi Bắc sông Dương Tử trở lên rồi luôn cả ba nước miền Nam là Ngô, Việt, Sở
để làm ra đế quốc Tần ( Tàu phát âm là Ts’in, do đó có tên La Chine ngày nay ), nên đúng ra phải gọi
Tàu là Tần. Mà Tần, Tấn, Ngô, Sở gì cũng đều từ một gốc Bàn Cổ mà ra.
Không có tộc Hán, tộc Hoa nào hết. Hán là người nông gia cổ Việt, khi mới lên ngôi xưng mình là
Hán Man ( Man là do Bàn ). Còn Hoa thì có nghĩa là vinh hoa cao cả, đó chỉ là một tĩnh tự có thể
nảy sinh từ chữ Trung đã được vẽ thêm chi chành xung quanh.
Như vậy nước Tàu không có tên nước, không có tên chủng tộc, mà chỉ là một khối lớn dân thuộc
dòng Bách Việt và trước nữa là Việt, trên cùng là Bàn tộc (đọc trại ra là Mông Cổ ) mà thôi. Và Bàn
tộc là Tổ chung của cả Tàu, Việt, Hàn, Nhật. . . , nhưng phe chuyên chính đã cố làm cho quên gốc cũ
để dễ nhét vào thực thể mới do chúng dựng nên, nhưng đó chỉ là cái tên chính trị, chứ về văn hoá thì
rổng tuếch. Vậy khi ta nói nước Tàu không có đóng góp chi vào việc hình thành Nho giáo là có ý
nói đến nước Tàu ngáo ộp này. Mới có tự đời Tần Hoàng, chứ tuyệt nhiên không có ý nói đến dân
tộc sống trong nước Tàu, vì đó là những người cùng Việt tộc, cũng gọi là Bàn tộc là anh em họ hàng
của chúng ta, đã cùng nhau là nạn nhân của những kẻ chuyên chính, bóc lột chúng ta cho đến cả Tổ
chung cũng không trừ . “
6.- Minh giải các luận cứ trên
( Nguồn Đạo gốc Nước: Lời bàn )
“ – Bất cứ ai muốn nghiên cứu về Việt Nam cũng gặp phải 3 thực thể : Việt, Nho và Tàu. Dù muốn
dù không cũng phải lý tới mới tránh được lỗi lầm cản bước tiến hoá của mình, như đã xẩy ra hai ngàn
năm nay khiến sử sách đều sai hết, vì lấy tuỳ làm chính, lấy chính làm tuỳ, đâm ra thù hận Tàu, thù
hận lây sang Nho. Nhưng cha ông ta đã kiến quốc, cứu quốc bằng Nho, và sống trong Nho trong suốt
dòng sử mệnh của nước và con dân nhờ đó mà được hạnh phúc hơn mọi nơi trên đời. Đến nay vừa
bỏ Nho để rước ông thầy Tây thì máu đổ thịt rơi, lẽ ra ai nấy phải giật mình quay lại xem xét tình thế.
Vậy mà đây không, vẫn cứ ngơ ngác chưa biết hướng vào đâu. Tuy đôi khi nghe nói tới dân tộc,
nhưng chỉ lý tới cở văn nghệ thì làm sao nhận ra nổi bản chất Nho, bản chất Việt, nên cũng không
nhận ra sự cao cả của nước mình . Hảy nghĩ coi có lịch sử nước nào được mở ra với những tác động
cao siêu như Nữ Oa đội đá vá trời, như Bàn Cổ mỗi ngày lớn 9 trượng, sống 18 triệu năm, cao sâu
không biết đến đâu mà kể. Hỏi có nước nào tạo được hình ảnh cao cả mênh mông đến thế chăng ?
Thật xứng danh là thượng thừa siêu việt. Đến nỗi bản chất Việt Nho chính là Tính thể con người
muôn thuở, tức hợp cho hết mọi nơi, mọi đời.
a.- Còn hỏi tại sao Việt Nam dám xưng mình là kế thừa những cao siêu ấy? Thưa vì điều đó
đã hiện hình trong danh tính: Danh là tên thì thấy rõ trong hai tên Bàn và Việt : Tên xưa hơn hết là
bàn Cổ thì ta có họ Hồng Bàng, có Man, có Mân, có Môn có Mông. Các tên ấy đều phát xuất từ Bàn
Cổ. Tên thứ hai là Việt thì ta đang mang trong mình ( nước ta mang tên Việt tất cả 6 lần trong lịch
sử ). Còn đáng chú ý là vì tên Việt vừa liên quan đến Bách Việt là khối dân đông nhất trong các tên
chỉ dân bản địa, lại vừa có di vật là Phủ Việt rất quý, vì biểu lộ cả Danh Lẫn Tính của dòng tộc là con
số 2 ký bí, số 2 của Tiên Rồng. Thiết nghĩ không có chi nào trong trong khối dân Bàn tộc có những
dấu đó. Chúng ta cần nhận thức để nhìn ra sứ mệnh của mình là cứu Đạo cổ khỏi trầm diệt, mà
cũng là xây hạnh phúc cho con Người.
b.- Với con Người cao cả thâm sâu như Bàn Cổ tất phải có một đạo lý ứng hợp đó là Đạo
Nho.
Đạo Nho quả là tương xứng với Việt tộc đến độ cả hai là một, cả hai cùng một bộ xương
sống, tức một bộ số 2 – 3 , 5 và chì thấy có Nho mới đua ra được câu định nghĩa NGƯỜI tương
xứng với Bàn Cổ. Bàn Cổ cao mất hút vào mây mờ, nói đúng hơn mất hút vào vũ trụ thì phải có câu
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định nghĩa người bao la như vũ trụ thì mới tương xúng với câu : “ Nhân gỉa kỳ Thiên Địa chi
đức, Âm Dương cho giao, Quỹ Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí “.
Đó là câu đạt đến Thái cực. Nghiên cứu kỹ mới thấy không câu định nghĩa nào về người đi đến lý
Thái cực được như vậy, chẳng hạn câu định nghĩa người kiểu Aristotle : “ Người là con vật biết suy
lý “ Không đạt Thái cực: cả con vật, cả biết suy lý đều lơ lửng lưng chừng, đều thuộc vòng ngoài
duy trí, phải đạt Thái cực mới có thêm vòng trong tức gồm cả trong ngoài đầy đủ để làm nền cho
triết lý sống, là cái vốn phải tròn đầy viên mãn, vì những gì phân chia thì không sống được, ít ra
không được tròn đầy viên mãn.
Hình như trời đã dành riêng cho Việt tộc xưa đã sáng lập ra được Đạo Nho, thì đến đời mới lại dành
cho sứ mạng phải phục sinh Đạo đó nữa. Vì tìm khắp thiên hạ không thấy ai khác đạt Đạo đến bậc ấy.
Ngộ Đạo thì có, đạt Đạo thì không. Ngộ cũng là một thứ đắc Đạo, cũng có khi cao lắm và có khi cao
hơn đạt Đạo, nhưng mới là cao chuyên môn ở cấp TU, chứ không rộng và quân bình như đạt Đạo
luôn cả TU, TỀ, TRỊ, BÌNH. Chứng cớ là ngoài Nho không đâu đạt đến MINH TRIẾT để làm cho
mọi người được hạnh phúc hết, như còn để vết tích đau khổ lại kia: Ấn Độ thì 95% dân phải nghèo
nàn cùng cực, đến nỗi đã truyền cái nghèo khổ sang mấy nước lân cận như Thái, Mã Lai, Nam
Dương . . .
Tây Âu thì thời trước Y Pha Nho truyền nghèo khổ qua Nam Mỹ Châu và Phi Luật Tân. Còn thời
mới thì Cộng sản bao thầu việc gieo rắc khổ đau ra khắp thế gìới . . Tất cả đều nghèo hèn như nhau.
Việt Nam nay bị bao vây bởi ba mũi duì văn minh gây nghèo hèn khổ lụy: Ấn Độ phía Tây, Âu Châu
cổ phía Đông Nam là Phi Luật Tân, Âu Châu mới là Cộng sản phía Bắc. Xem 3 mẫu đó ta biết giá
trị của những văn minh sản ra không cái nào gây được hạnh phúc cho toàn dân, vì không cái nào đạt
Đạo.
c.- Về Tàu cần phải dọi ánh sáng vào một thứ nước Tàu mà Mạnh Tử đã tố cáo và gọi là
Khấu Thù, đã nặng lời với bạo quốc quân: “ Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu : Giết một vua
bạo ngược cũng như giết một tên độc phu “, vì vua đó không phải là Thiên tử, mà là Tặc tử, mà nay
đảng cũng chẳng khác gì!. Lẽ ra văn gia phải làm cho dân nhận ra chúng và lấy thái độ ám hợp, ít ra
để đề phòng với các nhà nắm chính quyền, nhưng văn gia đã không làm được điều ấy, nên dân chúng
đã vô tình tuân theo mồm mép mấy tay tuyên truyền cho chuyên chính: Thí dụ nhà Châu thì tội đã
rành rành ra kia: vì đã đi tha về nhiều yếu tố Bá đạo như chức Thiên tử là then chốt chuyên chế lấy tự
chế độ vua thần bên Babylon, lại thêm quân đội, luật hình, hoạn quan là những phương thế cũng cố
chế độ chuyên chế.
Đã thế mà về đàng Đạo lý thì còn nặng hơn nhiều vì đặt quẻ Kiền trước quẻ Khôn. Đó là đẩy nguyên
lý thân tộc xuống làm chỗ cho Bá đạo, đó cũng là hạ Tinh Thần xuống, đưa Vật Chất lên, nhân đó
đẩy văn hoá toàn chủng vào thế quẻ Bỉ đưa Kinh Dịch vào vòng bốc phệ bói toán .
Rồi nhà Hán lại làm xáo trộn thêm một mẻ nữa với vụ gác Thạch Cừ thành ra Nho bị bẻ quặt trong
suốt 2000 năm, cả tỷ người đã học rách biết bao sách mà có ai thấy khuôn mặt Nho chính tông đâu.
Như vậy làm sao Nho có thể đứng lên lãnh đạo tinh thần như các triết học gia mong ước?
Vì thế chúng ta phải xét lại tận nguồn mạch cả 3 thực thể trên để trước là nhận diện lại bản chất của
dòng giống, nhận diện lại Nho là Đạo tổ chung, nhận diện lại Tàu Việt là anh em cùng tông tộc,
nhưng đã bị chính trị phân ranh ra hai ngả để chống đối thù nghịch nhau.
Phải nhận thức lại những điều đó trước hết, hầu một lúc nào đủ sức thì lực lượng
các dân tộc từ nhiều nước khác biệt hợp với nhau thành một Mặt Trận Văn Hoá Dân Tộc để bênh
vực hữu hiệu cho nền Tự Do Nhân Chủ mà Tổ tiên đã thiết lập cho chúng ta đến trình độ cao thâm
dường ấy. Chúng ta phải kết hợp lại để cứu vớt nền văn hoá cao cả này: Tàu hay Việt, Hàn, Nhật,
Mã, Thái, Miên, Lào. . .
Tất cả hảy vươn lên trên chính trị để nhỉn nhận lại nguồn suối chung: Chính trị là những thế lực bên
ngoài hay thay đổi và hay gây chia rẽ. Phải là văn hoá dân tộc mới xây nền hạnh phúc và thồng nhất
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cho con Người. Đấy mới là Nho Đạo đã trơ gan cùng tuế nguyệt để chứng tỏ sức sống mạnh liệt
trường tồn. Đấy là nền minh triết duy nhất đã thấy xuất hiện trên mặt đất .
Ta hảy cứu nó, để nó cứu ta, hầu giúp ta đóng góp vào việc đưa nhân loại đến con đường hạnh phúc
trong những thế kỷ đang tới. “.
7.-Xuất xứ của những nhân vật huyền thoại Việt
Những nhân vật huyền thoại tuy có nằm trong sử sách Tàu, nhưng các ngài xuất hiện trước khi nước
Tàu được thành lập vả lại các ngài thuộc về Văn hoá nông nghiệp Vìệt tộc Bàn Cổ
Đây là nhân vật văn hoá, nhân vật sáng tạo, không phải là nhân vật hoang đường mà các nhà Duy sử
gọi là những truyện đầu Ngô mình Sở.
“ Chính ra Bàn Cổ được móc nối với Lỗ Bàn, Lỗ Bộc. Bàn cũng đọc là Bàng, là Bành. Nên họ Bàn
là họ rất lớn của Viêm tộc đã có ngay từ thời khai sáng của đại tộc, và cũng là tị tổ của ta, vì cùng họ
với Bàng ( Hồng Bàng ) và Bành ( Bành Tổ ) . Bàn cũng còn đọc là Ban ( Lỗ Ban ), Bàng cũng đọc
là Bang . . . Đã vậy, lưu truyền nói là mộ phần của ông nằm đâu đó trong miền rừng núi của tỉnh
Quảng Đông. Mà Quảng Đông cùng với Quảng Tây trước gọi là Lưỡng Việt. Kinh đô nước ta thời
Triệu Đà còn ở đó. Nên ông Bàn Cổ là của Việt tộc từ danh xưng tới nơi an nghỉ. Đó là hình ảnh đẹp
nhất về tự lực, tự cường .”
Những nhân vật huyền sử khác:
Toại Nhân
Là nhân vật tìm ra lửa để sưởi ấm và nướng thức ăn, để đốt rẫy mà canh tác.
Hữu Sào
Là nhân vật sáng chế ra cách làm nhà sàn ở trên cây, ở giữa không trung, trên là Trời, dưới là Đất, để
tránh thú dữ. Đây là hình ảnh của Tam Tài .
Hữu sào là có tổ, chim làm tổ trên cây, nên Hữu Sào thuộc dòng chim của Viêm tộc. Do đó mà ta có
danh từ Tổ tiên, những người đầu tiên ở trong tổ như chim.
Phục Hy, Nữ Oa
Phục Hy là nhân vật văn hoá, có biệt hiệu là Thanh tinh, tức là rồng xanh, thuộc nòi rồng Viêm tộc,
tổ tiên của Việt tộc. Phục Hy làm ra Kinh Dịch, bằng cách xếp hai nét liền đứt, nét đứt là âm, nét liền
là dương, rồi thêm một hào âm hay dương nữa thành ra quẻ đơn ba vạch. Tất cả có 8 quẻ gọi là Bát
quái. Thực ra, nội dung Kinh Dịch đã có từ thời Bàn Cổ. Phục Hy chỉ là đợt công thức hoá đầu tiên.
Nữ Oa, Nữ Oa là vợ của Phục Hy, biết luyện đá Ngũ sắc để vá trời, hay đội đá vá trời, tức là để sửa
lại Ngũ hành đã bị lệch hướng cho đúng phương vị.
Nữ Oa cầm cái quy để vẽ vòng tròn, còn Phục Hy thì cầm cái củ để vẽ hình vuông. Vòng Tròn
tượng trưng cho Trời, thời gian, Hình vuông tượng trưng cho Đất, không gian . . . Nữ Oa cầm cái
quy quan trọng hơn, nên tiêu biểu cho nguyên lý Mẹ, thuộc văn hoá nông nghiệp .
Thần Nông
Theo truyền thuyết của các dân tộc thiểu số, Thần Nông có dạng hình người đầu bò, có tên khác là
Viêm Đế, biết cách biến chế thuốc men và trồng ngũ cốc, thuộc văn hoá nông nghiệp, thuộc Viêm
tộc. Đây là giai đoạn quan trọng của loài người là tự làm ra của ăn, để thay thế cho giai đoạn bấp
bênh hái lượm săn bắt . Trên thế giới có ba nền nông nghiệp:
1.- Lúa Mì ở Lưỡng Hà
2.- Lúa bắp ( ngô ) ở Mỹ, Astec, Maya.
3.- Lúa nước ( lúa Mễ ) ở Đông Á.
Nông nghiệp lúa Mì sớm bị du mục chinh phục qua Babylon, Assyria.
Lúa Bắp bị Astec chế ngự cũng biến ra du mục.
Còn lại lúa Mễ tuy cũng có pha ít lúa Mì như Mạch và Tắc, nhưng lúa Tắc không lấn át nổi lúa Mễ.
Tuy nhà Châu có lập ông Hậu Tắc lên làm điền chủ thay Thần Nông, nhưng cuối cùng thất bại. Nhà
Thanh đời Khang Hi còn cho Tế Thần Nông mà không tế Hậu Tắc, tức văn hoá Mẹ vẫn thắng thế.
Những nhân vật văn hoá này xuất hiện trước thời kỳ nước Tàu được thành lập, nước Tàu lại thuộc
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văn hoá du mục, nên cũng dễ phân biệt, mặc dầu các nhân vật văn hoá trên đều có trong sử sách Tàu.
Các nhân vật này được đem vào sử sách Tàu theo thứ tự càng cổ thì lại được đem vào sau: Thần
Nông được đem vào thời Khổng Tử . . . , trong khi nhân vật cổ nhất như Bàn Cổ thì mới được Từ
Chỉnh đem vào sử sách Tàu từ thời Tam Quốc . . . !
Nên khi ta tìm về các nhân vật văn hoá trên để nhận ra cội nguồn, ta khỏi cần có mặc cảm “ thấy
người sang bắt quàng làm họ ”, và cũng chẳng lấy gì làm tự hào riêng, vì đây là những nhân vật văn
hoá chung cho cả Đông Á.
Nhưng về mặt tâm lý thì sự nhận diện lại các nhân vật văn hoá Tổ tiên xưa giúp ta biết trân quý
những di sản văn hoá cha ông, vững lòng noi theo và làm phát huy truyền thống tốt đẹp đó.”
( Kim Định: Việt triết nhập môn, trang 170 )
Tóm lại
Truyện Bàn Cổ cũng như các nhân vật văn hoá trên là cội rễ của nền văn hoá Đông phương, thuộc
nền văn hoá nông nghiệp Hoà Bình.
Nó hàm chứa một Nhân sinh quan Nhân chủ và một Vũ trụ quan động. “
Trước dây ta cứ tưởng những nhân vật văn hoá trên là của Tàu, nhưng thực sau Tàu mới đem các
nhân vật đóvào sử sách của họ về sau, những nhân vật càng xa xưa thì càng mới được đem vào sau
hết.
8.-Nguồn gốc các nhân vật huyền sử
( Gốc rễ triết Việt: Kim Định )
“ Xin coi đây là vài trưng dẫn mẫu thay cho hàng ngàn tang chứng khác đã thu lượm qua hàng trăm
sách nghiên cứu cách nghiêm túc để khỏi quấy rầy độc giả phải đọc thêm nhiều trưng dẫn khác. Chỉ
cần tóm lược rằng tất cả các chứng từ đó đều đưa đến kết luận chung là Tàu cùng một chủng tộc,
cùng văn hoá với đại chủng Việt, và mới tách ra từ tộc Thương ( Hoàng Đế do đạo Lão đặt ra
sau . Need. I . 189 ) , nhưng ngoài vài thói tục riêng ( cờ Bạch hổ, đi xe ngựa ), thì văn hoá hoàn toàn
Di, cả đến bà Giản Địch sinh ra tộc Thương cùng sinh đẻ theo lối Di là “ nuốt trứng chim “ Trống
quân. Như vậy các Tổ trước gặp trong sách được cho là Tàu vừa trái khoắy lịch sử ( anachronisme ),
vừa mâu thuẩn, thí dụ: Nghiêu Thuấn mới có trong sử sau Khổng Tử. Phục Hy, Nữ Oa, Thần
Nông toàn là người Di. Phục Hy cũng gọi là Thanh tinh: rồng xanh ( Rồng là Di ). Nữ Oa đầu người
mình rắn ( Di ) . Thần Nông cao 8 thước 7 tấc, tức trừ 5 thì ra con số 2 – 3 của Di. Vì thế không
được nhắc đến trong Kinh Thư, chỉ mới được đưa vào sau theo lối riêng, càng cổ thì càng được đưa
vào muộn, thí dụ: Bàn Cổ lâu nhất vì mở đầu lịch sử toàn vùng thì mới được đưa vào đời Tam Quốc,
do Từ Chỉnh trong cuốn “ Tam Ngũ Lược Kỷ “ . Bàn là họ đứng đầu người Việt Đông ( Origins 459
) . Theo lưu truyền thì mồ mả còn đâu đó trên rừng núi Quảng Đông . Vậy Bàn Cổ là Tổ họ khai
quóc năm 2879 BC. Bàng cũng đọc là Bành ( Bàng Tổ ) , là Bàn, là Ban, Man, Mân, Môn, Mana, Mã
Lai, Mongol. . . đều tự Bàn Cổ mà ra, chỉ có cách đọc là khác. Đây mới là liên hệ tên, chứ nếu kể
đến liên hệ văn hoá thì toàn cõi Đông Á không đâu ra khỏi đại chủng Việt “ .
C.- Trở về với Ngọn Nguồn nào Đây ?
Để xem lời phách lối kẻ cả của Lương Tư Lệnh có đáng được nghe theo không, ta tự nêu lên mấy
câu vấn nạn lương tâm, nếu lương Tâm con Người chưa bị hắc ám bởi ngụy thuyết:
I.- Trong hai nền Văn hoá Nông nghiệp và Du mục, một bên là Văn hoá Nông nghiệp có lối
sống Tình Lý tương tham, làm con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường, trong gia đình là Hoà thuận giữa
Vợ và chồng, cha mẹ và con cái, Trong nước là Hoà giữa Nhân dân và Chính quyền, trên thế giới là
Tứ hải giai huynh đệ. Con Văn hoá Du mục là thứ văn hoá Bạo động, “ Dĩ cường lăng nhuợc”,
chuyên dùng bạo lực để cươp đoạt và bành trướng.Trong gia đình là chồng Chúa vợ tôi, đối với con
cái thì “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” . Trong quốc gia là độc tài chuyên chế, hết Phong kiến
đến Trung cộng độc tài. Vì bị cai trị lâu năm, nên tệ nạn này cũng phần nào lan qua Việt Nam,
nhưng không nặng bằng Tàu.
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Đây là tai hoạ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Vậy dân tộc Việt Nam nay có cam tâm về với Tổ quốc
hồn ma Trung hoa để làm nô lệ thực thụ một lần nữa chăng ?
II.-Về Chính Trị thì nên đi theo nẻo nào?
Hoặc lấy dân làm gốc, đối tượng của chính quyền là mưu phúc lợi cho Toàn dân, để làm con Người
Nhân chủ, biết tự Chủ tự Lực tựị Cường. sống đáng kiếp con Người. Đây là nền chính trị Vương đạo.
Hoặc là theo chế độ độc tài chuyên chế, để bị áp bức và cướp bóc như 1000 năm nô lệ trước đây,
nay tuị CSVN lại hăng hái chun cổ vào Tròng lần thứ hai. Từ ngàn xưa tới nay Dân tộc ta đã phải ở
trong cảnh” Cái khó bó cái khôn “, chưa ngóc đầu lên được, nay lại muốn nhận chìm xuống bùn !
Đây là nền chính trị độc tài chuyên chế, là nền chính trị Bá đạo.
CSVN đã âm mưu chui đầu vào làm Nô lệ, nay các vị lãnh đạo tinh thần các vị trí thức và toàn dân
có tình nguyện theo CSVN làm nô lệ cho Trung cộng chăng ?.
III. Về Giáo Dục thì chỉ huấn luyện nên những hạng người Bất nhân và dối trá để lừa lọc
nhau và đi gây tai hoạ cho các nước lân bang. Hay là nên có một nền giáo dục được đào luyện con
ngườì cả hai mặt Thành Nhân và thành Thân, để biết thương nhau mà ăn ở công bằng với nhau.
III.- Về Xã hội thì chống Tư bản bất công để tạo nên lớp Tư Bản đỏ bất công gấp ngàn lần
hơn.
Nói tóm lại Bây giờ chúng ta có nên phục hoạt lại nền Văn hoá Thái hoà của Tổ tiên xưa đã bị bỏ
quên để sống xứng với kiếp người, hay buông tay làm nô lệ Trung Cộng?
D.- Lời mời gọi của chúng ta
Văn hoá của Tổ tiên chúng ta là nền văn hòa hợp Nội Ngoại chi đạo hay là “ có Đi có Lại mới toại
Lòng nhau “ nên Ta cũng mời Trung Cộng trở về nguồn gốc của Tổ tiên xưa bằng con Đường Đạo
lý, mà Triết gia Kim Định gọi là “ Đạo Trường chung “, để đáp ứng với nhu cầu Quân bình với “
Thị trường chung” hiện nay. Có thị trường Chung mà thiếu Đạo Trường Chung sống theo Đạo
Nghĩa, biết cách tự chế để sống công bằng với nhau, mà cứ mê mải theo lối đấu tranh, “ Thượng hạ
giao tranh lợi “ bằng những tính toán tinh vi, để thủ đắc cho nhiều lợi, mài miệt sắm vũ khí tối tân,
chắc chắn là có ngày đem xuơng máu của nhân dân mà cùng nhau nổ tung ra khói!
Trong Đông Á Trung Hoa là anh cả, đa số đều thuộc đại chủng Việt, thay vì thôn tính hãm hại nhau
thì điều tốt nhất là nên phục hoạt lại nền văn hoá Hòa bình để có thề đóng vai trò lớn trong Đạo
Trường chung. Có sống hoà bình với nhau thì mọi người mới hưởng được công lao mồ hôi nước
mắt của mình. Chứ cứ theo lối “ Dĩ cường lăng nhược” thì chỉ đổ mổ hôi xương máu của mọi
người xuống biển. Phong trào thi đua vũ trang ngày nay đang đem xương máu của dân mà tiêu diệt
nhau một cách thê thảm!
Muốn được vĩ đại thì tốt hơn hết là Trung hoa phải vĩ đại về cả Phẩm lẫn Lượng. Phẩm là vĩ đại về
đời sống Nhân nghĩa, Lượng là giàu mạnh về vật chất để cùng mọi chủng tộc anh em được sống
thanh bình hạnh phúc với nhau, chứ chỉ về lo bành trướng về Lượng mà hung hăng phô trương bề
ngoài như nay thì chỉ là vĩ đại trong phá hoại trong sự hãm hiếp con Người trong nước cũng như các
nước nhỏ lân bang mà thôi.
Thử nhìn vào đời sống của nhân dân Tàu ở miền Tây và Bắc thì thấy rõ được Trung hoa vĩ đại thế
nào! Để đáp ứng cho nhu cầu thời đại, chúng tôi xin trích bài “ Tóm tắt Đạo trường chung cho
Đông Á sau đây:
Tóm tắt bài Đạo Trường
(Đạo Trường cho Đông Á: Kim Định )
“ 1.- Sở dĩ đề nghị lập Đạo trường chung là cốt để Đông Á có thể đáp ứng sự mong đợi của
Triết học Tây phương ngóng chờ sự đóng góp của triết lý Á Đông giúp lập lại thế Quân bình giữa
Tâm và Vật. Vì hiện nay con Người quá thiên về Vật chất mà nhảng bỏ Tâm linh cần phải đưa thêm
Tâm linh vào cho cân đối. Điều đó một mình triết Tây không làm được, vì đã quá thiên về Lý trí,
nên chỉ có lý thuyết suông, trừu tượng, xa đời và hóc búa không thể dẫn đưa nhân loại đến quân bình
mà còn bị kinh tế chỉ huy. Lẽ ra triết lý phải chỉ huy hạ tầng kinh tế mà nay phải để cho hạ tầng kinh
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tế chỉ huy thì đủ biết văn hoá thiếu hồn, quá yếu. Các triết gia Tây Âu đã ý thức điều đó nên mới
mong chờ cái hgì khác hơn ở triêt lý Á Đông.
2. Nhưng oái oăm thay triết lý Á Đông lại đang học mót theo kiểu triết Tây cũng chỉ có
nghiên cứu rồi đưa ra những bài thuyết lý suông thì sự đóng góp chỉ ở mức thông báo ( information )
, chứ không thể cải hoá ( formation ) được gì. Muốn cải hóa thì phải đi hết cả 5 bước Học nói đến
trong sách Trung Dung ( câu 20) :
1.- Bác học
2.- Quảng vấn
3.- Thận tư
4.- Minh biện
5.- Đốc hành.
Nếu chỉ nghiên cứu và lý thuyết suông thì mới đi có 2 bước đầu là Bác học và Quảng vấn (quảng vấn
là hội nghị ) . Thiếu 3 bước sau là Thận tư, Minh biện và Đốc hành.
Muốn đi được cả 3 bước nọ thì nay phải kiến tạo một nền triết lý mới. Vì các giá trị cũ đều hết thời,
triết lý Đông phương cũng thế, không thể đưa Chu Hy ra được nữa. Nó thuộc phần Sử Triết. Còn
chính triết lý sống thì cần phải kiến tạo mới. Việc đó đòi Thận tư và Minh biện. Cuối cùng phải có
Đốc hành. Ngày nay muốn Đốc hành cho được việc thì phải có tổ chức, bởi trong thế giới hiện tại
việc gì cũng phải to lớn vững vàng mới đứng nổi. Mà muốn vững vàng thì phải có tổ chức chứ mấy
cá nhân lẻ tẻ có giỏi tới đâu cũng không làm nên việc.
Đó là lý do cần một Đạo trường chung. Đạo trường chung là tổ chức lo giúp cho nền triết lý mới
của Á Đông được hình thành và đi hết 5 bước Học theo Trung Dung tức gieo rắc Yêu thương
tình Người
3.- Điều này thì Đông Á hơn triết Tây ở chỗ có nhiều khả năng hơn, vì nguyên lý của các nền
Đạo lý Đông Á vẫn còn giá trị y nguyên, như ba nguyên lý Tiến hoá, Nhân chủ và Tâm linh vẫn
còn giá trị và tỏ ra cần hơn bao giờ hết. Nếu được trình bày trong một Tổng hợp mới, một triết lý
mới thì sẽ gây ảnh hưởng tốt lành cho nhân loại.
Điểm hai là cuộc truy tầm về nguồn gốc văn minh Đông Á lại cho biết ba nguyên lý trên xa xưa
chính là cội gốc chung của các dân tộc Đông Á .
Nay lập ra Đạo trường y cứ trên những nguyên lý đó thì chính là làm cho người trong toàn khối ý
thức về nguồn gốc kia và làm cho các nước trong vùng cảm thấy mình như sống lại trong đại gia đình
Văn hoá . Điều đó sẽ dẫn đến sự bơm tinh thần vào các xã hội Đông Á để biến thành các xã hội
Tình: lấy tương Thân tương Trợ làm tôn chỉ thay các xã hội hiện nay quá nặng về óc đấu tranh tiếm
đoạt và bạo hành. Nếu làm được như thế là triết Đông sẽ đáp ứng được mong cầu của thế giới là
góp công đắc lực vào việc xây dựng nền Thống nhất Hoà hợp ( orchestrated unit ) cho nhân loại cả
Đông lẫn Tây như đã được nói lên ở Hội nghị Triết tại Honolulu năm 1949.
Đó là sứ mạng của Đông Á chứ còn chỉ biết theo đuổi về mặt Kinh tế và Khoa học kỹ thuật thì cũng
chỉ là học lại mà không đóng góp được gì vào nền Thống nhất nhân loại hết, còn gây cho người Âu
Mỹ sợ nạn da vàng là khác. Cho nên cố đạt kỹ thuật cao phải là thứ yếu, cho nên chỉ chiếm 2/ 3 ,
còn 3/ 2 dành cho tinh thần theo tỷ lệ “ Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số “ trong Kinh Dịch.
4.- Đông Á là ai? Thưa là các nước Tàu, Đài Loan, Nhật, Hàn, Tân Gia Ba, Việt, Phi,
Anh Đô, Mã , Thái, Miến, Mên, Lào. . . Hỏi nước nào dẫn đầu? Hiện nay chưa có thể nói đến
Trung Quốc, vì thế nước dẫn đầu là Đài Loan ( mà nay cũng có thể là Trung quốc, vì Trung quốc
kêu gọi VN trở về với Trung quốc, chúng ta cũng kêu gọi Trung quốc hảy trở về với văn hoá Thái hoà
của Tổ tiên chung. Lời của người Trích ), rồi đến Nhật Bản, hai nước được coi như là hai anh cả
trong đại gia đình Đông Á . Cần hai anh đứng lên trước rồi giúp các nước khác kể như đàn em cùng
theo để làm thành liên đoàn huynh đệ các nước có tinh thần Nho ( viết tắt : cojup ). Làm hế mới kể là
Nho đã xuát hiện để nhận thức lãnh đạo thế giới như Hội nghị Honolulu mời gọi. Từ đấy triết lý
Đông Á không còn chỉ nghiên cứu về thuyết lý suông kiểu hàn lâm trừu tượng với những bài văn bị
kết án rơi vào rừng vắng, mà thay vào những Cojup đông người rải rác khắp nơi vừa sống động vừa
liên tục vì có các việc xã hộì cụ thể đi kèm, nên sau dần dần sẽ lan tỏa như thứ mặt trận văn hoá Nhân
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chủ quốc tế Tâm linh để cân bằng với thứ quốc tế hiện hữu hoàn toàn Duy Vật, chỉ có thể gieo
đau thương chuyên chế . Nếu làm được như thế thì đó ssẽ là biến cố lớn lao nhất trong nhân loại đời
nay. Nếu Đài Loan ( Trung Cộng ) chỉ làm được có việc này thì cũng đã bỏ công chiến đấu để tồn tại
bên ngoài quỷ đạo Cộng sản . Và bắt buộc lịch sử thế giới phải ghi công và khen ngợi.
E.- Lời Kết
Đạo trường chung là đại lộ thênh thang không những cho Đông Á, mà có thể cho mọi người, cho mọi
quốc gia. Đạo Nhân và đức Nghĩa sẽ giúp cho con Người biết yêu thương mà ăn ở công bằng với
nhau , thì đâu đâu cũng có cơ hội và phương tiện để phát triển toàn diện, mọi người cùng nhau ra
công xây dựng con Người và đất nước để cho ai ai cũng được sống an bình hạnh phúc. Chứ khi nào
cũng mưu toan lừa dối chèn ép, đàn áp bóc lột, chém giết nhau mà gây khổ đau triền miên cho con
Người thì mọi thứ dành dật có được đều biến ra mây khói của thuốc súng!
Thế kỷ 21 là thế kỷ Tâm linh, là thế kỷ con Người phải trở lại bồi dưỡng Tình Người, đây là thách đố
cho loài người tự cho mình là văn minh, là vĩ đại, là tiến bộ, mà cõi lòng cứ chai đá , trí óc cứ nhỏ
nhen, mãi mê mưu toan sống với nhau như loài lang sói thì thấp hèn quá. Anh hùng không là giỏi
mưu mô đâm chém, cướp bóc, mà là biết tự chế để sống theo Tình Lý tương tham.
Đạo lý Nhân nghĩa là tiêu chuẩn sống chung cho mọi người trên mọi quốc gia, cách cư xử công
bằng với nhau trong mọi lãnh vực trong đời sống hàng ngày là hành động mọi người phải y cứ mà
sống Hoà với nhau.
Vấn đề xã hội tuy vô cùng phức tạp, nhưng tựu trung chì có vấn đề sống Bất công trong mọi lãnh vực
của cuộc sống hàng ngày là điểm quan trọng nhất, nguyên do là vì mỗi con Người con duy trì đời
sống Bất Nhân, nên mới đang tâm ăn ở bất công với nhau từ trong gia đình trở đi..
Thế kỷ 21 phải là thế kỷ Tâm linh để Nhân loại tìm về với bản tính Nhân của con Người.
Như vậy chẳng cần kêu gọi ai về với ai, mà ai ai cũng tự nguyện trở về với Đạo lý Tổ tiên để mọi
người sống an hoà với nhau. Đây không là việc “ khảng khái tùng vương dĩ “, mà chỉ là “ thung
dung tưụ nghĩa nan : Hăng hái đi đâm chém cướp đpạt nhau thì dễ ( hùng ), nhưng sống thong
dong theo Đạo Nghĩa để mọi người hạnh phúc với nhau thì rất khó ( hùng dũng )
Bạo động ngày càng lan tràn, hảy bắt dầu lo toan loại trừ mầm bạo động trong mỗi con Người, thì
Bạo động ngoài xã hội sẻ lắng dịu dần.
Bệnh ở ngay tự trong tân can, mà cứ chữa ngoài da thì không bao giờ dứt được. Hy vọng nhân loại
sẽ bừng tỉnh giấc mê!
Tóm lại.
Chúng tôi xin lặp lại:
1.- Về Chủng tộc
Theo các cứ liệu của Trung hoa ngày nay, ta thấy: Hiện nay ngoài tộc Hán được cho là thành phần
đa số thì còn có đến 55 săc tộc khác ( China is a great oriental giant, is inhabi 56 nationalties,
excluding the Han nationalities, which makes up the majority part of the country, there are others 55
ethnic nationalities living together harmoniously on this great and vast ancient territory. . . The 56
nationaliies in China: Yunnan science and technologies press ).
Nhưng khi Hán Vũ Đế lên ngôi tự xưng là Hán Man tức là man Di cũng thuộc đại chủng Việt. Nếu
lời tuyên bố của Hán Vũ Đế là thực thì tài liệu trưng dẫn trên là vô căn cứ.
Theo sự nghiên cứu của Triết gia Kim Định thì 70 % người Tàu là thuộc chủng Đại Việt (Bách Việt ),
còn 30% là thuộc các chủng Du mục từ Tây Bắc tràn qua: Đó là dòng Thát Bạt ( Topa ), rồi đến
Liêu, Kim, Nguyên, Thanh. ( xem ở dưới )
2.- Về Văn hóa.
Về Văn hoá từ đầu, những người sống theo lối Du mục, thì khi nào cũng ở trên lưng ngựa dùng gậy
mục đồng để điều khiển đàn súc vật, di chuyển liên miên trên các đồng cỏ mênh mông, quen lối điều
khiển súc vật và chiếm đồng cỏ, lối sinh hoạt này là nguồn gốc của nếp sống bạo động, chiếm đọat,
bành trướng.
Đây là gốc của Văn hoá Du mục. Họ rất tàn bạo và thiện chiến. Các chủng Bách
Việt sống với nghề nông, biết hoà với thiên nhiên, nên rất hiền lành.
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Khi đánh bại được Bách Việt thì họ chiếm luôn Người, Đất đai tài sản, phát minh sáng chế , nhất là
văn hoá Bách Việt, tức là văn hoá mà Đức Khổng Tử thuật lại, công thức
hóa thành văn minh. Vậy văn hoá Nguyên Nho là tài sản chung của Đông Á, nhưng các nhà cai trị
theo lối Du mục đã biến Vương đạo thành Bá đạo, điển hình là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ đế, đến các
triều đại Tấn, Tống Nguyên, Minh, Tthanh nhất là Trung cộng. Các chủng tộc Việt theo Văn hoá
Hoà Bình. Còn Văn hoá Du mục có bản chất bạo động chiếm đoạt và bành trướng.
3.- Về Chính trị. Có hai đường lối chính trị :
a.- Vương đạo: là đường lối Dân chủ mà Mạnh Tủ đã nói : Dân vi quý, xã tắc thứ chi,
quân vi khinh, tức là chế độ chính trị biết lo cho cái ăn, quyền được nói và hạnh phúc của Toàn dân.
b.- Bá Đạo là đường lói cai trị theo văn hoá Du mục, tôn quân, tôn đảng lên mây
xanh, coi dân như cỏ rác,chỉ lo phúc lợi cho một nhóm, một đảng. Xem trong lịch sử Trung hoa
chúng ta thấy: “ Hảy xét về một điểm then chốt nữa là nhà cai trị cũng đến quá nửa là du mục.
Toàn thể lịch sử Trung Quốc được dệt nên bằng những cuộc xâm lăng của du mục, khởi đầu tự
ngàn xưa, tự Hoàng Ðế dẫn đến nhà Chu, rồi đến nhà Tần, nhà Hán, cả thảy hơn 2000 năm,
sau này vẫn còn tiếp nối “
Có thể chia sự tiếp nối làm hai đợt :
1 .- Ðợt nhất gọi là xâm nhập gồm 3 triều Bắc Ngụy thuộc dòng Thát Bạt ( Topa ) từ 385 – 556
tức 170 năm .
2 .- Ðợt hai kêu là chinh phục gồm 4 nhà:
* Liêu 907 – 1125 ( 218 năm ).
* Kim 1165 – 1234 ( 165 )
* Nguyên 1206 – 1326 ( 120 năm )
* Thanh 1644 – 1911 ( 267 năm )
Cộng cả lại là 794 năm chinh phục nhập với 170 năm xâm nhập vị chi là 964 năm. Vo tròn lại
là 1000 năm, cộng với 2000 năm trước nữa là 3000 năm, như vậy có nói Trung Quốc mang tính
chất du mục quả là có nền tảng ngay trên phương diện sử.”
( Trống đồng: Tiến trình từ Việt tới Nho. Kim Định )
Rõ ràng suốt trong chiều dài lịch sử,Việt Nam là nạn nhân triền miền của các chế độ chính trị Du
mục bạo động. Hơn 1000 năm nô lệ lầm than, 7 lần đêm đại quân xâm lăng làm tan nhà nát nước,
nay lại Tàm thực, rồi kêu gọi về với Tổ quốc Trung Hoa. Nhưng khốn nổi Trung hoa thực sự không
có tên, và không nhận ra gốc.
Chữ Tàu xuất phát từ chữ Tào thời Đào Đường là Tàu ngựa. Chử Chine la do chữ Ts’in là tên của
nhà Tần , bạo Chúa.
Trung Hoa : Trung là nước ở giữa, Hoa là tự tôn mình là vinh hoa phú quý. Trung hoa là nước ở
giữa, xung quanh là Tứ Di, là Bách Việt, Trung hoa có gôc 70% là Bách Việt, với chế độ chính trị
Vương đạo như thời khuyết sử Nghiêu Thuấn, sau này đến Hạ Vũ,. . . nay mới nhận ra là thuộc Việt
tộc. Còn 30 % là Du mục với chế độ chính trị Bá đạo cai trị bằng vũ lực, luôn luôn xâm lấn và bành
trướng.
Vậy Việt Nam nên trở về Gốc nền văn hoá Hoà Bình của đa số với nền chính trị Vương đạo hay trở
về với nhóm thiểu số Du mục Bá đạo, luôn gây đau khổ cho lân bang. Từ Hiên Viên Hoàng đế, đến
Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế qua các triều đại liên tiếp cho đến Trung cộng đều cai trị theo lối Bá
đạo, nguồn khổ đau của Nhân dân trong nước và các nước lân bang.
Việc có trở về hay không là việc của Toàn dân. Theo thiển ý thì :
Chẳng cần kêu gọi ai về với ai, mà ai ai cũng tự nguyện trở về với Đạo lý Tổ tiên để mọi người
sống an hoà với nhau. Đây không là việc “ khảng khái tùng vương dĩ “, mà chỉ là “ thung dung
tưụ nghĩa nan : Hăng hái đi đâm chém cướp đoạt nhau thì dễ ( hùng ), nhưng sống thong dong
theo Đạo Nghĩa để mọi người hạnh phúc với nhau thì rất khó ( hùng dũng ).
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Bạo động ngày càng lan tràn, hảy bắt dầu lo toan loại trừ mầm bạo động trong mỗi con Người, thì
Bạo động ngoài xã hội sẻ lắng dịu dần.
Bệnh ở ngay tự trong tân can, mà cứ chữa ngoài da thì không bao giờ dứt được. Hy vọng nhân loại
sẽ bừng tỉnh giấc mê!
Có vĩ đại hay không là ở chỗ này, chứ không có đem máu xương của nhân dân dùng vào việc chém
giết mà bành trướng thì thật là điên rồ.
( 1 ) Nguồn: vietnamesenationalistsforum.com.
Ninh Cơ ghi lại . Chép lại cuộc liên hoan giữa Tổng cục Hoa Nam và Tổng cục II của VC. Nguyễn
Duy Ngọc dịch .
Chúng tôi không rõ nguồn tin chính xác tới đâu, nhưng vấn đề này đã là vấn đề muôn thuở nên lạm
bàn.

15.- Ngàn năm Thăng Long
Vào đề
Dưới sự chỉ đạo của Trung cộng, Việt Cộng đã chuẩn bị hàng 8 năm ròng để bày ra cái trò bí ối”
Ngàn năm Thăng Long “ .
Mục đích của Tàu cộng và Việt công là muốn thay đổi câu” Nam quốc
sơn hà Nam Đế cư “ thành ra câu “ Nam quốc sơn hà Tàu cộng cư “!!! Âm mưu ăn cướp đã phơi
bày ra đó!!! Lịch sử đã rành rành ra hàng ngàn năm rồi, từ đời Hồng Bàng đến bây giờ tuy có bị
ngàn năm nô lệ và 7 lần đại chiến với Tàu, nhưng chưa bao giờ quân Tàu cư được trong thành
Thăng Long dài lâu! Long Việt là ( Tiên ) Long thật, còn Long của Tàu chỉ là Long mượn, Long
đánh cắp từ đời nhà Hán.
Thành Thăng Long đươc Vua Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn dựng nên đã 1000 năm nay. Trong 225 năm,
nhà Lý đã đặt nền tảng vững chắc cho Quốc gia Việt Nam. Nhà Lý đã phạt Tống ( tức là giặc Tàu )
bình Chiêm để cho “ Nam quốc sơn hà Nam Đế cư “ , Cuộc phạt Tống và trận đánh phủ đầu hai
châu Ung và Khâm là để “ Nam Đế của Nam quốc vững ngôi bàn thạch “.
Các triều đại nhà Lý là triều đại “ biết lo cho dân no dân ấm và xây dựng nước cho vững bền “ để
chống với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Nay Trung cộng buộc Việt Công bày ra mưu gian hòng xoá trang lịch sử oai hùng đó của Việt Nam,
cho rằng Vua Lý Công Uẩn là Người Mân dựng nên thành Thăng Long, rồi quy thêm cho là người
Tàu dựng nên thành Thăng Long, nên Việt Nam phải quay về với Tổ quốc Tàu!!!
Lấy cớ láo về chủng tộc của Ông Lý Chấn Hoa và Ông Lý Thiện Ích cho Vua Lý Công Uẩn là người
Mân làm cứ lý. Nhưng đây là lý cùn bày đặt của kẻ ăn cướp gian tham,
Trước khi vào vấn đề tôi chỉ trưng ra một trong muôn vàn cái trơ trẻn của kẻ gian tham muôn trùng,
để ta chỉ điểm gian ý của bạo quyền.
Số là mấy năm gần đây vì bị khủng hoảng văn hoá nên Trung Cộng cho lập Viện Khổng Tử để có
“ nhãn hiệu Văn hoá Cụ Khổng” che văn hóa Lừa, mà lừa thiên hạ, nhưng nền văn hoá này đã bị
Mao Trach Đông cố sức đạp đổ, Mao dạy cho đàn em Trung Cộng là “ Khổng Khâu nghiết phẩn
chi học” nghĩa là Khổng giáo là cái học ăn Cứt ( xin lỗi đây là ý của Mao Trạch Đông ). Mao
Trạch Đông đã làm cho nước Tàu tan hoang biến nước Tàu thành hoả ngục, thế mà nay Tàu
Cộng vẫn tôn thờ Mao Trạch Đông. Vừa Thờ Mao vừa học “ Nghiết Phẩn” của Khổng, thì người
học đây là ai, thì cái liêm sỉ cái vĩ đại của Trung cộng và Việt cộng để vào chốn nào đây?
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Hai nền Văn hóa
Bây giờ tôi xin trở lại vấn đề, tôi chỉ bàn vấn đề trên nền tảng văn hoá mà không dựa trên chủng
tộc.Trước hết tôi xin đề cập đến 2 cứ điểm văn hoá , đó là văn hoá Du mục và văn hoá nông nghiệp.
Văn hoá nông nghiệp phát khởi từ nền văn hoá Hoà bình, Khi nước biển dâng cao, cư dân
thiên di lên vùng Trung nguyên. Đây là địa bàn của Bách Việt. Đại chủng Việt làm nghề nông sống
theo nếp sống “ Khoan Nhu dĩ giáo,bất báo vô đạo. . “ nền Văn hoá này được Đức Khổng Tử thuật
lại từ Nghiêu Thuấn là những nhân vật văn hoá thuộc nông nghiệp. Đây là nền văn hoá Hoà Bình (
Thái hoà ).
Còn văn hoá Du mục là nền Văn hoá của những người ngồi trên lưng ngựa sống lang thang
trên cánh đồng cỏ để chăn súc vật từ Tây sang Đông, họ là những con người bạo động thiện chiến,
bạo tàn, rất giỏi đánh chiếm, cướp, giết và bành trướng. Đây là nên văn hoá gây chiến tranh giết
chóc và cướp dật.
Những nhà cầm quyền nào đi theo tinh thần Nông nghiệp thì biết lấy dân làm gốc lo cho dân cho
nước, đó gọi là Vương đạo.
Còn những nhà chính quyền nào mà sống theo tinh thần Du mục thì chỉ phục vụ cho Tù trưởng cho
Vua, nay thì cho Đảng độc tài, chuyên đi cướp dật và bành trướng, đó là chính quyền Bá đạo.
Các Vua nhà Lý đều là những vua nhân đức, luôn biết lo cho dân no dân ấm, lo cho nước dộc lập
chống lại với kẻ thù Bắc phương.
Vạch rõ Âm mưu của Kẻ thù truyền kiếp
Còn các nhà cầm quyền Tàu suốt chiều dài lịch sử kể từ Hiên Viên Hoàng Đế, ( cách nay
đã 4697 năm ) lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua đã đánh bại lãnh tụ Nông nghiêp là Si Vưu, bộ
tướng của Bà Âu Cơ, ở trận Trác Lộc, trận tuyến đã làm cho máu chủng Việt chảy hàng ngàn dặm.
Tiếp đó Tần Thủy Hoàng là người Tây Nhung ( thuộc dòng Bách Việt ) thôn tính hầu hết
chủng Bách Việt, thống nhất Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho ( VCcũng vậy ), đày
700.000 dân Bách Việt xây Vạn lý trường Thành làm cho nước Tàu vinh quang vĩ đại, dùng 70.000
dân Bách Việt xây lăng tẩm rồi chôn theo luôn!!!
Hoàng đế và Tần Thủy Hoàng chiếm đất chiếm dân ( 70 % dân Tàu là thuộc chủng Việt, họ là những
người dân Sĩ Nông ở nông thôn ) , chiếm phát minh và nhất là văn hoá,,, rồi tìm cách tẩy xoá cho
mất vết tích trong sách vở. nhận làm của riêng mình. Chứ dân Du mục hàng ngày rong ruổi trên lưng
ngựa có thì giờ đâu mà Văn với Hoá.
Đến nhà Hán, khi lên ngôi tự xưng là Hán Man, tức cũng thuộc Chủng Việt, mặt ngoài thì
tôn Nho lên làm quốc giáo nhưng mặt trong lại cao sửa, xen dặm biến Nho Vương đạo thành Bá đạo
tôn quân. Nhà Hán sai Mã Viện qua đánh bại Hai Bà Trưng, tịch thu trồng Đồng là di sản Văn hóa
của chủng Việt về đúc ngựa ( ngựa là phương tiện di chuyển của người Du mục) , và có lẽ cũng làm
đồng trụ; khắc “Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt “ . Chồng Bà Trưng Trắc bị kẻ thù Tô Định giết, và hai
Bà bị Mã Viện đánh thua mà phải tuẩn tiết, nay Trung Công và Việt cộng dựng hồn 3 vị lại cho về
Tàu bái phục Mã Viện, kẻ nguyền ruả dân tộc mình và đưa dân qua để mong Hán hoá Việt.
Đời nào linh hồn các vị anh hùng và anh thư Việt lại sa đoạ đến thế, đó chỉ là phản ảnh cái tư tưởng
tồi tàn của Tàu và Việt cộng mà thội, vì họ chưa bao giờ biết liêm sỉ là gì!
Ôi! Có thứ đỉnh cao trí tuệ nào mà vươn lên làm chuyện tới mức kinh khủng sát đáy bùn sâu như vậy,
như vậy ?
Nhà Tống đem quân đánh Việt Nam nhưng bị nhà Lý đánh bại. Nhà Lý lại bồi thêm cho một
trận phủ đầu ỏ hai châu Ung Khâm, để tiêu diệt tiềm lược chiến tranh của phương Bắc.
Nhà Nguyên thuộc dòng Du mục đem quân qua đánh 3 lần nhưng đều bị bại nhục.
Nhà Minh, nhà Thanh đều có gốc Du mục, đều bị đánh cho thảm bại.
Trụng cộng là hợp chủng của Chính quyền Bá Đạo Bắc phương, cùng với Đệ tam quốc Tế
CS lưu manh và tàn bạo, nên thâm hiểm và bạo tàn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nay đang
đem tất cả mọi nỗ lực để cố chiếm cho được Việt Nam làm lối thoát, nhưng nay là thế kỷ thứ 21 chứ
không phải là thời mông muội nữa!
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Những kẻ rước voi về dày mả Tổ
Hồ Chí Minh và bè lũ Việt cộng vì quá Tham, Sân, Si bị Tàu cộng sập bẩy, bắt cúc cung tận
tuỵ rước voi về dày mả Tổ, bằng cách gây ra hai cuộc chiến trang ngụy tạo để lợi dụng chiến tranh
làm cách mạng Vô sản. Hồ Chí Minh là tay chạy cờ đệ tam quốc tế, nên theo lệnh Trung cộng phá
quốc gia mình bằng cách giết những nhà cách mạng quốc gia, những nhân vật đảng phái, những
phần tử tinh hoa trong nông, công, thương nghiệp, phá nền tảng kinh tế quốc gia, nhất là phá luân
thường đạo lý để thay vào văn hoá Lừa. Lại thêm bán đất dâng biển, cho khai thác Tây nguyên, cho
thuê rừng, cho Tàu xâm nhập vào mọi lãnh vực. . Nay lại bày đặt trò Hồ Chí Minh là Người Hẹ của
Tàu, dựng hồn hai bà Trưng và Ông Thi Sách về bái phục Mã Viện, Vua Lý Công Uẩn là người Mân
thật là trò dớ dẩn chỉ những kẽ vô văn hoá vô liêm sỉ, vô sở bất vi, mới nghĩ ra. Những trò này chỉ
lừa được bần cố nông mà thôi, nay bần có nông cũng đã bị bỏ rơi nên chẳng lừa đươc ai nữa.
Đây chỉ là mưu gian RƯỚC VOI VỂ DÀY MẢ TỔ.
Những tội ác tày Trời phải đánh đổ
Chúng tôi nêu lên cho rõ là Trung cộng lấy cớ chủng tộc mà lừa đảo là dốt và kém khôn ngoan.
Đốt là vì không biết gì về văn hoá, không khôn ngoan là vì là lý sự cùn.
Cứ mở mắt mà xem, Hiên Viên Hoàng Đế, nhà Nguyên nhà Minh nhà Thanh là thuộcDu mục, còn
Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ đế là chủng tộc Việt, nhưng họ là Việt Gian như Việt cộng ngày nay, vì họ
đày ải đồng bào của họ. Họ là những người bất Nhân và hành động bất Công gây tang tóc cho con
người.
Chúng tôi chống Trung Cộng là chống về văn hoá, vì họ tham tàn và cường bạo. mà không
chống về chủng tốc, 70% người Tàu là anh em, theo nên văn hoá Hoà bình thì tứ hải đều giai
huynh đệ, có nhìn đâu cũng kẻ thù như những người Du mục,đừng có gây hỏa mù. Người Tàu đã cai
trị Việt Nam hơn 1000 năm gây ra 7 cuôc đại chiến, giam hãm Việt Nam trong cảnh” cái Khó bó cái
khôn “ , nên khó vực đầu lên được. Họ là kẻ thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam .
VC là lũ “ Cọng rắn cắn gà nhà, rước voi Tàu về dày mả Tổ Việt “ để gây tang tóc cho đồng bào.
Chúng tôi chống Việt Cộng là vì họ bất Nhân và gây ra bất Công xã hội, nhất là tội Bán Nước cầu
vinh , đưa nhân dân vào tròng nô lệ?. Không có chủng tộc gì hết mà chỉ là hai loại người: Một là
Chí Nhân và Đại Nghĩa. Hai là Tham Tàn và Cường Bạo. Trung Cộng và Việt Cộng thuộc loại
hai. Chúng tôi chỉ phản đối lối sống Sài lang đó mà thôi.
Đỉnh cao trí tuệ của quan thầy Việt Cộng
Một điều đáng cho chúng ta lưu tâm là Mao Trạch Đông đã làm cho nước Tàu tan hoang, biến
nước Tàu thành hoả ngục. Nhờ các nước Tây phương nhất là Hoa Kỳ giúp cho vực dậy, thế mà
Trung Cộng chẳng biết tu thân làm đối tác với thế giới, giữ an ninh chung mà sống cho ra con
Người, đàng này không biết lượng sức, “ chưa đậu ông Nghè đã đe hàng Tổng “ , cố tâm đi ngược
dòng lịch sử , mà bành trướng càn lung tung, tất sẽ rơi xuống hố mai ngày.
Phong trào Tự do Dân chủ đang trào dâng, Trung cộng và Việt công không thể lấy thúng úp voi,
chúng ta cứ một mực vươn lên và cứ yên chí.
Nhiệm vụ của mỗi người dân Việt
Trước diễn đàn thế giới, chúng tôi cực lực cảnh cáo Trung cộng và Việt công hãy ngừng cái mưu
gian hạ cấp để lừa đảo và xin đồng bào Việt Nam khắp nơi góp công lật tẩy âm mưu ghê tởm của
những người Tham Tàn và Cường bạo.
Về phía chúng ta, thì chúng ta phải theo chiến thuật và Chiến lược của Cụ Nguyễn Trãi mà tố cáo tội
ác của kẻ thù mà:
Trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Nước Nam Hải chẳng rửa sạch mùi
( BNĐC : Nguyễn Trãi )
Cũng như theo chiến lược:
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Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham Tàn
Đem Chí Nhân mà Thay Cường Bạo,
( BNĐC: Nguyễn Trãi )
mà vươn lên vực dậy! Chưa bao giờ cái Tham tàn và Cường bạo của Bắc Phương và Việt cộng đã
lộ ra mồn một như vậy. Mặt trận Văn hoá là cứ điểm chính của chúng ta, nhất định phải lật tẩy và
đập nát cho hết những mưu gian bẩn thỉu.

16.- Họa trung hữu Phúc, nếu. . .
Với nếp sống theo Dịch lý: “ Nghịch Số chi Lý “, con Người Việt tộc nhìn Vấn đề nào cũng thông
qua cặp Đối cực như Đất Trời, Động Tĩnh, Tụ Tán, Tốt Xấu, Phúc Họa. . .
Trong cuộc sống Đắc Thất ở Đời thì Phúc Hoạ có thể xem như là một hồn ma luôn luôn đeo đuổi con
Người: Không có cái Phúc nào mà không mang theo tai Hoạ, không có cáí Họa nào mà không có cái
Phúc đèo theo: Phúc trung hữu Họa, Hoạ trung hữu phúc.
Trong “ Cổ học Tinh hoa “ có hai câu chuyện:
“ Thứ nhất là “ Phúc đấy Họa đấy “ về chuyện Con chim Trĩ và con Rắn của Úc Ly Tử. Con Chim
Trĩ là Phúc, mà con Rắn là Họa. Họa Phúc nằm ẩn dưới đống cỏ tức là sự việc xẩy ra hàng ngày.
Thứ hai là câu về “ Họa Phúc khôn lường “ về câu Chuyện Mất Ngưa và Được Ngựa của Hoài
Nam Tử. Mất Ngưa Được Ngựa đều cùng chứa Họa Phúc trong nhau.
( Xem Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân trang 118 – 119 ).
Sống trong cuộc Đời nếu ta tỉnh táo để ý một chút thì ta có thể rút tiả ra được dễ dàng một ít kinh
nghiệm sống ở đời.
Cái Họa ngàn đời của Đất Nước
Trong mọi cái Họa thì cái Họa của Đất Nước là một đại Hoạ khủng khiếp nhất, vì cái Họa này nó
dày xéo cả toàn dân ta đã hàng ngàn năm ! Cái Hoạ này đã đeo đuổi Nhân dân đại chủng Việt,
trong đó có Việt Nam từ đời Hiên Viên Hoàng Đế đến nay ( vào quảng 2697 BC ), sau Họ Hồng
Bàng vào quảng182 năm .
Tiếp đó là Nhà Tần, Hán, Tần, Tống Nguyên, Minh, Thanh, Trung Cộng. Tất cả đều sống theo thói :
“ Dĩ cương lăng nhược, cá lớn nuốt cá bé “. Họ cố sức dùng Bạo lực để áp bức, bóc lột, chém giết,
bằng Bạo động, bằng Mưu thâm để giam hãm Dân tộc ta trong cảnh “ Cái Khó bó cái Khôn, bần
cùng sinh đạo tặc “, với mục đích là diệt cho đến cùng nên Văn hoá” khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô
đạo “ – mạch sống hùng dũng của nhân dân chúng ta - để cho chúng ta mất hết Nội lực, để giúp Đại
Hán bành trướng mà thôn tính đất đai, mà đồng hoá Nhân dân.
Những cái Khổ cực khôn lường cũng như những sự Nhục nhã ngút trời không thể nào tả xiết
được, ta thử đọc lại những trang sử nước nhà nhất là hai bài: “ Hịch Tướng sĩ của Đức Trần Hưng
Đạo, và Bình Ngô đại cáo của Cụ Nguyễn Trãi “để thấm thía được phần nào về cách đối xử tàn tệ
của kẻ thù phương Bắc đối với nhân dân ta:
“ Trúc Nam sơn không ghi hết tội
Nước Nam Hải không rửa sạch mùi. . “
( Bình Ngô đại cáo: Nguyễn Trãi )
Chẳng cần nói gì đâu xa từ ngày xưa, mà chỉ đề cập tới những biến cố từ năm 1945 đến nay, ta cũng
quá thấm thía được sự Thâm Ác của bầy Qủy đỏ. Đó là ngày những tên Việt gian CS đứng đầu là Hồ
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chí Minh rước kẻ thù truyền kiếp Tàu và tụi CS vô thần Mác Lê vào cào bằng mọi thứ của Nhân Dân
ta, từ Văn hoá đến Giáo dục, Kinh tế và Xã hội . . . , mọi thứ nay đã trở thành một đống rác khổng lồ.
Cái thâm Ác của Tàu Đại Hán giao thoa với cái Bạo tàn gian manh của CS quốc Tế biến Trung
cộng trở thành một đại hoạ cho dân tộc Việt Nam!
Ta không thể nào kể cho hết những tai hoạ khôn cùng của Dân tộc ta, mà chỉ nêu lên những nét lớn
để thấy rõ được Âm mưu cũa kẻ Ngoại Thù truyền kiếp và những tên Nội Thù ác hiểm mất hết Nhân
tính ngày nay.
Nhìn kỹ lại, nhà cầm quyền Tàu cộng nay là Cẩm Đào vẫn thuộc họ Hồ ly, và Gia Bảo cũng nòi ác
Ôn, đã xiết vòng Kim Cô vào cổ Việt cộng khiến cho nông Đức trở nên hết Mạnh, Tấn Dũng biến
thành Hèn ươn, Minh Triết Trí bị Hôn mê, Tấn Sang với Tâm tình Hèn hạ.
Con Cháu Tiên Rồng sao còn đốn mạt đến thế! Nhưng Họ vẫn cao rao là “Đỉnh cao trí tuệ “, luôn
có Đường lối lớn tàn Dân hại Nước của Đảng ! Sống giữa bầy ác quỷ này dân tộc ta thật quá điêu
linh !
Họa trung:
Chính sách Liên Hiệp trong Chính phủ Lâm thời 1946, những phong trào được gọi là Thuế Giảm Tô
giảm Tức, Cải cách ruộng Đất, cải tiến Công Thương Nghiệp . . . ở miền Bắc và chính sách vùng
kinh tế mới, học tập cải tạo các Quân Cán Chính của VNCH . . . ở miền Nam, đều có mục đích:
1.- Tiêu diệt hết Thành phần Ưu tú trong các Đảng phái quốc gia, Thành phần Ưu tú trong
Nông nghiệp, Công Thương nghiệp, Thành phần Ưu tú trong Quân Cán Chính miền Nam, thành
phần Trí thức yêu Nước thương Nòi, cũng như vô số thanh niên qua hai cuôc chiến tranh ngụy tạo
để truyền bá CS quốc tế.
2.- Cào bằng hết Tài sản của toàn dân hai miền trong công cuộc làm Tập đoàn Tập thể.
3.- Đem Văn hoá truyền thống để dụ toàn dân tham gia vào lò đấu tranh cách mạng vô sản để
gieo rắc văn hoá lưu manh “ Lừa đảo “ hầu nô lệ hóa đồng bào.
4.- Không chế các Tôn giáo bằng cách lấy hết Tài sản và hạn chế mọi hoạt động cho chết dần
mòn, để tạo môi trường cho Ma giáo truyền lan !
5.- Tiêu diệt dần mòn các Thành phần yêu Nước thương Nòi trong các phong trào đấu tranh
Nhân quyền và Dân chủ để giải phóng con Người ra khỏi tròng nô lệ CS.
6.- Dâng một số đất ở mặt Bắc, một số lãnh hải, dâng Hoàng Sa và Trương Sa phía Đông,
làm xa lộ Trường sơn, xây trạm lọc dầu Dũng quất, và Khai thác Bauxite Tây Nguyên để rước gìặc
khống chế phía Tây. Đây là công trình huỷ diệt sinh lực của Dân Cao nguyên và miền Nam.
7.- Xây đập Thuỷ điện to lớn sơn La gần đường Nứt, để đón chờ động đất làm vỡ đập nước,
nước đập sẽ quét sạch cả vùng châu thổ sông Hồng, Đây là công trình hủy diệt nhân dân miền Bắc.
8.- Nay lại được lệnh ngư dân Việt Nam và các nước xung quanh không được đánh cá ở vủng
lãnh hải được hô hoán là của Trung Cộng tức là vùng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam!
Nguồn ngư sản vô cùng to lớn của Việt Nam vừa mới bị cướp dật!
Tàu đánh cá Việt Nam đã bị hại và bị đuổi đi. Một cuộc ăn cướp Ngày trước mặt toàn Thế giới vô
cùng trắng trợn và xấc xược! Đó là chưa nói đến những âm mưu phá hoại kinh tế, tàn phá môi
trường, phá công thương nghiệp, nhất là về mặt tình báo, an ninh quốc gia !
Cả 3 miền Bắc Trung Nam không có chỗ nào mà mưu giặc không dụng tới nhằm hủy diệt!
Nay Việt Nam không những mặt Bắc đã bị khống chế, miền Đông bị lưỡi bò quét, miền Tây bị Xa lộ
Trường Sơn và Tây Nguyên kẹp. Phỏng Việt Nam còn thở được nữa không? Những điều nêu trên có
phải là do nhân dân phản động trong nước hay thành phần ở nước ngoài dựng lên để vu oan nhằm
phá hoại đảng CSVN hay là những hành động của đảng CSVN tiêu diệt nhân dân Việt Nam để rước
giặc Tàu vào dày xéo mồ mả cha ông? Có điều ác nào, có tội to lớn nào mà đảng CSVN không nhúng
tới!
9.- Cho Tàu gài người và các cơ chế quan trọng của xã hội nhất là trong quân đội và công
an để khoá tay nhân dân.
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Thế mà cái đảng CSVN tác oai tác quái này cứ kể là đã có công to cứu nước, để dành chỗ ngồi trên
đầu trên cổ Nhân dân, ngồi xổm lên 3 ngành Hiến pháp bù nhìn, cả 3 ngành đó đã lồ lộ là những
bàn tay sắt của đảng CSVN để khống chế kìm kẹp Nhân dân Việt Nam.
Trước kia thì chúng o bế Nhân dân, nay đã no đã béo, chúng coi mọi thành phần nhân dân như cỏ
rác. Tội rước giặc vào Tây Nguyên đã rõ rành rành ra đó, mọi giới toàn dân đã phân trần lý giải để
phản đối, thế mà Nguyễn Tấn Dũng còn chống chế quyết cho đó là đường lối lớn của đảng, quả đúng
là đường lối lớn nhất trong tội phản Dân và bán Nước.
Không những Nguyễn Tấn Dũng ngoan cố mà đến cả Trương Tấn Sang là đại biểu Quốc hội, mệnh
danh là Đại diện của Dân cũng tìm cách tránh né lờ đi để bán Nước cho trót, nghe đâu Nguyễn
Minh Triết không đồng ý nhưng sợ quan thầy xiết cổ nên vẫn ngồi im!
Cả 15 tên đầu sỏ bán Nước ngồi trên đầu trên cổ Dân tộc đang rét run, đang cố tìm cách thoát hiểm,
vẫn tìm cách chống chế rước giặc vào để mong sắm chiếc dù che chở!
Tình hình như vậy phỏng các đảng viên đảng CSVN có còn chút máu mủ Việt Nam nào nữa không
mà cư xử cạn tàu ráo máng với Nhân dân như thế, phỏng họ có còn chút tình Người nữa không mà
ăn ở Sài lang đến thế..
Hữu Phúc, nếu:
1.- Mọi người dân Việt Nam đều nhận thức được rằng nhà cầm quyền Tàu, nay là Trung
Cộng luôn luôn là Giặc Ngoài rất nham nhiểm, và Việt Cộng là Thù Trong cũng rất gian manh qủy
quyệt, đang cố sức thực hiện việc rước voi về dày mả Tổ từ năm 1945 đến nay để đày ải Dân ta!Thực
tế Dân ta đã hơn hàng ngàn năm bị Nô lệ rồi Chiến tranh liên miên, bị sống trong cảnh bần cùng,
nên đã hầu như mất hết năng động tính, hàng ngày chỉ lo bát cơm manh áo không thể lưu tâm được
tới những vấn đề to lớn hơn, nên hầu như bị mê ngủ hoài. Có một số vị trí thức thì thích sống mơ
màng trên mây, xem mọi vấn đề xã hội đều tách rời nhau, nên hoạt động mỗi ngành một hướng, mỗi
người một phương, một số cao sang quá nên tìm cách sống Trên và Ngoài dân tộc, nên việc nhà việc
nước không mấy lưu tâm, khi Được thì hưởng vinh hoa, khi Mất thì dông đi chỗ khác !Nhưng nay
tình thế đã đổi khác, vì đã đến lúc” Cháy nhà “ mới làm lòi ra “ mặt chuột “May ra cái quốc nạn
quốc nhục này mới đủ sức lay tỉnh Ý thức mọi Người để ra công xây dựng lại con Người Công thể
hầu xây dựng lại Đất nước, không thể cứ nói :: “ Há lẽ ta đây mãi thế này! “
2.-Mọi Người dân cần nhận rõ một trong 3 cái luật biến hoá của vũ trụ. Đó là luật Giá Sắc.
Gíá là gieo, sắc là gặt, Tức là luật Gieo Gặt. Luật này cũng giống như luật Nhân quả của nhà Phật
. Theo luật này thì:
Gieo thứ gì thì gặt thứ ấy
Ai gieo thì kẻ ấy gặt
Gieo một thì gặt được trăm.
Không ai gieo “ Cà độc dược “ mà gặt hái được hàng trăm quả “ Cam “ ngon!. Không ai cướp Của
giết Người, bán Nước hại Dân mà được yên thân để hưởng vinh hoa phú quý dài dài, cha ăn mặn thì
Cha phải khát nước, nếu chưa, thì trước sau gì thì con cháu cũng phải uống Nuớc nhiều hơn mà thôi!
Gương Tần Thủy Hoàng,vua Kiệt vua Trụ còn đó. Gương Hitler, Polpot . . . còn đó.
Đây là luật Thiên nhiên, luật Trời không ai chống và tránh được.
Cha ông chúng ta đã bảo” Tru bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu: Giết tên vua bạo ngược của
đất nước, chẳng khác nào trừ khử một tên vũ phu độc hại! “ Nhân dân ngày nay biết rõ điều đó, “Ăn
miếng trả miếng “ là thế,
3.- Mưu thâm thì họa thâm. Cha ông chúng ta đã bảo: “Càng thâm độc lắm thì càng oan
trái nhiều “, không ai tránh khỏi, vay nhiều thì phải trả “ nhiều gấp bao nhiêu lần vay “, lại còn kèm
theo sinh mạng nữa là lẽ đương nhiên.
Thử nhìn từ cổ tới kim có chế độ nào mà bạo tàn hơn CS đệ tam quốc tế, có người dân Việt Nam nào
mà gian giảo hơn Việt Cộng? Là Người không ai không nhận biết cái hậu quả mà họ sẽ gánh chịu
trước Tổ quốc và Nhân dân! Nhưng theo truyền thống cha ông thì chúng ta vẫn chỉ đuổi kẻ chạy đi,
mà Không bao giờ đánh người quay lại.
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4.- Theo luật Tác dụng và Phản tác dụng, nếu lực Tác dụng càng mạnh thì lực Phản tác
dụng cũng lớn theo, khi đến cùng cực thì lực Phản tác dụng bùng lên để lật ngược thế cờ .
Nay lực Đàn áp của CSVN đã đến lúc bảo hoà, và đang gây ra phản ứng ngược, tất lực Phản tác
dụng đương nhiên phải bùng lên để bảo vễ lấy Phẩm chất làm Người đã được Trời phú bẩm nơi mỗi
con Người.
Mao Trạch Động đã cố gắng xóa đi “ Lương tâm con Người, - Tính thiên bẩm –“ bằng phương pháp
Tẩy não nhưng đã thất bại hoàn toàn, nay Tàu cộng lại đem trò Bá đạo Hán Nho ra để kết hợp với
Bạo động cùng Mưu gian, dùng tượng “ Vạn Thế sư biểu “ làm “ Phù phép mới “ để lừa đảo mà
bành trướng. Nên nhớ Nhân Nghĩa là Thiên bẩm đã được khắc ghi vào tâm khảm mọi người, khi bị
áp bức vừa vừa thì còn ẩn náu trong thâm cung mọi người, đến khi bị ép quá sẽ bùng lên để bảo vệ
sự sống vì bị chèn ép bới đại Bất Công.
Nói những điều trên, tôi không có ý hù doạ những người CSVN, vì chắc họ có Mắt mà chẳng thấy,
có Tai mà đâu có nghe, có Trí mà vẫn hôn mê, vì bị che lấp bới Tham Sân, Si kèm theo nỗi sợ hãi xiết
cổ của vòng Kim Cơ từ phương Bắc, mà cốt ý là nhắc về cái lẽ sống bất di bất dịch cho mọi người
cùng hay, và nhất là để tạo niềm Tin cho những người bị áp bức như Nhân dân chúng ta để vùng lên
mà vực dậy. Đó là lẽ tất thắng của chính nghĩa, nhưng mỗi chúng ta đều phải gắng công. Suy
Người lại nghĩ đến Ta, nếu:
1.- Tất các vị trên cao, xin hết còn đứng Trên và Ngoài Dân tộc, từ bỏ bớt nếp sống tiện
nghi, quan tâm đến những đau thương triền miên của đồng bào, sự tồn vong của Đất nước. Nay đã
đến lúc không thể sống theo lối khôn ngoan “ im lặng là vàng “ hay “ăn đi trước lội nước theo sau”
được nữa, mà hảy cùng toàn dân một lòng, hảy sát cánh bên nhau, hướng dẫn NHân dân theo đường
Ngay lẽ Phải. Không có thành phần Lãnh đạo tinh thần và Trí thức ưu tú thì không làm nổi. Ngày
nay chúng ta không viện lý do gì để Tai không nghe những rên xiết của toàn dân, những tiếng Ngô
Nị của tụi Mao xếnh xáng như nhặng ruồi đang vo ve khắp nẻo đường Đất nước, Mắt không thấy
những cảnh hỗn loạn đang phủ trùm đất nước, Trí không hiểu được thâm mưu của giặc đã rõ bày ra
trong mọi lãnh vực sao?
Chúng ta không thể ngồi yên mà xem tụi diệt chủng giống nòi ngang nhiên hại Dân bán Nước.
2.- Đoàn kết thì sống, khôn Độc không cứu được dại Đàn, xin mỗi chúng ta mỗi người một
chút ra sức gắng công tìm phương cứu thoát. Đường lối Tằm ăn Dâu này của kẻ thù truyền kiếp thật
là khó gỡ, nếu không có sự hợp tác nhất là về ý thức của toàn dân.
Trách nhiệm là của toàn dân nhất là các bậc vị vọng đang đến hồi cấp thiết, nay quý vị không thể
đùn cho nhau mà im lặng mà ngồi yên!
Các vị chức sắc, các vị Lãnh đạo tinh thần của Tôn giáo ở đâu?
Các vị Tiến sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, các vị làm Văn hoá, các vị Luật sư ở đâu.?
Các vị Trí thức các ngành trong và ngoài nước cũng đang ơ đâu?
Các vị Nhạc sĩ, Ca sĩ, Văn nghệ sĩ xin hảy ca vang bài ca Hợp đoàn và cứu Nước!
Các quý vị trong các Đảng phái nay đang làm những gì, cứ hoạt động bí mật mãi hoài thôi
sao?
Toàn Dân đang quằn quãi trong Khổ đau, Đất Nước đang ở trên bờ Vực thẳm, Nhân dân biết
trông cậy vào Ai đây bây giờ, nếu không phải quý vị?
Quý vị là những người nhiều Tài Trí, đã có sẵn một chiến lược và chiến thuật để Thức tỉnh toàn dân
mà Khữ trừ cường bạo cũng như Xây dựng lại con Người và Đất nước chưa? Quốc kế Dân sinh đã
được hoạch định chưa và sẽ tiến hành như thế nào?
Trách nhiệm cứu Dân và cứu Nước đang đè nặng trên vai quý vị, nay không ai có thể từ chối
công việc khử Bạo để cứu Dân cứu Nước đuợc nữa, nay là thời Biến, quý vị Lãnh đạo tinh thần
không thể đứng trên toà giảng mà nói Nhân Nghĩa Đạo Đức, Công Bằng và Bác Ái suông như
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thời Bình, mà phải thực hiện điều đó theo nghĩa vụ công dân trong thời Biến. Khi nhà cháy thì ai
cũng phải xông vào mà chữa cháy, chẳng thể kể cao thấp sang hèn! Các vị trí thức không thể chỉ
viết bài mà lăng nhục tụi vô liêm sỉ, vì việc làm này chẳng ăn thua gì nhiều ngoài việc thức tỉnh
Nhân dân, những lời thiết tha của quý vị chẳng khác nào Nước đổ đầu Vịt, mà tất cả chúng ta
phải dấn thân làm nhiệm vụ công dân, quý vị phải hướng dẫn Nhân dân dành lại quyền làm
Người. Quý vị không thể cứ mãi yên thân để cho lũ Qủy khoá tay mà hưởng chút bổng lộc Xin –
Cho của chúng.
Tất cả các Ngài không thể làm thế, các Ngài không thể để bị sĩ nhục muôn đời!
Tội CSVN đã đầy tràn, đất Nước sắp bị nuốt trôi, tất cả chúng ta sẽ trở thành Nô lệ cho kẻ Thù
truyền kiếp, không tự cứu lấy Nhân dân và Đất nước thì chúng ta không thể chờ một ai!.
Chúng ta đã nói nhiều rồi, nay chúng ta phải ngồi lại cùng nhau hợp chúng trí, nhóm từng nhóm,
đoàn từng đoàn, tổ chức theo tổ chức, rồi gom nhiều thành ít, trăm ngàn thành một, thì chúng ta
sẽ có hàng ngàn vạn sáng kiến, chúng ta có đến hàng triệu triệu bàn Tay khối Óc con Tim, tuy
công việc vô cùng khó khăn, nhưng chưa bao giờ chúng ta có được cơ thuận lợi như thế này, chỉ
cần ngồi lại với nhau vì Đại Nghĩa, thì Thần khí Thiên Chúa và Hồn thiêng sông núi sẽ hướng
dẫn chúng ta.
Nếu Đức Tài quý vị không dùng được trong cơn cấp bách này thì việc học hành tu trì của quý vị
chẳng có ích chi, không giúp ích cho Nhân dân Đất nước thì cũng chẳng thể giúp cho bản thân quý vị
và chắc Trời Phật chẳng thể biết quý vị là ai!
Con Người Đức Tài không thể im lặng trong lúc này! Thực tế sẽ cho chúng ta biết ai là Vàng
được thử Lửa.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Phật Tổ Như Lai soi sáng cho quý vị lãnh đạo Tinh thần để các Ngài có
đủ hùng Tâm dũng Chí để vượt qua những thử thách gian nan chưa từng có trong Lịch sử nước nhà.
Đây là hành động của những bậc chí Nhân và đại Nghĩa,Nhân dân cả nước và thế giới sẽ hết lòng
khâm phục và hàm ơn quý Vị!
Đặc biệt là quý vị trong Quân đội Nhân dân, cũng như Công an Nhân dân, hai ngành đều nói rõ
đối tượng phục vụ là Nhân dân, điều đó chắc quý vị phải ý thức rõ, lẽ đâu ngày nay nhóm người
trong Trung ương đảng đã phản bội Nhân dân rành rành ra đó,họ đã không từ một Trọng tội nào đối
với Dân và Nước mà họ không làm, họ nay đả giàu “ Nứt đố đổ vách “, để lại tai hoạ lại cho toàn
dân và Đất nước, trong đó có quý vị.
Quý vị nỡ nào lại mù quang mà làm tay sai đàn áp Nhân dân để cho mất Nước, mà không ra tay phò
Dân cứu Nước! Tôi không tin tất cả quý vị đều là những người CS, tất cả không phải là những người
vô cảm không còn yêu Nước thương Nòi. Tuy các quý vị cũng đang ở trong hoàn cảnh bị bó tay,
nhưng ý chí can trường và óc tháo vát sẽ giúp quý vị thoát hiểm. Các vị đâu có thể để những hy sinh
to lớn của quý vị bị chà đạp, lại còn mang danh phản Quốc hại Dân chỉ để nuôi béo một số nhỏ tham
tàn! Trách nhiệm quý vị lớn lao lắm và công lao quý vị sẽ vượt xa hai cuộc chiến trước, vì hai cuộc
chiến đó toàn dân đều bị lừa bởi mưu đồ tinh vi của đế quốc quốc tế CS, đại diện là nhóm Chính trị
bộ, đó là mưu đồ phá Nước hại Dân! Không phải vì thế mà phủ nhận tinh thần yêu nước thực sự của
quý vị thành tâm.
Những tên đầu sõ CS đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, nhất là của quý vị một cách oan uổng.
Đây là cơ hội ngàn vàng vô cùng quan trọng để quý vị chứng tỏ tinh thần yêu nước và khả năng đóng
góp của quý vị!
Có một điều quan trọng tôi xin gợi ý, không phải mọi người trong mọi ngành trong chính quyền đều
a dua theo CS, nên chúng ta những người ở trong và ngoài nước phải mở ra một lối thoát cho hai
bên, tìm cách hai bên móc nối với nhau để lo việc chung, chứ đừng quá khích mà bỏ qua, miễn là hai
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bên phải thực sự biết lấy tiêu chuẩn “thương yêu nhau và cư xử công bằng với nhau “ mà lo việc
chung, hảy bỏ qua đi những điều nhỏ nhặt mà lo việc lớn. Vì Đạo lý chung của dân tộc mà làm chung
cho đất nước, trong đó ai ai cũng có bổn phận và quyền lợi, đừng để bất cứ một ai lợi dụng. Có làm
việc với nhau mới có cơ hội để “ thử lửa thử than “ mà nhận ra vàng ròng. Mọi người lấy việc làm
mà chứng minh cho lòng thành của mình, đây lại là cơ hội bằng vàng ngàn năm một thuở. Tôi xin
kết bài bằng nhắc lại mấy câu:
“ Ai có nghe chăng ?
Sơn Hà nguy biến!
Biên thuỳ rung chuyển!. . . “
Tàu cộng sắp nuốt chững Việt Nam!
Xin Trời Phật, Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho tất cả Chúng Ta để chuyển hóa cái
Họa ngàn đời thành ra cái Phúc lâu dài cho Dân tộc!
Xin bỏ qua cho những lời khiếm lễ!
Trân trọng,

17.- Những lời nhắn gởi đáng quan tâm
A.- Của Đức Dalai La Ma
Có Người hỏi Đức Dalai La Ma: “Điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên nhất trong chúng sinh? “ Ngài
đáp : “ Con Người, bởi vì họ đã tốn bao nhiêu Sức khỏe để kiếm ra Tiền, sau đó họ mất bao nhiêu
Tiền để tìm lại Sức khỏe. Và họ nghĩ ngợi lo lắng nhiều về Tương lai gần như quên hẳn Hiện tại, đến
độ cuối cùng, họ sống không có Hiện tại lẫn Tương lai. Họ Sống như thể không bao giờ Chết, và
Chết như chưa bao giờ đã từng Sống”.
Ngài Đalai La Ma đã đề cập tới vấn đề cực kỳ quan trọng, đó chính là con Người của mỗi chúng ta.
Tuy sống bình thường trong đời, nhưng phần đông chúng ta đã vô tình đánh mất hướng sống: Con
Người bị mắc bẩy vào nếp sống Đa Dục, lao đầu vào nếp sống to thuyền to sóng, cố vùi đầu làm cho
nhiều Tiền để Sức khỏe bị hao tổn mà không hay, đến khi Tâm đã hao, Trí đã tổn, mà muốn hồi phục
thì phải xài hết Tiền, đã thế mà Sức khỏe chưa chắc đã hồi, nhưng khốn nỗi mình đã trở về với tay
không.
Mục đích chính của cuộc đời chúng ta là hạnh phúc, mà cuối cùng chúng ta bị hao tổn hết công sức
mà không đem lại chút gì cho cuộc sống hạnh phúc, thì quả là bất hạnh. Sống mà để cho thân tàn
ma dại, mà chẳng tìm đâu thấy được bóng dáng của hạnh phúc thì quả là đã lạc hướng. Thật ra,
chúng ta chỉ lao đầu vào con thuyền to để ra sức chống đỡ những cơn song dữ! Đó là một cuộc
sống vong Thân. Hành động lao đầu vào đời sống xa hoa là những cản trở cho cuộc sống hạnh phúc
đích thực của chúng ta. Thực ra chúng ta đã đi sai hướng vì hạnh phúc có gốc ở trong Tâm ta, nên
nhiều người giàu tiền muôn bạc ức mà vẫn không tìm thấy bóng, nên thất vọng mà có khi tìm đến con
đường tự tử, vì họ đi tìm thoả mạn khát vọng vô biên bằng những của ăn vật chất hữu hạn. Đó là lời
nhắn nhủ thứ nhất của Đức Dalai La Ma.
Điều thứ hai là chúng ta cũng đã vong Thời, cuộc sống con Người thường bị bủa vây giữa hai mắt
lưới Quá khứ và Tương lai. Con Người thường bị Quá khứ ám ảnh dày vò, trong đầu luôn luôn bị
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những ý tưởng lưu luyến quá khứ vàng son ám ảnh hay những đau xót lỡ làng dày vò, rồi tìm cách ẩn
trốn trong giấc mộng Tương lai để tự an ủi mình, mà quên mất Hiện tại. Chính Hiện tại mới là thời
gian để cho chúng ta lập công để phát triển con Người toàn diện hầu được thành Nhân và thành
Thân. Giây phút nào trong đời sống hàng ngày cũng là hiện tại, hết phút hiện tại này qua hiện tại
khác triền miên, không bao giờ ngừng nghỉ, hết Xuân Hạ sang Thu Đông, tứ thời bát tiết nối đuôi
nhau vô cùng, nếu chú tâm sống cho trọn vẹn từng giây phút hiện tại triền miên đó, thì đâu còn có thì
giờ để bị Quá khứ ám ảnh và mơ màng Tương lai! Có sống trọn vẹn trong hiện tại mới bảo đảm được
cho tương lai.
Sống trọn vẹn với từng giây từng phút hiện tại thì làm gì mà chúng ta chẳng tiến triển trên con đường
lập Đức, lập Công, lập Ngôn, để đạt tới con Người Nhân chủ là con Người có khả năng Tự chủ, Tự
lực, Tự cường. Thiếu con Người Nhân chủ thì không thể thoát cảnh nô lệ cách này hay cách khác
được. Bám vào Quá khứ và Tương lại là trụ vào ảo tưởng, nói là sống mà thực sự cũng như không.
Cứ mải mê sống trong ảo tưởng đó, cứ ỉ y như là mình sống không bao giờ chết, do đó mà khi đến
sắp chết mới lại nhận ra rằng mình chưa bao giờ được sống. Cha ông chúng ta đã bảo cho chúng ta
về “ Hiện tại miên trường “ là chẳng cần chia cắt thời gian ra Quá khứ, Hiện tại và Tương lai ra làm
gì!
Hiện tại là Thời gian giúp chúng ta thực hiện cuộc sống viên mãn trong bất cứ Không gian sống nào.
Chính thời gian ( Hiện tại ) và không gian ( Nơi đây ) là hai mạng lưới tạo nên vũ trụ, đó là đầu mối
( Không Thời gian ) giúp con Người chúng ta phát triển. Quên những điều đó cũng là quên con
Người.
B.- Câu chuyện Lạc Hồn
“ Từ mấy chục năm nay, chúng ta hay được nghe tới dân tộc tính. Nhóm này hô hào phải phục sinh
văn hoá dân tộc, phải duy trì dân tộc tính, phải làm sống lại hồn nước, nhóm khác cười nhạo và nếu
không nói toạc ra là chẳng có hồn, chẳng có dân tộc tính. Cử chỉ và hành vi họ còn nói điều đó rõ
hơn. Vì thế chúng ta cần phải mở đầu bằng tìm hiểu xem có dân tộc tính chăng. Người thưa “ CÓ
“, phải, người thưa “ Không “ mới đúng? Thiết nghĩ cả hai đều đúng, đúng hết và đó không phải là
mỉa mai, nhưng là nói thật, và xin mượn câu chuyện “ Lạc Hồn “ để biểu lộ sự thực đó.
Đây là câu chuyện phim nhan đề “ Một sinh viên thành Prague “. “ Ở Prague có một sinh viên
nghèo đang lâm vào bước quẩn bách quá, không biét tìm đâu ra tiền. Quỷ liền hiện đến đề nghị cho
anh một món tiền kệch xù với điều kiện là nhường lại tất cả những gì anh đang có trong phòng. Ngỡ
là điều kiện gì chứ cái đó thì anh khỏi suy nghĩ vì tất cả cơ đồ của anh chỉ là một cái ghế bố đã thủng
với một cái gương mẻ, vài đồ chơi rẻ tiền. Quỷ cứ việc mang tất cả đi và để tiền lại cho anh. Nhưng
trước khi đưa đi, quỷ bảo anh soi vào gương một cái. Đang khi anh soi thì quỷ làm dấu, bóng anh
biến đi và quỷ đem các đồ dông tuốt, để lại tiền cho sinh viên nọ sống cuộc đời đế vương, không chú
ý tới chuyện xảy ra nữa.
Anh chỉ thấy hơi phiền một chút là lúc soi gương cạo mặt, không thấy mặt trong gương nữa.
Tuy thế đó là sự bất tiện nhỏ nhoi không đáng quan ngại, nhất là khi người ta có đủ tiền để thuê
người cạo mặt. Nhưng một ngày kia vì có chuyện bất bình với em rể ( em của vợ ) không sao giàn
hòa được, nên phải hẹn đánh nhau để phân phải trái. Bố vợ can ngăn hết lời vô ích nên chỉ xin anh
đừng có giết em. Điều đó thì anh chịu liền, vì thực bụng chính anh cũng không muốn giết em rể, mà
chỉ có ý làm sầy da một chút gọi là đắc thắng có nghĩa là đắc lý. Vì thế, anh lấy danh dự hứa với bố
vợ là không giết em.
Khi ngày quyết đấu tới anh lên xe để đến chỗ hẹn ở bên ngoài thành. Dọc đường xe gẫy bánh, anh
phải xuống đi bộ một quảng xa, nên không tới đấu trường kịp giờ.
Khi gần tới nơi, anh thấy một người cầm gươm đi lại để đón anh, mặt mày có vẻ giống anh như
hệt và đang chùi sạch cây gươm còn nhỏ máu. Thấy thế anh liền giật mình nhận ra đó chính
là cái hồn của anh mà anh đã vô tình bán cho quỷ, mà nay có thể là quỷ sai về giết hại em mình.
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Nghĩ thế anh liền chạy vội tới đấu trường thì quả đúng rồi, xác em rể đã nằm chết sòng soại, máu
tuôn ra lai láng, anh buồn muốn ngát xiủ: Không những vì thương em, nhưng vì còn thẹn với bố vợ là
thất hứa. . .
Thật là mọi sự đã xẩy ra ngoài ý muốn của anh, chỉ vì một cử chi như vô thưởng vô phạt:
nhường tấm gương soi mặt cho quỷ, mà khiến nên nông nỗi đau thương. Đành rằng đới sống
vật chất của anh có lên cao, nhưng nếu nghĩ đến cái xác vô tội của người em nằm trên vũng
máu, nghĩ tới cặp mắt cha vợ đầy oán trách kinh hoàng cho anh là đứa hèn nhát nuốt lời thề. . .
thì khó bình tâm ngồi hưởng thụ giàu sang kiếm được bằng giá máu của em. Đó là câu chuyện
mà chúng tôi cho là phản chiếu khá trung thực trạng huống nước ta trong mấy chục năm qua.
Cũng có đủ cả việc Cướp Nước, Bán Nước và bán Hồn Nước.
Và vì đó một số người vào hùa với ngoại bang làm giàu trên xương máu đồng bào trước muôn vàn
đau thương của dân tộc. . .
Cũng từ đấy xẩy ra việc nhiều người xem vào những gương Tiên Tổ thì chẳng còn thấy bóng
dáng mình đâu nữa. Thấy sao được, vì đã bị ngoại bang dẫn đi rồi. Và Hồn có phải là vật cụ
thể hiện ra thù lù trước mắt đâu, nhưng là cái gì u linh, như ẩn như hiện, có mà không, không
mà có. Nếu tấm lòng yêu nước thương nòi đã phai nhạt thì xem vào tấm gương mẻ là cái nước
chậm tiến lạc hậu này, thấy sao được hồn nữa, nên có nói nước Việt không Hồn, dân tộc Lạc
Việt không có tính chất đặc trưng, thì chỉ là nói lên một nhận định chân xác khách quan thôi.
Không những khách quan mà còn đúng tâm lý nữa: ngày nay các nhà Tâm lý đã biến chân lý đó
thành các loại trắc nghiệm chiếu giải ( tests projectifs ) dành cho khoa giáo dục để tìm hiểu tâm lý
mỗi đứa trẻ như các loại tests gọi là T.A.T ( Thematic apperception test ) nổi tiếng thứ nhì sau loại
test của Rorschach được sáng chế năm 1935 do hai người Mỹ l2 các ông Morgan và Murray: nó hệ
tạiđưa ra một màn kịch với vài ba nhân vật rồi bảo trẻ đặt mình vào hoàn cảnh của các nhân vật đó để
nói lên điều ước muốn ( needs ) hoặc sự bó buộc ( press ) phải đối xử ra sao. . . Hoặc như trắc nghiệm
của ông Szondi cũng gọilà trắc nghiệm vận mệnh: Đua ra 6 bộ hình, mỗi bộ có 8 cái hình người, rồi
bảo trẻ con chỉ ra những người nào mà nó có cảm tình nhất. . . Nhà tâm lý theo đó mà đoán vận
mệnh và tìm hiểu tâm tính của tuổi trẻ.
Theo luật tâm lý đó thì phải là người có Hồn mới thấy được Hồn Nước, còn không có Hồn thì
không sao thấy được. Bao nhiêu người Việt ngày nay còn gọi được là có Hồn Nước? Nếu còn
có Hồn sao lại Việt cộng lại đi sát hại đồng bào cách hăng say thành khẩn như giết quân thù: “
Thề phanh thây uống máu quân thù “. Nếu còn có Hồn, ai đủ cam đảm hát như thế !
Cũng còn được mấy tý Hồn trong số những công chức làm việc giãi đãi, trong những người được địa
vị ưu đãi lại thẳng tay bóc lột người dân cách tàn tệ dưới đủ mọi hình thức, từ hối lộ cho đến bắt trả
dịch vụ một cách rất xa mức chịu đựng của dân. . . Đó cũng là một lối giết dần giết mòn. Nhưng
giết dần dần hay giết ngay đều là việc bên ngoài ý muốn của hai bên. Đến nỗi nếu ai nói với họ như
thế họ sẽ phát đoá cho là vô bằng.
Quả thật sinh viên thành Prague có giết em rể mình đâu, đó là cái hồn của y đã giết em đấy
chứ, cái hồn mà y đã nhường đi rồi thì còn quyền điều khiển nữa đâu, soi vào gương còn chưa
thấy hồn huống chi điều động sao được. Vì thế đổ cho anh tội giết em là oan, hay có đúng thì
chỉ đúng một phần nhỏ vì đó là hậu quả bất ngờ của một việc vô thưởng vô phạt, đúng hơn
thưởng nhiều phạt ít, và đối với anh còn thật mãi, vì sau khi em rể bị giết anh vẫn còn giàu
sang. Giới trí thức của ta vẫn thế, chẳng phải ai chịu hết trách nhiệm trạng huống nước nhà,
bởi tất cả được đào tạo trong một nền văn hoá không phải của nước ta thì làm chi còn Hồn. Có
chăng cũng chỉ còn là cái tình tự suông sẻ hời hợt, không đủ gây nên những công cuộc sâu xa có
tính cách quyết định.
Cho nên có thể nói chung là chúng ta không có Hồn, và vấn đề không phải ở tại có bán hay không?
Ai bán? Ai có lỗi?
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Thành thực mà nói chẳng ai có lỗi cả. Tại họa chúng ta là Hồn không còn ở lại với chúng ta
nữa: một mớ thì vọng ngoại, cho nên những người trong giới được ưu đãi bóc lột dân thì tại cái
học Duy lý là cái học hoàn toàn mưu sinh trục lợi, không có một khoa nào dậy cho một chữ gì
đủ khả năng làm họ nương tay: toàn là trí thức rất dễ dùng để làm hại nhau mà thôi. Thấy vậy
đâm ra phát cáu, một mớ đem gởi hồn sang Nga, để học cách cứu đồng bào như quân thù. . .
Còn một mớ Hồn nữa không biết bám víu vào đâu thì lạc long như những cô hồn chờn vờn
trong làn hơi cháo lú. Bởi vậy muốn nói nước có Hồn hay không có Hồn cũng đều đúng cả:
đúng với tâm trạng của người nói. Khi tâm thức không còn gì phảng phất Hồn Nước mà cũng
nói về Hồn Nước, nói về Dân tộc tính, nói về nền Quốc Học thì cũng chỉ là những lời thiếu chân
thật! Việc khởi đầu do lỗi lầm của một hai người trước đây. Nay có đào bới lên cũng chỉ là
chuyện vô tích sự. Điều quan trọng là xét xem Nước phải cần có Hồn chăng và nếu cần thì nên
làm thế nào để hú cho Hồn trở lại với Nước cùng Non.”
( Trích trong Hồn Nước với lễ Gia tiên : Kim Định. Tr. 14 – 19 )
C. Công việc cấp thiết của Nhân dân chúng ta
Nhìn lại tình trạng con Người và Nhân dân Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy gì? Về con Người: Để
phản ảnh cuộc sống của con Người trong chế độ Việt cộng, có người đã chua chát nhận định như
sau: Nếu như Vợ chống chưa lừa gạt nhau, thì đó là thiếu Giáo dục ( theo đường lối đảng CSVN )!
Nếu như cha con chưa lừa gạt nhau, thì là còn thiếu Giáo dục! Nếu anh chị em chưa lừa gạt nhau thì
cũng đều là thiếu Giáo dục! Đó là chưa nói đến những người ngoài khác, nay cả nước đang vùng
lên sống theo cuồng dục mà lừa lọc dẫm đạp lên nhau. Còn Người Việt hải ngoại còn khá hơn, nhưng
không phải là không có nhiều khuyết điểm. Tại sao vậy? Thưa: Vì họ không còn thấy được cái Hồn
Dân tộc trong nhau, họ không còn được nối kết với nhau bằng luân thường đạo lý, bằng Nhân Nghĩa,
bằng Công bằng Bác ái, bằng Bi Trí , nên họ không nhận diện ra tình nghĩa đồng bào trong nhau.
Vì đã đối xử bất nhẫn với nhau, nên ngày nay khi xưng hô hai tiếng Đồng bào, họ áy náy quá, nên đã
lẫn tránh mà dùng hai chữ Đồng hương ! Chính cái sảy này, nảy ra cái ung làm con Người giáng
cấp, Cộng đồng bị phân hóa trầm trọng, đất nước tan hoang.
Cứ nhìn các cộng động người Việt ở hải ngoại, tuy các công đồng còn giữ được ít nhiều điều tốt,
nhưng có nơi đã có hai ba Ban đại diện trong một cộng đồng. Tại sao vậy? Ai mà biết được cái ẩn ý
của họ, nhưng chắc chắn là họ còn thiếu Đức và bất Tài, nên không lôi cuốn được mọi người, mà
chẳng qua là những nhóm ấy có những hậu ý riêng mà thôi.Còn quý vị trí thức thì ai cũng tỏ ra giỏi
dang hiểu nhiều biết rộng, toàn nói những chuyện cao xa, tránh nói về Mình về con Người, về Gia
đình và Xã hội, để tìm cách sống hoà vơi nhau. Khi bàn về vấn đề xã hội thì chỉ tranh biện hơn thua
với nhau, chửi bới nhau sát ván, mà không nêu lên điều trái của đối phương và điều phải mình đang
sống và ấp ủ, nên làm cho cộng đồng đã phân hóa càng phân hóa thêm. Lối sống một chiều, không
chấp nhận những người khác và không chỉ ra điều hay lẽ phải nên cùng theo, đó là nguyên nhân gây
nên rối loạn xã hội. Trong các bộ môn văn hoá thì Nhạc là môn làm cho con người dễ thông cảm
nên dễ làm hòa với nhau. Người ta nói hòa nhạc, vì là nhạc có bản tính Hoà. Nhưng nhạc cũng có
ba bảy thứ, có thứ thì quá kích dục làm cho tâm trí con Người rối loạn, họ hét lên những lời kích dục
với những điệu vụ uốn éo của những thân hình hở hang với những ánh đèn màu cuồng ảo, để khởi
động cuồng dục mà lôi cuốn. Loại nhạc này chỉ làm rối loạn lòng Người. Còn thứ khác thì quá ủy
mỵ, toàn là những tình cảm yêu thương sướt mướt, xin cho nài nỉ, đau thương chua xót chia lìa cách
xa. . . Loại này lại làm tiêu hao dần sức sống. Nhưng thứ nhạc nuôi dưỡng Tình người, Tình tự trai
gái yêu thương lành mạnh, Tình yêu nhà yêu nước tích cực, Tình yêu những giá trị cao đẹp thì lại
vắng bóng. Đây phải là những lời ca, những điệu nhạc ru hồn Trời, hồn Đất hồn Người, khi tấu lên,
hát lên thì thấm sâu vào, để lòng người hát người nghe cùng hoà điệu cùng vũ trụ cỏ cây. Cụ
Nguyễn Du đã diễn tả:
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“ Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là Hồ điệp hay là Trang Sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên
Trong sao châu rỏ duềnh quyên
Ấm sao giọt ngọc Lam Điền mới đông” ( Kiều )
Rõ ràng đây là cung đàn điệu nhạc hoà làm hòa tan cả 3 cõi: Trời Đất Người. Đây mới là loại nhạc
làm đôn hậu tình Người. Nhạc mà không đem lại sự Hoà cho con Người là thứ đã quên con Người
quên Nhà và quên Nước, thứ nhạc đó chỉ là những thứ làm rối loạn Tình người. Muốn sáng tác nhạc
có bản chất Hòa thì người nhạc sĩ phải có Tâm tình hòa, muốn có tâm tình hoà thì phải sống với nền
văn hoá thái hòa của dân tộc. Bỏ quên gốc này mà đi theo những diệu nhạc kích dục làm rối loạn
lòng Người thì quả là điều quá không nên. Cái khó của nhà làm văn hoá theo ngành nhạc là phải
theo thị hiếu của khán thính gỉa ( có thể đã đã mất Hồn ), nếu nay họ không đủ nội lực để lôi cuốn
Hồn về thì sẽ bị thất bại trong công việc làm ăn ! Điều quan trọng hơn hết là lãnh vực tâm linh, các
nhà lãnh đạo tinh thần quá chú tâm về việc cứu rỗi, mà còn coi nhẹ việc hướng dẫn các tín đồ sống
công bình trong trần thế, nên họ tạo đã ra bất công làm rối loạn xã hội, làm cớ cho CS dựa vào đó
mà lừa nhân dân. Còn CSVN là nguồn gốc của mọi sự bất công xã hội, mà chúng ta chưa thực sự
đánh mạnh vào tử điểm này. Vụ Toà Khâm và Thái Hà mới là khởi điểm, việc này chúng ta phải làm
thường xuyên, khắp mặt và nhất là cả trong nội bộ chúng ta nữa. Nhưng chúng ta có thực sự sống
với Đạo lý thì mới mong dẹp tan bất công được.
Đó là một hai thí dụ trong muôn ngàn thí dụ khác xẩy ra hàng ngày quanh ta. Đó là những nan đề
chúng ta phải trực diện, nếu không thì chúng ta vẫn ngủ mê trong giấc ngủ quên con Người triền
miên! Thường thường khi làm công tác văn hoá, nhiều người chỉ chú trọng đến văn học nghệ thuật. .
. mà bỏ lơ hay không biết đến phần triết lý nhân sinh, tức là thứ triết lý quan tâm đến con Người cụ
thể Nơi Đây và Bây Giờ, thậm chí có vị còn cho rằng, làm văn hóa mà đề cập tới vấn đề này là thấp
kém, không cao thượng, văn hoá theo họ phải bàn tới những chuyện cao xa trên trời xanh mây trắng
mới tao nhã, chẳng đả động đến ai, vô thưởng vô phạt, thì nhẹ nhàng tấm thân, ở với ai cũng được.
Những câu truyện trên cho chúng ta ý thức rằng, sở dĩ có tình trạng như thế là vì đa số chúng ta đã
bị Lạc Hồn, Hồn Tiên Rồng của chúng ta đã bị ngoại bang cướp đoạt đem đi nơi khác và đã bị chôn
vùi, Xác mất Hồn này được đem đến chốn xa xăm, mà nay còn đang bơ vơ lạc lỏng trên cõi trời Bắc
Kinh, trời Tây phương, trời Hoa Thịnh Đốn, trời Cẩm Linh . . ., nên chúng ta ngày nay chẳng khác
nào những con diều đứt dây, mỗi người mỗi hướng trong quảng trời mơ, không nhận ra dấu vết đồng
bào nơi nhau,vì nguồn Nhân đã cạn, suối Nghĩa đã vơi, tạo nên cảnh phân hóa trầm trọng.
Nguyên do sâu xa là 1000 năm đô hộ Bắc phương và gần 100 năm đô hộ Pháp quốc và hiện nay Hồn
chúng ta đang còn bị Vây hãm, đang còn bị ảnh hưởng nặng nề của Bắc và Tây phương làm cho
chúng ta quên nền văn hóa thái hòa của chủng tộc Việt, chẳng khác nào người mê ăn phải cháo lú nô
lệ, quên đi cái gốc, cái chính, quên luôn cả chính mình, nên đánh mất hết tính chất tự chủ, tự lực, tự
cường. Thiếu con người tự chủ thì chúng ta không thể làm chủ vận hệ chúng ta, gia đình và đất
nước chúng ta được, tất nhiên là bị nô lệ mà không hề hay biết. Lại nữa khi con người quá mê say
văn minh vật chất, trở nên duy Lý, bỏ Đạo lý đượm Tình là tiêu chuẩn chung làm Người, mỗi người
theo đuổi một ý hướng cá nhân riêng, làm sao mà đoàn kết, vì dân tộc thiếu nơi chốn đồng quy.
Không có đạo lý chung để quy tụ thì lấy gì mà đoàn kết toàn dân.
Khi cả dân tộc có đồng quy để trở thành con Người Phù Đổng, quây quần xung quanh Đạo lý dân tộc
mà phát triển bản sắc riêng của mình, để có nội lực tổng hợp, khi đó thì chuyện “ xẻ núi đắp sông “
nào cũng đều có thể. Cái khó là ở chỗ mỗi người có quyết tâm rèn luyện cái Tâm đạo của mình để
mà yêu thương và ăn ở công bằng với nhau được không. ( Tự thiên tử chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ
tu thân vi bản: Từ thiên tử đến người dân ai ai cũng lấy việc tu thân làm gốc: Nho )
Đánh mất Tâm đạo là đánh mất chính mình, gia đình mình và đất nước mình.
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Đi tìm hạnh phúc của mình, sự yên ấm của gia đình mình, nền hòa bình của đất nước mình mà chỉ
tìm ở ngoài, ở xa là lạc nẻo, vì bên ngoài chỉ là thế giới hiện tượng, luôn luôn biến đổi, không bao
giờ để cho cái Tâm của mình được an trụ thảnh thơi, để nhận ra đường ngay lẽ chính, mà sống ở đời
cho đạt đạo vi Nhân.
Đi xây dựng gia đình xã hội, mà không bắt đầu nơi chính mình theo đường lối Tu, Tề, Trị , Bình là
làm ngọn bỏ gốc. Bỏ gốc thì khi gốc chết, ngọn cũng héo khô. Thân không tu thì không biết cách thế
ăn ở đúng đắn với chính mình, với gia đình mình, thì làm sao mà ăn ở tốt lành với người khác được.
Con Người đã hư đốn, thì gia đình sẽ đổ nát theo và đương nhiên xã hội cũng lần theo băng hoại.
Việc nhỏ chưa làm nên, mà đi ôm đồm chuyện lớn, làm chuyện lực bất tùng tâm, thì chỉ là chuyện
châu chấu đá xe.
Làm việc mà bắt đầu từ chỗ xa con Người và vong Hồn Nước người là quên gốc, mất nền tảng, vì
làm việc như thế chỉ hợp cho kẻ khác ở nơi khác, tất nhiên là không đem lại kết quả mong muốn cho
đất nước mình, rồi ra mọi lâu đài đều xây dựng trên cát.
( Vật hữu bản mạt, sự hữu thuỷ chung, tri kỳ chung thuỷ, tắc cận đạo hỹ: Vật có gốc ngọn, việc có
trước sau, biết làm theo tứ tự trước sau, tất gần với đạo làm Người vậy: Đại học )
Không cùng nhau sống theo Đạo lý là nền tảng chung của đất nước, thì làm sao mà kết hợp vơi nhau
để thiết lập được môt xã hội công bằng mà sống hài hoà an vui với nhau được. Môt xã hội đầy bất
công như ngày nay thì có hô hào “ bể cổ đổ họng “ cũng chẳng thể làm cho hòa bình ló dạng được,
vì Hòa bình không thể dung dưỡng bất công.
May mắn thay! Cha ông chúng ta ( đại chủng Việt ) đã có một nền văn hóa đáp ứng được những yêu
cầu trên, vì bị nô lệ lâu dài mà chúng ta quên mất: Đó là nền văn hoá đặt nền trên Con Người Nơi
đây và Bây giờ, có mạch sống nơi ba nhu yếu tối thiết của con Người, đó là Thực, Sắc, Diện ( : của
ăn uống, Tính dục và Thể diện) , đó là Thiên tính, không ai có thể từ chối, bản chất của con Người là
Nhân chủ (Tự chủ, Tự lực, tự cường ), Thái Hòa ( Tiến bộ và Trường tồn ), và Tâm linh ( Nguồn sống
và nguồn Sáng ).
Ta có thể ví nền văn hoá như một cây cổ thụ, có ba rễ chính hút các chất bổ dưỡng là Thực Sắc,
Diện, Thân cây có ba cành: Nhân Chủ, Thái hòa và Tâm linh, và Hoa Trái toả ra hương vị Thái hoà
bát ngát, đây là sự hoà bắt đầu từng cá nhân, lan đến từng gia đình, toa ra cùng xã hội và hoà nhịp
cùng tiết điệu vũ trụ, hay nói cách khác: ở cấp cá nhân là sống hoà Tình và Lý, ở cấp gia đình là hòa
giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, ở quốc gia là hòa giữa nhân dân và chính quyền, ở cấp quốc tế là
tình huynh đệ phổ biến“ Tứ hải giai huynh đệ “ , ở cấp siêu hình là hoà giữa Hữu và Vô.
Đặc biệt là nền văn hoá này Thống Nhất cho cả toàn dân, cả chất gia lẫn văn gia, tuy ở mức độ cao
thấp khác nhau, nên rất dễ thông cảm, lại nữa nền văn hoá Đông Nam này đã Trường Tồn qua hàng
ngàn năm, và đến nay vì bị áp chế, còn đang âm ỉ trong tâm khảm nhiều con dân đất nước. ( Hoà
Thượng Thích Quảng Độ, Lm Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, cô Phạm Thư Nghiên và vô
số người khác đang đứng lên đòi công lý và nhân quyền là ví dụ ). Một nền văn hoá thái hòa ( Nhân
chủ, Thái hòa và Tâm linh ), Thống nhất và Trường tồn là một nền văn hóa vô địch. Còn ở các nơi
khác thì quý tộc có một nền văn hoá giai cấp riêng khác với bàn dân thiên hạ, giai cấp thống trị
không cần bàn dân thiên hạ có văn hóa, vì chì cần họ è cổ ra mà bị bóc lột và chịu áp bức.
Một điểm đặc biệt vô cùng quan trọng khác là cha ông chúng ta đã biết cách đem Đạo Lý vào Đời (
hay đem Tâm linh vào Thế sự ) một cách rất tài tình qua con đường Tu, Tề, Trị, Bình ( xin xem bài
Tinh hoa văn hóa Việt tộc trong cuốn văn hóa thái hòa II, chưa xuất bản ). Con đường này khác
với con đường của Hán Nho, Hán Nho đã đánh mất cái tinh tuý nên đã trở thành hủ Nho, vì không
hiểu được nét song trùng lưỡng hợp và cơ cấu Ngũ hành, đây là gốc của đạo Nhân và đức Nghĩa.
Nhân là lòng yêu thương mình và yêu thương mọi người, Nghĩa là đức được chi tiết hoá thành Lễ,
Trí, Tín, là lối ăn ở “ có đi có lại, để toại lòng nhau “, tức là công bằng với mình và mọi người.
Còn các nơi khác thì Đạo và Đời là hai lãnh vực riêng biệt, Đạo Đời ly cách, nên khó mà đem Đạo lý
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vào Đời được, do đó mà xã hội mới đầy rẫy bất công. Những chế độ nô lệ, đế quốc thực dân là
những chế độ mà Đạo một đàng, Đời một nẻo, còn Cộng sản thì Đạo chẳng có nên Đời ngày càng
tràn ngập bất công. Không may, đa số chúng ta như những kẻ Lac Hồn lại học theo kỹ thứ văn hoá
đó, nên xã hội chúng ta lại càng tệ hại hơn! Sở dĩ có chuyện đó là vì không hiểu rõ chân lý ngược
chiều, cứ theo đàng lý Trí mà chỉ mê mãi trên con đường Thế sự, nên quên mất con đường ngược
chiều Tâm linh, là nguồn Sống và nguồn Sáng. Khi hướng ngoại thì phát triển lý trí, nhưng có hướng
nội mới phát triển được Tâm linh, Tâm linh là nguồn suối Tình Yêu và Sức Sống.
Đây là chân lý ngược chiều như thở vào thở ra, như thân và cành cây thì mọc ngược, mà rễ cây lại
đâm xuống. Không biết quy tư để đi vào Tâm linh thì không tiếp cận được với nguồn Nhân là cái gốc
của con Người, con Người mà đánh mất Tình Người thì lại hóa ra Ngợm.
Đối với những người giả hình, dù miệng lưỡi họ có cao rao bác ái và công bằng, thì cũng chỉ là
những câu nói đầu môi chốc lưỡi. Nói và Làm theo họ cũng chỉ là hai lãnh vực khác nhau, ( năng
thuyết bất năng hành ) đây là nguồn gốc của chủ nghĩa Nhân danh, nói một đàng làm một nẻo, đây
cũng là ngón đòn nhà nghề của CSVN.
Ngày nay lãnh vực chính trị đã bao trùm lên mọi lãnh vực khác như văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã
hội. Người ta thường bàn cãi nhiều về vấn đề tách Tôn giáo ra khỏi Chính trị, vì không muốn cho
Thần quyền nắm luôn Chính quyền như thời đen tối Trung cổ ở Âu Châu. Nhưng không thể tách Đạo
lý ra khỏi Chính trị, một chế độ Chính trị thiếu Đạo lý chỉ là một chế độ Tà trị, Tà trị chỉ mưu phúc
lợi cho một ông vua, cho một gia đình, cho một giai cấp, cho một đảng phái, mà bỏ quên phúc lợi của
mọi người dân.
Một chế độ bắt nguồn từ triết lý Nhân sinh, có Chủ Đạo Hoà mới là chế độ chính trị từ Dân, do Dân
và vì Dân. Đó là một chế độ chính trị biết xây nền trên văn hóa có ba đặc tính Nhân chủ, Thái hòa,
và Tâm linh. Có đi vào thế giới Tâm linh thì mới đi về nguồn Tình, để tu dưỡng đạo Nhân và đức
Nghĩa, là hai căn tính của con Người Nhân chủ, con Người được trang bị với Đạo Nhân và đức
Nghĩa thì mới biết cách sống Hòa. Con Người Nhân chủ mới biết lấy gia đình làm nền tảng và lấy sự
Hoà làm đối tượng trong mọi lãnh vực của đời sống. Vì có Hòa thì mới xây dựng được mọi sự cân
xứng, có thế mới thể hiện được lẽ Công bằng là cội rễ của sự Hòa. Đây là con đường khó khăn, lâu
dài nhưng bền vững, đòi hỏi mọi người phải có một Tâm đạo, biết hy hiến Thân Tâm cho Chủ Đạo
Hòa thì mới mong đạt được. Chứ cứ a dua theo thời mà mãi mê rong ruổi theo thời đại cao tốc này,
mọi người chỉ chuyên lưu tâm đến việc giao tranh lợi không thôi, mà bỏ quên Đạo nghĩa thì không
bao giờ đạt được Đạo Thái hòa là nguồn hạnh phúc chân thật của con Người, đành rằng cha ông
chúng ta đã khuyên bào “ăn theo chợ ( không gian ), ở theo thời ( thời gian )” : sống thuận theo
không gian và thời gian, tức là thuận thiên, thuận với đạo lý “, sống sao cũng được miễn là đừng có
rời gốc “ vi Nhân “. Ngày nay nói đến Nhân Nghĩa bị coi là lạc hậu, lỗi thời, nhưng thiếu các thứ
nhân bản cần thiết ấy, mà nhắm mắt cầu lợi, không lý tới “ chuyện phải người phải ta “, cứ sống bừa
làm cho xã hội rối beng, đến lúc bế tắc sẽ choảng nhau mà đạp đổ mọi công trình xây dựng của mình
xuống sông!
D.- Tóm lại
Có những vấn đề chúng ta phải cùng nhau quan tâm, tất cả toàn dân phải quan tâm, nhưng đặc
biệt là những vị lãnh đạo tinh thần, những vị trí thức phải “ đặc biệt cùng nhau quan tâm “, chỉ
có các quý vị đó là những người dẫn đạo cho dân tộc mới mong mọi sự bắt đầu được.
I.- Vấn đề Ý Thức
Triết gia Kim Định đã nói: “ Đạo mất trước, Nước mất sau”. Đạo là gì ? Là những giá trị của các
Tôn giáo như Nho giáo thì có Nhân, Trí, Dũng, Phật giáo thì có Bi, Trí, Dũng, Công giáo thì có Bác
ái, Công bằng và Tha thứ. Đó Là những giá trị mà không cần có đức tin tôn giáo mà ai ai cũng có
thể chia sẻ cùng nhau được Đức Dalai La Ma đã có nói: “ Though we may find differences in
philosophical views, and rites, the essential message of all religions is very much the same.
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They all advocate Love, Compassion anh Forgiveness. And even those who do not believe in religion
can appreciate the virtues of basic human values” ( An open heart: Dalai La Ma. P.8- 9 ). Đó là
tinh thần “ Vạn giáo nhất lý “ hay là tinh thần “ Tam giáo đồng nguyên “ của cha ông trước đây,
cũng như tinh thần Tôn giáo đồng nguyên mà chúng ta phải đạt tới. Đó là Đạo lý hay cái Hồn Nước
hay Hồn thiêng sông núi cũng vậy, bỏ các thứ ấy thì chúng ta sẽ mất Hồn trở thành những kẻ xa lạ
với nhau, nên đôn đáo tứ phương mà đi rước thứ văn hoá Bá đạo của Bắc phương và văn hoá Duy Lý
của Tây phương về mà tàn hại nhau.
Có rước được cái Hồn Tổ tiên trở về thì khi đó chúng ta mới đồng quy, mới đoàn kết với nhau được.
Việc nước là việc của mọi người dân, mọi người dân phải cùng đóng góp và cùng nhau chung hưởng.
Toàn dân có quy tụ được trên nền đạo nghĩa thì mới mong có nội lực để lo chuyện những Nước cùng
Non.
II.- Vấn đề Con Người
Trong các nan đề của chúng ta thì vấn đề con Người là quan trọng nhất, vì với con Người thiếu khả
năng và tư cách thì sờ đến việc nào là hư việc đó. Những kẻ học không hay, cày không biết “ thì làm
được gì nên thân!
Chúng ta phải xây dựng lại con Người Nhân Chủ là con Người có khả năng và tư cách làm chủ thì
mới mong cứu vãn được tình hình nô lệ nguy cấp hiện nay. Ngày nay con dân Việt Nam đã có mặt
khắp thế giới đã học hỏi được nhiều điều hay điều tốt, nhất là khoa học Kỹ thuật, nếu biết giữ lấy cái
gốc con Người và gốc Dân tộc, đem những điều sở đắc mà bồi đắp cho nến Văn hoá dân tộc thêm tốt
tươi thì là vạn hạnh cho đất nước. Nhưng nếu cứ bỏ gốc mà mù quáng theo ngoài một cách thiếu
khôn ngoan, để kẻ Đông người Tây, anh Nam tôi Bắc, mỗi người một hướng, một cỗ xe xã hội mà có
bốn con ngựa kéo bốn bên thì cỗ xe đi hướng nào đây ? ! Đó là điều bất hạnh như ta đã hằng thấy!
III.- Đạo lý làm Người
Chúng ta nhất là các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức phải lãnh nhận cùng nhau giúp mọi người
dân khôi phục lại nền Đạo lý Tổ tiên, để có nội lực mà sửa mình mà xây dựng gia đình và đất nước.
Đây là việc khởi đầu từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, và phải làm đồng loạt thì mới mong
chuyển được tình thế ù lì hiện nay, nếu cứ làm lẻ tẻ thì chẳng bao giờ đạt kết quả. Mỗi Tôn giáo có
những giá trị cao quý riêng, mỗi tôn giáo phải đi sâu vào tinh tuý của Đạo mình mà hướng dẫn cho
mọi người hiểu rõ tinh tuý của đạo, sống đạo và nhất là đem tinh thần đạo sống hàng ngày giữa đời,
mà phục vụ nhau để cho đạo Nói và đạo Làm là Một. Nhất là hướng dẫn cho mọi người hiểu rõ là
muốn hoà bình, hạnh phúc thì phải yêu thương nhau và ăn ở công bình với nhau. Đây là vấn đế rất
đơn giản nhưng rất khó thực hiện. Xin đừng coi thường và đừng có tìm ở đâu xa.
IV.- Chủ đạo quốc gia hay sách lược quốc gia
Tìm cho ra một Chủ đạo quốc gia, đó là chủ đạo Hoà để giải quyết nạn bất công trong mọi lãnh vực,
mà mọi người vui vẻ tuân theo. Phải đem tinh thần công bằng vào trong các cơ chế xã hội như Chính
trị, Giáo dục, kinh tế, xã hội. . . để mọi người có cơ phát triển và sống hoà với nhau, và đóng góp
cùng nhau. Có chủ đạo như thế thì mới giải quyết được nạn Bất hòa, do lối sống Bất Công truyền
kiếp mà ra.
V.- Đem Đạo lý vào Đời
Dùng phương pháp khoa học kỹ thuật tân tiến hiện nay để đem tinh thần Đạo lý đó ( sự công bằng
tương đối trong mọi lãnh vực ) vào mọi cơ chế xã hội để thực hiện sự công bằng thì tất nhiên xã hội
sẽ ồn định và con Người mới mong hưởng được chút hạnh phúc trần gian.
CSVN đã bỏ Đạo lý dân tộc làm cho con Người giáng cấp, gia đình tan nát, xã hội điêu tàn, nay, một
mặt cứ rước các nhà đầu tư ngoại quốc về, làm đốc công để bóc lột, và buôn người để chài vét, mặt
khác lại chạy xung quanh hiện tượng rối ren mà sửa chữa để tồn tại, đây là việc bôi dầu cù là cho
bệnh nội thương. Chống cộng sản là chống sự Bất công, do thiếu Tình người, nguồn gốc của nó là ở
chỗ Marx vô thần, nếu không kíp sửa chữa, không chóng thì chầy đất nước ta sẽ hết đường cứu
chữa.
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Chúng ta thách đố đảng CSVN bàn luận về và sống với Đạo lý dân tộc và chống Bất công xã hội.
Đó là điều Đảng CSVN đã cao rao gần thế kỷ nay. Nhất định không bàn loanh quanh tới những
gì ngoài vấn đề cốt tuỷ trên.

( Con Người vũ trụ Âu , Á: Mẹ tròn con vuông )

18.- Vài ý tưởng về đường lối đấu tranh của chúng ta hiện nay
I.- Vấn đề con Người trong Xã hội
Cuộc đấu tranh của chúng ta hiện nay được mệnh danh là cuộc đấu tranh của những người Quốc gia
chống chủ nghĩa Cộng sản vô thần, vì CSVN tàn bạo, đã gây ra bất công tràn lan trong xã hội, phá
tan truyển thống Đạo lý ngàn đời của dân tộc, giáng cấp con Người, phá tan gia đình, làm băng hoại
xã hội, đem tới cuộc phá sản toàn diện, đặc biệt là việc CSVN tiêu diệt quyền làm Người của toàn
dân. Đây là cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa.
Nhưng tự hỏi chính nghĩa của chúng ta là những gì ?
Và chúng ta đang đấu tranh cho chính nghĩa đó ra sao?
Qua cuộc dấu tranh của ngưòi quốc gia hiện tại ta thấy:
Mỗi giới đấu tranh về phía quốc gia còn theo đuổi những mục tiêu khác nhau: Những người làm
chính trị thì cao rao mục tiêu Tự do, Dân chủ và Nhân quyền; những người làm văn hoá thì đấu
tranh cho Tự do tư tưởng, tự do thông tin; còn các Tôn giáo thì đấu tranh cho quyền Tự do Tôn giáo.
Các đảng phái còn hoạt động bí mật, chưa cho biết quốc kế và dân sinh của họ ra sao, chứ cứ theo
lối tranh danh đoạt lợi như xưa nay thì vẫn còn vô vọng.
Phong trào 8406 và các phong trào đấu tranh đòi nhân quyền và Dân chủ khác trong nước tuy đã
kiên cường trực diện với các vấn đề cụ thể như tố cáo những tội ác của CSVN đối với nhân dân, giúp
đỡ những người dân oan đòi lại quyền sống, đòi lại quyền tự do tôn giáo,tự do tư tưởng, đó là những
vấn đề căn bản, nhưng gặp phải những tay CSVN là những người có kinh nghiệm lưu manh quốc tế,
tìm cách tiêu diệt họ từ trong trứng nước, làm cho phong trào chưa dâng cao được. Đó là những mục
tiêu rất chính đáng và tốt đẹp. Nhưng ta thấy có hai vấn đề cần quan tâm:
1.-Nói chung mỗi thành phần còn chỉ nhằm đấu tranh cho mục tiêu riêng lẻ của mình, mà
chưa tìm ra mẫu số chung cho cuộc đấu tranh toàn dân, do đó mà chưa có thể kết hợp tích cực để có
một tổng lực làm xoay chuyển tình thế ù lì của đôi bên:
Người quốc gia thì chưa ý thức và đoàn kết đủ, các thành phần trí thức tuy đã bắt đầu có những sự
kết hợp lỏng lẻo, mỗi người còn đi theo mỗi hướng tuỳ hứng, chưa hình thành được chiến lược và
chiến thuật cụ thể cho cuộc đấu tranh. Tuy cũng đã có một vài sự kết hợp các thành phần trong các
hoạt động như các cuộc biểu tình, trong việc đấu tranh tư tưởng, trong mặt trận văn hoá, nhưng vẫn
còn rất rời rạc, nên chưa làm chuyển xoay tình thế được, và nhất là đã có những nhóm đã bắt tay với
các nhóm đấu tranh trong nước, để hỗ trợ nhau, nhưng vẫn còn chưa đáp ứng đủ cho tình thế hiện
tại.
2.- Các mục tiêu tuy đã được cụ thể hoá phần nào nhưng xét ra còn hơi mơ hồ, vẫn còn thấy
xa xăm, chưa thiết thân với mọi người, nên nhiều người còn hờ hửng, đó là lẽ tất nhiên, vì xưa nay
nhân dân chúng ta đã được ăn nhiều bánh vẽ, nên họ không tin, họ vẫn “ Chờ Xem”, cuộc vận động
chính trị nào cũng toàn là bánh vẽ, chứ chưa phải là “ bát cơm manh áo và không khí tự do “cần
thiết cho mọi người.
Qua cuộc đấu tranh về mặt trận văn hoá hiện nay, CSVN đã bị dồn vào chân tường, đang dốc toàn
lực ra chống chế, mặt khác còn dựa vào thế lực đầu tư quốc tế dùng chiêu bài “ phát triển kinh tế để
nâng cao Nhân quyền” hầu vơ vét thêm và tìm cơ thoát hiểm. Mặt khác các nhà đầu tư quốc tế cũng
lợi dụng tình thế “đục nước béo cò “ để thủ lợi.
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CSVN đang đu dây giữa hai thế lực quốc tế đối nghịch, một mặt bám vào kẻ thù Bắc phương để giữ
ngôi, phía khác dựa vào thế giới Tây phương để phát triển kinh tế hầu lấp liếm che dấu tội ác muôn
vàn đối với dân tộc . Nhưng họ vẫn bị kẹt giữa hai vọng kìm như hai nhân tình hờ, không thể ngoảnh
mặt vào bên nào. Quay lên Bắc phương thì bị kẻ thù truyền kiếp luôn luôn tìm cơ hội đè nén để
cướp nước hại dân, quay sang Tây phương tuy được làm đốc công buôn dân bán nô lệ để vơ vét,
nhưng bị cái bùa Dân chủ đe doạ mất ngôi, nên vô lộ khả thoát, chỉ có đi vào đạo Nghĩa dân tộc để
có nội lực mà thoát hiểm thì lại mù tịt. Qua đó chúng ta thấy cần có một chiến lược có khả năng quy
tụ được toàn dân và những chiến thuật hữu hiệu để thực hiện chiến lược đó:
II.-Đi tìm chiến lược Quốc gia hay Chủ đạo Dân tộc
Cuộc chiến này là cuộc chiến của toàn dân, nên ta phải tìm cho ra chiến lược hay Chủ đạo của Dân
tộc là hướng chung của cuộc đấu tranh, chiến lược này phải thiết thực hấp dẫn, có khả năng lôi kéo
được toàn dân tham gia và hăng say thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra. Những mục tiêu Độc
lập, Tự do, Dân chủ, Nhân quyền rất cần thiết và tốt đẹp ai cũng ưa thích, nhưng xem ra vẫn còn xa
vời với cuộc sống thiết thân nhiều người, nghe lâu rồi chán tai, nay có nói đến hết hơi rồi thì cũng
vẫn không được thuyết phục bao nhiêu. Vì vậy mà cuộc đấu tranh của chúng ta cứ xoay quanh một
chỗ, không nhúc nhích lên được bao xa, vì những chuyện chúng ta toan tính còn toàn là chuyện xa
xôi, “đầu chưa Đội tới Trời, chân chưa Dẫm đến Đất”, do vậy mà chưa đụng tới con Người, vì con
Người là “ tinh hoa của Trời Đất”. Chưa đụng tới Trời nên con Người vẫn chưa “ được Nói, đó là
Tự do cần thiết làm người”, và cũng chưa đạp tới Đất là “ chưa có của Ăn đúng nghĩa” để được
sống như là con Người.
Có Ăn và được Nói ( Tự do ) là hai nhu yếu tối thiết của Mỗi con Người, của mọi Người trên thế
gian.
Chưa đụng tới những vấn đề tối thiết của con Người thì lẽ dĩ nhiên đâu có lối cuốn được mọi Người.
Vậy việc quan trọng đầu tiên là chúng ta hảy quay về “thực tại của con Người, con Người bằng
xương bằng thịt “ mà bao ngàn năm nay còn bị lảng quên.
Đó là con Người cụ thể, Nơi Đây và Bây giờ.
Con Người cụ thể là con Người cần đến “ của Ăn” và quyền “ được Nói “.
Muốn có của Ăn thì phải có tài sản, muốn có tài sản thì bằng một cách tương đối nào đó, xã hội phải
phân phối tài sản quốc gia, để cho bất cứ ai cũng có mảnh ruộng để tự cày cày, hay một nghề để tự
làm nuôi thân, không phải nhờ vả vào ai để bị mất nhân phẩm, và không để cho ai dùng quyền thế
hay tiền tài hay quỷ kế để tước quyền sống của người khác.
Nền tảng của chế độ Tư bản nói chung là quyền Tư hữu tuyệt đối, động cơ là đa dục nên tất nhiên
chất chứa bất công, nền tảng của chế độ cộng sản là quyền Công hữu, nên phải tước đoạt quyền Tư
hữu, tước quyền Tư hữu là tiêu diệt con Người, động cơ Cuồng dục là nguồn gốc cho mọi bất công.
Còn Tổ tiên chúng ta xưa, tuy đang còn ở thời đại nông nghiệp còn thô sơ, nhưng lại biết dùng Công
hữu ( công điền công thổ ) để điều hoà với quyền Tư hữu, nên tương đối công bằng hơn, vì dựa động
cơ Quả dục.Mọi người dân đều có phương tiện để tự mưu sinh, nên nhân phẩm không bị đe doạ.
Muốn được Nói, thì phải học được những điều cần nói, nói lời “ chân thật “ để nối kết với nhau, nói
“ lời đạo nghĩa “ để giáo hoá nhau, nói lời “ uốn lưỡi nhiều lần “ để khỏi mất lòng nhau, mà làm
hoà với nhau. . . Muốn được nói thì phải có tự do tương đối để phát triển con người toàn diện, do đó
cần phải có Nhân quyền.
Nơi Đây và bây giờ là nơi mọi người đang sống trong giây phút hiện tại, nhất là ở Việt Nam, là nơi
con Người đã bị tước đoạt mất quyền Tư hữu là một bảo đảm cho của Ăn, nên Không “ Thực” thì
không vực được “ Đạo “, Đạo sống làm Người, vì vậy cho nên con Người ngày nay đã bị giáng cấp
xuống hàng chó ngựa. Con Người cụ thể sống trong xã hội cũng cần đến Tự do hàng ngang là thứ tự
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do tương đối, vì bị hạn chế bởi tự do của người khác, quyền Tự do này đã được ghi rõ trong công
ước về quốc tế Nhân quyền. Quyền này hiện còn vắng bóng ở Việt Nam, nhân dân buộc phải sống
trong nền văn hoá Lừa của CSVN, nên con người bị sa đoạ và bị đầy đọa. Sống trong đất nước Việt
Nam ngày nay, mọi người không có cơ hội để “ học ăn, học nói, học gói, học mở”
Học ăn là để biết cách làm ra của ăn, bảo vệ của ăn do mồ hôi nước mắt của mỉnh làm ra, biết cách
ăn để cho cuộc sống được mạnh hồn khoẻ xác, ăn một cách có nghệ thuật và để thực hiện đạo thuật
làm người.
Vậy trong một xã hội về phương diện kinh tế mà không lưu tâm đến vấn đề quân phân tài sản làm
sao để cho ai ai cũng tương đối có phương tiện để tự mình làm ra của ăn, mà không để cho ai có thể
nắm cái hầu bao cái bao tử, mà khống chế mà áp bức và bóc lột. Có vậy con Người mới sống đúng
với nhân phẩm của mình được.
Học Nói là làm sao cho biết cách Nói, mà để cho biết cách thì phải học cho
có sự hiểu biết đúng đắn mới nói lên được những lời đáng nói và nhất để cho lời nói có giá trị, vậy
nên mọi người cần được giáo dục, một nền giáo dục tốt đẹp là phải theo đuổi hai mục tiêu là thành
Nhân và thành Thân.
Thành Nhân ( formation ) là phải đào luyện cho con Người có Đức và thành Thân ( information ) là
có Tài. Có Đức mới biết yêu thương nhau mà sống hoà với nhau, có Tài là có kiến thức để có khả
năng làm việc có hiệu năng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, mà xây nhà dựng nước.
Ngày nay việc giáo dục chỉ để tâm vào việc thành Thân và coi nhẹ thành Nhân, có thành Thân mà
không thành Nhân thì mọi công trình có tạo dựng ra được, rồi cũng bị đổ xuống sông vì tranh danh
đoạt lợi.
Chế độ CS là ví dụ để cho mọi người ưa sống bất công sáng mắt ra.
Học Gói ( vào ), học Mở ( ra ): Gói Mở là chân lý ngược chiều ( Dịch nghịch lý chi số, là thiên lý,
như hít vào thở ra là cơ chế đầu tiên về sự sống của con Người).
Có biết cách ăn ở và biết cách nói ( ăn vào nói ra là ngược chiều ) hợp với Thiên lý để giúp con
ngườì có phát triển toàn diện thì mới mong có lối sống biết Gói biết Mở, đây là:
Lối sống “ hợp Nội Ngoại chi đạo “
Lối sống “ có Đi có Lại để toại lòng nhau”
Lối sống “ phải Người phải Ta “
Lối sống “ Bánh ú đi, bánh Dì lại “
hay lối sống“ Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình “.
Cuộc sống ” hợp Nội Ngoại chi đạo” có muôn hình muôn vẻ.
Nói gọn là lối sống Hoà với chính Mình với Gia đình mình, với Lân nhân, với mọi Người, đó là cái
gốc của xã hội Hoà bình. Cha ông chúng ta đã dặn dò kỹ lượng như thế mà chúng ta vẫn quên tuốt!
Để thực hiện được những mục tiêu trên, thì mọi người phải tìm về với nguồn Sống và nguồn Sáng
của Trời cao, theo Nho giáo ta có thể tạm gọi nguồn Sống đó là Đạo Nhân ( tương đương với Bác ái,
Từ Bi ) và nguồn sáng là Đức Nghĩa ( Công bằng, Trí )..
Đạo Nhân
Đạo Nhân là đạo Thương Người, vì mọi Người đều là tinh hoa của Trời Đất, là con Chúa con Phật,
mọi người đều đáng trọng và đáng thương. Bỏ đạo Nhân tức là không trọng mình và trọng mọi
người, không thương mình và thương mọi người là đánh mất con Người. Vì vậy cho nên ai cũng
phải tu luyện, trau dồi đạo Nhân, ( Đạo xuất ư Thiên ) sống với đức Nghĩa ( Đức phát ư Nhân ),
muốn trau dồi đạo Nhân đức Nghĩa thì có thể tìm về đạo lý của các nền Đạo học Đông phương, cũng
như các giá trị cao quý của các Tôn giáo.
Đức Nghĩa
Còn nguồn Sáng là lẽ Phải, là lẽ Công chính hay đức Công bằng. Nho giáo đã quảng diễn Đức
Nghĩa là đức công bằng ra thêm Lễ , Trí, Tín. Nghĩa là bốn phận đối với mình và đối với người làm
sao thực hiện bổn phận mình cho được cân xứng. Lễ là Trọng mình và trọng người. Trí là biết mình
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và biết người, Tín là tin mình và tin người. Nghĩa, Lễ , Trí, Tín đều phải thấn nhuần đạo Nhân thì
mới có tác dụng, nếu không thì chỉ có hình thức mà thiếu thực chất yêu thương.
Ngũ Thường
Ngũ thường là Đạo Đức mà ai ai cũng phải tu dưỡng thường xuyên để có cuộc sống Thái Hoà.
Nhân là nguồn yêu thương bao la, yêu tất cả muôn loài, vì “ vạn vật đồng nhất thể “đều do Thượng
Đế tạo ra, mỗi người cần phải tu dưỡng hàng ngày mới có thể có được, còn Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là
những tiêu chuẩn để thực hiện Đạo Nhân, không thực hiện tốt những tiêu chuẩn trên là chưa đạt Đạo
Nhân. Đạo Nhân và Đức Nghĩa ( gồm Lễ, Trí, Tín ) được gọi là Ngũ thường, đó là 5 giá trị cao quý
mà ai ai cũng phải tu luyện thường xuyên trong cuộc sống. Tóm lại Đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín phải
được thấm nhuần đạo Nhân thì mới công hiệu. Nghe nói đến thứ Nhân nghĩa này, nhiều người không
muốn nghe, điều này rất đúng, nhưng đúng với Hán Nho vì thứ Nho này đã đánh mất tinh tuý, chỉ còn
bộ mặt quê mùa lạc hậu qua các hủ Nho. Họ không hiểu được cốt tuỷ của Dịch lý. Đó là hai đối cực
( dual unit ) hay nét song trùng lưỡng hợp ( danh từ của triết gia Kim Định ) và trung cung hành Thổ
của Ngũ hành. Lý do là Tổ Tiên đại chủng Việt đã cất dấu kỹ, nên Hán Nho không tìm ra gốc mà chỉ
chiếm được cái ngọn, nên không nắm vững. Vì thế Nhân Nghĩa chỉ còn hình thức mà thiếu nội dung
tinh tuý: Đáng lẽ Nhân Nghĩa khăng khít với nhau thì họ đã làm Nhân một đàng Nghĩa đi một nẻo (
Đã bàn kỹ ở nơi khác ).
Hán Nho là thứ Nho bạo động:sống theo thói “Dĩ cường lăng nhược “ của chế độ quân chủ chuyên
chế, chuyên môn dùng bạo lực để đánh chiếm và cướp bóc,thì Nhân Nghĩa chỉ là mặt nạ để che dấu
thực chất Bạo tàn Cướp bóc mà thôi. Chế độ bành trướng Bắc phương này là họa ngàn đời của dân
tộc Việt Nam.
Với Nhân Nghĩa hủ Nho của kẻ thù truyền kiếp làm sao chúng ta không lảng tránh và ghét bỏ. Điều
Nhân Nghĩa được bàn ở đây mới là tinh hoa của văn hoá Tổ tiên Việt tộc. Nhưng khốn nỗi vì “ sống
trong cảnh cái khó bó cái khôn “, nên cha ông ta về sau cũng quên lãng luôn, vì vậy ngày chúng ta
cần chấn hưng lại để giúp cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.
Ngũ Luân
Ngũ luân là 5 mối liên hệ Hòa trong xã hội
Có sống với Ngũ thường mới thực hiện tốt được 5 mối liên hệ trong xã hội để tạo nên cảnh Thái hoà:
1.- Đó là mối liên hệ Vợ chồng
2.- Cha mẹ và con cái
3.- Anh chị em với nhau
4.- chính quyền và nhân dân (điều hoà giữa Nhân và Dân quyền )
5.- Đồng bào .
Đây là Ngũ luân, tức là 5 mối liên hệ Hoà. Nói chung lại vẫn là lối sống Tình Lý tương tham: Tình để
nối kết với nhau, Lý để giữ lẽ công bằng. Chưa có một nền văn hoá nào có thể đem Tâm linh vào Thế
sự, hay đem Đạo lý vào Đời một cách tài tình như thế để tạo ra được lối sống Hoà như Nho giáo (
Nho giáo đây là Việt Nho Khác với Hán Nho của Tàu ). Tới đây, Đạo với Đời là Một, Nói và Làm là
Một. Đây là lối hành xử hai chiều theo lẽ công bằng mà mọi người phải thực hiện, trước hết là cho
chính mình, cho gia đình mình, rồi cho xã hội mình, có thực hiện lối sống công bằng khắp mọi lãnh
vực thì nhà mới ấm nước mới êm, đó là kiến tạo hòa bình. Còn những người miệng cao rao hòa
bình, mà lòng còn chứa đầy Tham Sân Si là nguồn gốc của bất công, thì trên căn bản, chính họ đã đi
ngược lại với lý tưởng hoài bão của họ! Còn ngoài xã hội nếu cứ đem súng đạn đi mà lập hoà bình
thì chĩ là ảo tưởng, vì hành động này sai ngay từ căn bản, vì phạm tới Lòng Bác ái và lẽ Công bằng .
Ngày nay nghe nói đến Đạo Đức với Nhân Nghĩa, là bị người ta dè bỉu, cho là chuyện vớ vẩn, đã lỗi
thời, đã cũ như trái dất, cái thời ấy đã qua mất rồi, thời đại cao tốc ngày nay tân tiến lắm rồi, phải
có cái gì hấp dẫn mới được, mọi thứ cũ đều chán ngấy hết, không dật gân thì không tỉnh nổi. Sáng
nay khi tôi nói chuyện với một vị trí thức, vị này tự cho mình là kẻ đầu đàn cho công cuộc phục hưng
xứ sở, vị đó cho tôi biết, những điều tôi viết hay lắm, nhưng nói để mà nghe cho vui, chứ thực sự nó
cũ quá không ai quan tâm đến nữa đâu! Tôi biết điều này, nhưng tôi nghĩ lại, vì chính tự chúng ta
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bỏ những điều tinh hoa đó ( Đạo lý của dân tộc ) mà con Người ta, gia đình ta và đất nước ta mới bị
hư nát.
Không biết đường lối phục hưng Đạo lý của vị đó có điều gì mới khác Đạo lý dân tộc không, có thể
đáp ứng được với thị hiếu của người thời nay không và khả thi không, chúng ta hảy chờ xem. Vì tin
rằng con Người là tinh hoa của Trời cao Đất dày, nên tôi có đề cập tới chuyện Trời Đất thì cũng chỉ
xin nói vài lẽ giản đơn của Trời Đất ẩn sâu vì gắn chặt với cuộc sống của con Người tầm thường mà
thôi:Trong gia đình nếu vợ chồng không thương nhau mà ăn ở bất công với nhau thì sẽ tan đàn xẻ
nghé!
Cha mẹ và con cái hai bên không thương nhau đủ và cư xử bất công với nhau, thì con sẽ bỏ “ Tổ ấm
“ ra đi theo “ Tổ lạnh “ ngoài đường mà có thể không bao giờ trở lại! Trong xã hội, nếu nhiều
người không thương nhau mà lừa đảo, cướp dật nhau, cứ theo đà mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt
cá bé, thì đương nhiên xã hội còn rối loạn, con Người còn khổ đau.
Nói gần hơn “ ai mà ghét mình thì mình cũng tức chết người đi, ai mà ăn ở bất công, lừa dối mình
thì mình vẫn sửng cồ nổi đoá tam bành lên! Vậy thì Nhân Nghĩa có cần và có lỗi thời không? Chỉ “
có một mình, mình biết, một mình, mình hay “ để tu tỉnh lại mới được, có nhiều chuyện ngoài mình ra
không ai biết được, chỉ trừ có Đấng trên Trời cao! Nếu cứ để cho “ Đời Cua thì Cua máy, đời Cáy,
Cáy cứ đào”, cứ sống buông thả theo ý riêng của mình, thì đời còn ly loạn hoài hoài. Xem ra những
thứ luân thường đạo lý này vẫn có giá trị muôn đời muôn thuở, không cổ không kim gì hết.
Vì Tham, Sân, Si mà không thương nhau, nên sẽ nói xấu nhau, vu vạ cho nhau, ăn ở bất công với
nhau, dành nhau mọi thứ đến nỗi có thể đàn áp nhau, cướp giết nhau. CSVN có thương và cư xử
công bằng với đồng bào không? CSVN đã cổ võ Hận thù để thực hiện giai cấp đấu tranh, cao rao
là để lập lại Công bằng xã hội, nhưng thực hiện bằng những hành động Hận thù nên lại càng bất
công hơn ngàn lần, vì đã đi giết Người cướp của để cho rằng là mưu hạnh phúc cho con Người!
CSVN đã Cướp và giết đồng bào đã gần thế kỷ mà bây giờ còn tiếp, nào đâu đã ngừng tay!
Mặt khác nhiều người trong chúng ta Miệng tuy còn nói đến Nhân Nghĩa, nhưng đâu có Sống với
những giá trị đó, Tay đâu có làm việc Nghĩa Nhân! Sở dĩ có tình trạng Nhân Nghĩa bị ghét lây là vì
người ta bỏ nếp sống này mà cứ nhắc tới hoài đến độ nhàm tai, hay là sống theo lối Nhân Nghĩa giả
hình, hay chính mình đã thất bại trong cuộc sống Nhân Nghĩa, nên không muốn nhắc đến! Rõ ràng
hai thứ Nhân và Nghĩa là gắn chặt với con Người, vì nó tối thiết cho loài Người muôn thuở.
Quên Đạo Nhân và Đức Nghĩa là quên căn tính của con Người. Cái loạn của xã hội ngày nay là do
nguyên nhân “ nguồn Nhân đã cạn, suối Nghĩa đả vơi “, nguyên do sâu xa là bỏ quên nguồn Sống và
nguồn Sáng. Để đạt đạo Nhân thì phải quay trở về với Trời cao:
Về Nho giáo thì có lối Tuyệt tứ ( Tử tuyệt tứ của Khổng Tử ): vô ý, vô cố, vô tất vô ngã để “
Đôn hồ nhân , cố năng ái” nghĩa là ngồi yên tĩnh rũ bỏ những cái ràng buộc trong cuộc đời, để trau
dồi đức Nhân mà yêu thương mình và mọi người, ông Nhan Hồi thì có phép tọa vong, về tộc Việt Tộc
thì có đạo Trống, là làm cho lòng trống không thì sẽ tiếp cận với Chân lý, tức là Nhân, Trí, Dũng.
Về Phật giáo thì phải Thiền ( có nhiều phái ) để phá chấp để được giác ngộ, có thế mới đạt
được những đức tính cao quý Bi, Trí, Dũng.
Về Kitô giáo thì có phương cách kinh cầu, suy gẫm và nguyện ngắm để đạt đức Bác ái, Công
bằng và Tha thứ.
Muốn có những giá trị cao quý như Nhân, Bác ái, Từ bi thì phải tu Tâm mới đạt được. Muốn tu tâm
thì trước tiên phải trực diện với chính mình, và phải quyết tâm làm thường xuyên liên tục, đối với
từng cá nhân thì rất khó,nhưng nếu có một phong trào để chắp cánh cho nhau thì công việc đỡ hơn
nhiều. Những đức tính trên đều là Nội khởi thuộc Tình ( Bác ái, Bi, Nhân ) phải đi vào cõi vô biên
mới có. Có đạt được những đức tính đó thì khi ra sống ở Đời mới có thể sống công bằng được, đây
là đức tính Ngoại khởi thuộc Lý, lý công chính.
Sống Công bằng là đá thử vàng của lòng Bác ái.
Sống được như vậy gọi là Tình Lý tương tham, hợp Nội ngoại chi đạo. Có đạt tới những giá trị cao
quý đó thì mới đáp ứng được khát vọng vô biên của con Người, vì Thương đế, Thiên chuá là đấng vô
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biên, chứ của cải vật chất dầu có tiền muôn bạc tỷ cũng chỉ là hữu hạn, không thể làm thoả mãn
được khát vọng vô biên của con Người. Đây là thứ Tự do hàng dọc là thứ tự do vô biên, khác với tự
do hàng ngang là tự do tương đối trong xã hôi, vì con Người là tinh hoa của Trời Đất nên mang khát
vọng vô biên từ Trời trong mình.
Muốn tìm về với Thượng đế, với Thiên Chúa là đấng Vô biên ( cõi Không ) , thì chúng ta phải quay
đầu với thế giới Hữu hạn ( lãnh vực Có ), đi tìm cái Không trong thế giới Có là lầm đường, theo Phật
giáo thì chúng ta phải phá chấp ( nongraping nghĩa là non reaction, nonjudgment, nonattachment )
để được trần trụi như hài nhi, mới qua cữa hẹp được.
Ngược lại còn đang ở trần thế chúng ta không thể không cần đến vật chất của thế giới hữu hạn, bỏ
thế gian để xác chết hồn tiêu sao được, vì thế cho nên chúng ta phải sống đong đưa giữa cái ” Có “
và cái “ Không “ theo quan niệm” Thực nhược hư, hữu nhược vô “ của Cha ông: có đó mà không
đó, sống rất uyển chuyển không bám chặt vào đâu chỉ bám vào Thượng đế, vào Thiên Chúa mà thôi.
Thế giới vật chất này là thế giới hiện tượng, tất cả mọi thứ tưởng chừng như bất biến mà thực sự
đang biến đổi hàng giây hàng phút, “ một đời ta ba bảy đời nó “, đến nỗi một thanh sắt cũng còn biết
co dãn, nếu ta làm cho chuyển động với tốc độ của ánh sáng thì nó sẽ biến thành năng lượng ánh
sáng. Bám vào cái hữu hạn của vật chất chẳng khác nào mình ôm ghì vào “ nước của giòng sông “
để rồi bị nhận chìm vào trong đó! Hiện nay nhân loại hầu như càng ngày càng dìm mình sâu vào
giòng sông gợn sóng vật chất biến đổi này!
Biết rõ điều này giúp ta biết cách sống ở đời cho hạnh phúc, vì tham dục không bao giờ làm thoả
được khát vọng vô biên.
Vì vậy mà quyền Tự do Tín ngưỡng là quyền cần được tu luyện đi về nẻo vô biên, rất cần thiết cho
mọi người ở trong mọi thời.
Đây là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo tinh thần, các nhà đạo học, chứ nay chúng ta cứ đòi Tự do
Tôn giáo, mà bỏ quên công việc đào luyện “ con Người cụ thể nơi đây và bây giờ “ để mỗi người trở
thành một viên gạch hòa bình, thì việc làm của chúng ta chưa tới đích chính, vì chúng ta cứ một mực
“ hướng Ngoại “, mà quên việc” hướng Nội “ là cái gốc là nền tảng của con Người.
Ngày này lãnh vực chính trị lại bao trùm lên các lãnh vực khác, như giáo dục, kinh tế xã hội. . ., nếu
các nhà làm chính trị mà không có quốc kế dân sinh để đeo đuổi thực hiện các mục tiêu cụ thể là
giúp cho mọi người có “ quyền được Ăn và được Nói “ như trên, là một đại huệ cho con người và là
đại Đạo của Dân tộc, còn nếu cứ theo thói tranh danh thoán vị, đoạt lợi, thì chí là Tà trị, cứ theo lối
hoạt động “ Cá ăn kiến, kiến ăn cá, mạnh được yếu thua “, thì cũng chỉ là đường lối gieo họa ngàn
đời cho con Người.
Ngày nay phong trào dân chủ đã lên cao, nhưng thiết tưởng khi chưa thực hiện được Nhân quyền căn
bản và công bằng xã hội thì chỉ mới là dân chủ hình thức. Công bằng xã hội là yếu tố bị cố lãng
quên, không có công bằng xã hội thì xin đừng nói tới hòa bình, đừng nói tới nhân phẩm và nhân
quyền. Vì xã hội bất công mới giúp cho cộng sản có cơ hội dựa vào đó để lừa thành phần đa số vô
sản ít học mà đưa đến tại hoạ cho cả dân tộc ngày nay.
Nay CSVN lại làm cho xã hội bất công chồng lên bất công, làm cho nhân dân không có của ăn,
không có không khí tự do để thở, thì chúng ta biết chúng ta nên làm những gì, nếu chúng ta thực sự
yêu dân yêu nước.
Thiết tưởng ta cũng nên nói sơ qua một vài ý tưởng về chính trị. Làm chính trị cũng có nhiều đường
lối, nhưng nền chính trị nào cũng phải tập hợp được nhân dân về một mối để lo việc chung, vì vậy
nên có hai lối quy tụ nhân dân: Lối hay nhất là Nhân trị, nghĩa là cai trị bằng Lễ và Pháp: Lễ là
hàng rào cản bên Trong của mỗi người, mỗi người phải tu đức để đừng phạm đến đức yêu thương và
lẽ công bằng đối với người khác, đây là luật nội khởi nơi mỗi người; nhưng con Người vốn bất toàn,
nên cần có hàng rào cản bên Ngoài là luật pháp quốc gia để bảo vệ tự do và quyền lợi cho mọi
người khác. Đây cũng là đường lối hợp Nội Ngoại chi Đạo. Những người làm chính trị theo lối này
rất khó, nó đòi hỏi phải có Đức để cảm hoá người dân và phải có Tài để có thể phục vụ dân cho hữu
hiệu.
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Đây là làm chính trị chân chính để mưu phúc lợi cho toàn dân.
Còn có một lối cai trị khác dễ dàng hơn và rất hấp dẫn đối với các nhà làm chính trị nhất là nền
chính trị độc tài, đó là Pháp trị. Vì thiếu Đức và thiếu Tài để lôi cuốn người dân cũng như phục vụ
cho hữu hiệu nên phải dùng đến pháp luật nghiêm ngặt để khống chế người dân phục tùng, để cho dễ
sai bảo, tốt nhất là phải giam họ trong sự nghèo đói và dốt nát.
CSVN đã theo đường lối này một cách rốt ráo. Đây là tà trị, vì chỉ phục vụ cho một nhóm người, một
đảng phái, cho một thiểu số. Hoa Kỳ cũng là một nước theo chế độ Pháp trị, nhưng tinh thần bác ái
và công bằng đã được thể hiện vào trong cơ chế xã hội được rất nhiều. Văn hoá Hoa kỳ là một tấm
thảm của nhiều văn hoá được khảm lại cạnh nhau, chưa đạt yếu tố thống nhất, chưa thể hoàn toàn
theo lối Nhân trị được, nên luật pháp về “ Lễ “,” hàng rào bên trong “ được uỷ thác cho các tôn
giáo khác nhau đảm nhận ).
III.-Chiến lược & Chiến thuật.
Cha ông chúng ta đã nói:” Nhất lý thông vạn lý minh: nghĩa là một lý đơn giản thông suốt cùng tột,
thì từ đó nhìn ra vạn lý lẻ tẻ khác cũng sẽ được soi sáng rõ ràng “, lại có câu: “ Táo giả từ chi :
nghĩa là khi tư tưởng ta bị táo kiết, bế tắc, không thông thì rậm lời, ăn nói dài giòng vòng vo trên
mây trên gió “. Không biết bao nhiêu lý thuyết trá ngụy, gian manh rất hấp dẫn, dài giòng lưu loát
đã làm khổ con Người khôn xiết. Khốn nổi con Người ta cứ một mực “ ham thanh chuộng lạ “, mà
ghét cái giản đơn, nên cứ đa lý đa sự thì đa sự lại sinh ra lý sự đa đa! Từ ý tưởng đó tôi xin mạo
muội trình ra:
Chiến lược quốc gia hay Chủ đạo Dân tộc là Chủ Đạo “ Hoà “
Chiến thuật để thực hiện chủ đạo Hòa là thực hành “ công bằng xã hội”
Chủ đạo có một chữ Hoà, và Chiến thuật chỉ có 4 chữ: Công bằng Xã hội.
Thật là đơn giản, có đi từ cái đơn giản đến phức tạp mới mong có cơ sở thực thi để thành công. Đây
là chân lý đơn giản rất gần với con Người, bất cứ người nào ở trình độ nào cũng có thể hiểu và có
thể bắt tay vào công việc “ làm Mới “lại con Người Gia đình và Xã hội, nhất là chân lý đơn giản đó
đã là cốt tuỷ ngàn đời trong văn hoá Việt Nam, tuy đã bị ngọn gió văn minh vật chất choáng lòa làm
cho Loan phiêu Phượng bạt, Tiên rời non Nhân, Rồng xa nước Trí, tuy thế, nhưng Hồn thiêng sông
núi vẫn còn âm ỉ trong huyết quản con dân Việt, nếu được khơi lên thì sẽ bùng dậy, tinh thần các nhà
đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ trong nước đã nói lên điều đó, nhất là trong lòng các bạn trẻ.
Mọi vật chất đều biến hoá không ngừng, còn con Người nếu cứ bất động, không được” Làm Mới“ lại
thường xuyên là phản tiến bộ, không đi kịp trào lưu. Con Người có trau dồi thể chất hàng ngày thì
mới khoẻ Xác, có đổi mới Tâm Tình làm cho phần Hồn tiến bộ thì Hồn mới mạnh, nếu cứ khư khư
theo theo lối sống “ đường mòn bất động” thì trật đường rày tiến hoá. Mọi hành động phản biến
hoá đều gây rắc rối, vì: Nghịch Thiên giả vong “.
Đây là những vấn đề tầm thường nhưng chứa hiệu quả phi thường, vì nó hợp với thiên lý là luật biến
hóa của vũ trụ.
Tất cả mọi hoạt động của mọi người tuy ở những vị trí khác nhau, trình độ khác nhau, nhưng đều
cùng chung một hướng Hoà. Đó là nền tảng của đoàn kết dân tộc.
Có Hòa thì mới chung vai đấu cật mà xây dựng con Người, Gia đình và Xã hội, có Hoà thì mới chịu
chia cơm sẻ áo để cùng nhau sống an bình hạnh phúc.
Từ đó suy ra mọi hoạt động của các thành phần trong xã hội. Các vị lãnh đạo tinh thần các vị trí
thức lo về chiến lược và chiến thuật.Các nhà làm luật pháp, chuyên gia các ngành phải đem cho
được cái Tinh thần” Hoà và Công lý “ vào mọi cơ chế của xã hội, thì mới mong mọi người có đời
sống tốt đẹp được.
Ngày xưa Cụ Nguyễn Trãi đã giúp nhà Lê dùng Chí Nhân và Đại Nghĩa để thắng Hung tàn và Cường
bạo của giặc Minh, nhưng tiếc thay khi hết chiến tranh thì lại không được tiếp tục để duy trì công
việc xây dựng con Người và Xã hội nữa. Ngày nay, CSVN đã lấy Hận thù làm động cơ cách mạng,
lấy hành động Hung tàn và Cường bạo làm phương tiện giết người và cướp của, nói là để lập lại
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công bình xã hội, nhất là lấy mưu gian quốc tế thay cho Đạo lý của cha ông, nên đã biến xã hội ngày
càng bất công, nền hoà bình bị đẩy lui vào bóng tối! Nhờ cuồng dục trên con đường cướp giết mà
ngày nay CSVN đã giàu “ nứt đố đổ vách “, giàu hơn bất cứ chính quyền nào từ trước tới nay, nhưng
nuốt mãi vẫn chưa trôi, mọi thứ đang nằm trong cổ họng, “ khạc chẳng ra cho, nuốt cũng chẳng vào
“, nên chạy đôn đáo khắp nơi bên ngoài để tìm đường cứu thoát, nhưng linh dược lại còn nằm chính
trong con Người họ, nếu cứ chối bỏ con Người Tâm linh này thì không bao giờ họ tìm ra lối thoát!
Vụ Toà Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà đã và đang khởi đầu cho những biến chuyển kế tiếp để thực
hiện công bằng xã hội. Đây không phải là cuộc cách mạng chỉ nhằm để lật đổ chế độ cộng sản,
nhưng mục tiêu còn rộng lớn hơn nhiều, nên phải là một cuộc Tiến hoá của con Người và Xã hội, một
cuộc Chuyển hoá để thanh lọc con Người và Xã hội.
Giáo hội Việt Nam, khởi đầu là Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã đụng tới vấn đề cốt tuỷ
cùa con Người trong xã hội, đó là quyền Tư Hữu và quyền Tự do được làm Người, nên đã đem lại
sức sống căn bản cho con Người, làm cho cuộc tranh đấu khởi sắc, thu hút nhiều người, làm chấn
động lương tâm nhân loại.Giáo hội công giáo đang có cơ hội ngàn năm một thuở để phục vụ con
Người và Dân tộc bằng Đạo lý của Trời cao, trong đường lối Hoà đồng dân tộc, nên nhất định phải
cùng thực hiện với các tôn giáo khác và mọi người dân. Giáo hội công giáo tuy bị đàn áp triền miên,
nhưng nhờ có tổ chức đơn giản mà chặt chẽ, dù bị áp bức khắc nghiệt, mà tinh thần, nội lực vẫn lên
cao. Có vượt qua được “ bách chiết với thiên ma “, thì mặc nhiên Thiên Chúa mới trao cho gánh
nặng, nên ngày nay Kitô giáo đương nhiên trở thành đầu tàu của dân tộc trong cuộc chiến thiên nan
vạn nan này.
Việc ra quân đầu tiên tuy chưa suôn sẻ, và sẽ không bao gìờ suôn sẻ, nhưng đã khơi lối thành công,
“, đầu đã chui, tất đuôi sẽ lọt “ nên nay cứ kiên trì tiếp tục làm trọn nhiệm vụ này thì ít có giáo hội
nào trên hoàn vũ có cơ may để thực hiện nhiệm vụ khó khăn và cao cả như vậy.
Đây cũng là dịp để Giáo hội Công giáo đi vào lòng dân tộc mà xây chín đợt phù đồ cho đất nước,
hàng Giáo phẩm cùng Giáo dân thế Thiên hành Đạo để mưu ích cho toàn dân!
Giáo hội khi đó mới thực sự là sứ giả của Hoà bình chân chính, mỗi người Kitô giáo Việt Nam mới
đúng nghĩa là một viên gạch hòa bình.
Mong rằng các tôn giáo khác cũng chuẩn bị nội lực sẵn sàng để cùng nhau lên đường cho rôm rả, vì
cuộc chuyển hoá xã hội này không trừ một ai, kể cả những người Cộng sản còn chút lòng thương
Người yêu Nước. Ngày nay chúng ta cũng vận động toàn dân khôi phục lại Nhân Nghĩa; Công bằng
Bac ái; Bi, Trí để làm lại con Người hầu thiết lập công bằng xã hội, trước tiên là loại trừ CSVN tham
tàn, vì CSVN chỉ sống được trong môi trường bất công, nên khi xã hội vùng lên dẹp bất công bất
công thì CSVN hết đất sống, nhưng chúng ta cũng không dừng lại đây mà và vẫn tiếp tục thường
xuyên để xây dựng con Người tự chủ và xã hội hoà bình mới được.Vấn đề thật đơn giản nhưng cực kỳ
khó khăn, khó khăn ở tại lòng người ngại núi e sông, vì cái Tâm đạo ở trong con Người tuy rất gần
nhưng chừng như lại quá xa. Cũng giống như người xem núi, khi ở xa thì thấy núi với bao cảnh sắc
hùng vĩ, nhưng khi đã ở chính trên đỉnh núi thì chẳng còn thấy được bao nhiêu phần của núi!. Tâm
đạo ở sâu thẳm trong ta, nhưng bao lâu chưa đi vào được Tâm đạo thì con đường xây dựng con
Người và xã hội hoà bình vẫn còn xa lắc xa lơ!
IV.-Nan đề và đáp đề của Đất nước
Vấn nạn của đất nước ta rất phức tạp, nếu nhìn ngoài hiện tượng, thì những biến cố chằng chịt làm
choáng loà mắt chúng ta, nó rối bòng bong, không biết múi đâu mà gỡ, nhưng khi đi sâu vào bản
chất thì vấn đề trở nên đơn giản hơn. Nan đề của đất nước chúng ta cũng là nan đề của Thế giới, nói
gọn lại là nan đề muôn thuở của con Người trong Xã hội, nói tắt lại:
Nan đề đất nước:
Bất công xã hội.
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Đáp đề:
Đem Công bằng thay thế Bất công
Mục tiêu: Hoà.
Toàn dân cùng sống hoà với nhau trong Đạo lý Hòa của dân tộc
( Bằng cách xây dựng con Người biết sống Hoà )
Phương tiện: Lấy Đạo lý dân tộc làm điểm Đồng quy
để thực hiện mục tiêu Hòa
( Cứu cánh Hoà với phương tiện Hoà )
Thù đồ: Mỗi tôn giáo, mỗi thành phần trong xã hội đều đem tình thần Đạo lý dân tộc vào hoạt
động xây dựng con Người và xã hội theo sáng kiến riêng của mình.
( Nhất nguyên đa cực để tránh phân hoá: Đồng quy về Nhất Nguyên để đoàn kết, đa cực để Thù đồ
mà phát triển bản sắc của riêng mình )
Nền tảng của dân chủ: làm cho Mọi Người Có Ăn và Được Nói.
Đây là công cuộc giải phóng con Người thực sự. Bất công không những là tình trạng tràn ngập
trong chế độ VC tại Việt Nam hiện nay, nhưng cũng là nan đề của thế giới. Muốn giải quyết tận gốc
vấn đề này thỉ chỉ cần mọi người ăn ở Công bằng với nhau.
Nhưng khốn nỗi, khi ra đời mỗi người được sinh ra trong những không và thời gian khác nhau, với
những thể chất khác nhau, không ai giống ai, và mỗi người lại sống trong muôn vàn hiện tượng đổi
thay chóng vánh xẩy ra xung quanh mình khác nhau. Con Nguời lại có vô số mối liên hệ khác nhau,
lấy tiêu chuẩn và mực thước nào để đo công bằng đây, với trí óc hữu hạn con người, làm sao mà bao
quát được. Thói thường, đa số con Người ở trong tình trạng “ việc người thì sáng, việc mình thì
quáng”, mình chỉ thấy được hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà không thấy được cái xà trong mắt
mình! ( viết theo tinh thần Thánh Kinh .)
Lại nữa vì phải sống trong xã hội, nên mỗi người đều có những mối liên hệ đa phuơng, mỗi phương
lại có hai chiều “ có Đi có Lại “ ngược nhau, người này sống “ có đi có lại” , còn người kia chỉ sống
“ một chiều “ thì làm sao mà sống công bằng được với nhau..
Nan đề của thế gìới ngày nay là lối sống Duy lý một chiều, chỉ “ biết Ta mà không cần biết Người “,
nên vấn đề sống công bằng với nhau trở diệu vợi.
Khoa Uyên tâm hay Tâm lý miền sâu cho biết có “ Bản tính đồng nhiên của nhân loại “, nên không
vì sự khác biệt trên mà loài ngoài không có những tiêu chuẩn giá trị chung từ Trời cao, để chia sẻ với
nhau, nhưng muốn tới đó thì phải đi vào miền tiềm thức âm u, tức là “ Vũ trụ chi tâm “, có đạt tới
ánh linh quang của cái Tâm thì mới mong tiếp cận được với nguồn Sống và nguồn Sáng.
Thượng đế, Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài biết con Người có xác thịt tham dục, nên yếu đuối lắm, vì
vậy mà Ngài thủ sẵn cái Linh dược cứu giải trong tay, con Người chỉ biết trở về với Ngài để cầu xin
chìa khóa đũa Thần này thì dư phương cứu chữa.
Vì Thượng Đế là nguồn Sống và nguồn Sáng: Có nguồn Sống là suối Tình để có sức mạnh nối kết
với nhau để giúp vượt qua khó khăn, có nguồn Sáng là lý công chính để thấy rõ đường ngay lẽ phải,
đó là lối sống “ bên ngoài là Lý, nhưng trong là Tình” mà Tổ tiên ta đã từng sống. Có Tình thì mới
nốì kết con người với nhau, nhưng Tình quá lại bị thiên lệch, nên cần phải có Lý để lập lại cân bằng,
vì vậy nên “ có Trời mà cũng có Ta “ mới êm chuyện, nhưng lý quá lại sinh ra chia rẽ, nên cần phải
Tình Lý tương tham. Mỗi người không hiểu tinh tế và không cố sức thực hiện cuộc sống Tình Lý cân
xứng thì con người, gia đình và xã hội vẫn còn rối ren. Vấn đề căn bản là con Người Nhân chủ và
đời sống Tâm linh, chưa xây dựng được con Người có đời sống Tâm linh để trở thành con Nhân chủ
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thì mọi giải pháp loanh quanh đều vô hiệu. Xưa nay người ta cứ tìm ở đâu đâu bên ngoài con Người,
nên không đem lại kết quả.
Đành rằng CSVN đã leo tới đỉnh của sự bất công, nhưng tất cả chúng ta dù ít nhiều ai cũng vấp
phạm. Vậy muốn cho con người được ấm no hạnh phúc ( có ăn và được nói ), xã hội yên vui ( hòa
bình ), thì song song với những vụ đấu tranh thường xuyên liên tục với những bất công do CSVN gây
ra cho mọi thành phần dân tộc, chúng ta cũng buộc phải loại trừ bất công trong mọi cảnh vực của
đời sống, khởi đầu ở tự mỗi người, mỗi gia đình mỗi cộng đồng chúng ta, tiếp đến là dốc toàn bộ lực
lượng toàn dân để thanh toán bất công xã hội, đó là công cuộc xây dựng Hoà bình. Chúng ta đòi hỏi
người khác thực hiện công bằng mà chính chúng ta không thực hiện điều đó, thì chính chúng ta mới
là người không hiểu công bằng là gì, do đó chẳng hiểu Đạo lý Trời cao một cách rành mạch!
Có làm như thế ta mới có nội lực và nhất là CSVN vô thần không thể vin vào đâu để thoát thân.
Muốn có nội lực thì phải tu thân, tề gia, khi đó mới có đủ điều kiện để xây dựng nước.
Tu thân để người Nho giáo nào cũng có Nhân Trí, Dũng, người Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, người
Kitô giáo có Công bằng, Bác ái và Tha thứ. Đây là nguồn sức mạnh ( đức Dũng: hệ quả của Nhân,
Trí, hay Bi, Trí hay Bác ái, công bằng ) đã giúp cho nhân dân ta không bị đồng hoá và đẩy lùi 8 trận
đại chiến với Đế quốc phong kiến Tàu và Đế quốc thực dân Tây.
Nay chúng ta phải khôi phục lại Đạo lý chung của Tổ Tiên để giải phóng chúng ta ra khỏi mọi xiềng
xích ( Trong con Người và Ngoài Xã hội ) đang khống chế con Người và Nhân dân chúng ta. Vì vậy
công việc của chúng ta phải khởi đầu tự trong mỗi chúng ta để có nội lực để có sức mà tiến lên từ từ,
như vậy mới có cơ sở vững chắc và có tác dụng bền lâu. Đây là công cuộc vận động toàn dân liên
tục: Các vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là đầu tàu, còn toàn dân là những toa tàu chuyển
bánh theo sau. Sứ mạng của quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức:
Hình thành được chiến thuật và chiến lược cho công cuộc Canh tân con Người và Xã hội.
Phổ biến và đôn đốc toàn dân thực hiện cuộc Canh tân.
Công việc của Toàn dân: Tham gia tích cực vào công cuộc chung.
Có thể có nhiều người cho đây là điều không tưởng, vì quá khó khăn, có vẻ xa vời, và lâu dài, nhất là
đối tâm trạng của những kẻ sống theo nhịp cao tốc, nhưng khốn nỗi” dục tốc bất đạt “. Nếu mục tiêu
là tranh danh đoạt lợi thì phải nhanh tay nhanh chân mà chớp thời cơ, việc này thường sinh ra bất
công, hỗn loạn, nhưng nếu muốn theo Đạo lý để sống hòa với nhau, thì phải thong dong để tựu
Nghĩa.( Thong dong tựu Nghĩa nan ).
Mặt khác, nếu chúng ta cứ sống theo lối tiểu trí, tiểu danh tiểu lợi như đa số hiện nay thì đâu có nội
lực, để cùng nhau hợp lực mà làm việc lớn, chắc chắn việc lớn không bao giờ làm xong.. Còn nếu
chúng ta cùng sống theo Đạo lý dân tộc để có Nội lực, để có lực Hùng đức Dũng thì công việc Canh
tân con Người và Xã hội là đáng làm bậc nhất và khả thi.
Có sống đầy Nhân đủ Nghĩa hay Công bằng và Bác ái thì mới Hùng với Dũng, Hùng Dũng là Nội lực
vậy. Ngược lại không Hùng Dũng là thiếu Nhân Nghĩa hay Bác ái công bằng vậy.
Đây là cuộc sống con Người tự chủ, tự lực tự cường, xứng mặt với danh con cái Thượng Đế, con cái
Thiên Chúa, con cái Phật.
Lịch sử oai hùng của dân tộc đã chứng minh nhiều lần như vậy. Vấn đề còn lại là chúng ta có Muốn
và Quyết tâm hay không? Cầu xin ơn Trên soi sáng và ban sức mạnh cho mỗi chúng ta!

19.- Đem Đạo Lý vào Đời
A.- Vào đề
Trong các chương sau này toàn là những bài viết theo thời sự, chúng tôi cố gắng đem Đạo lý Tổ tiên
vào Đời, hay cách khác là đem Tâm linh vào Thế sự, mong sao có thể giúp chữa được tận gốc căn
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bệnh Bất công trong xã hội. Bất công là nguyên nhân chính của mọi rối loạn xã hội xưa nay. Bất
công từ trên Thiên tử đến Thứ dân, ngay từ các vị cao cấp của các tôn giáo đến người khốn cùng
nhất trong xã hội ta cũng như xảy ra khắp mọi nơi, tuy mức độ nhiều ít có khác nhau. Ta cứ nhìn vào
tình trạng bất công trong xã hội, thì sẽ thấy đời sống Tâm linh của xã hội ngày nay như thế nào?
Thế giới xưa nay đều được dẫn đạo bởi tư tưởng, nếu bởi chính đạo thì con người được an vui, còn
bởi tà đạo thì con người bị khổ đau. “ Hữu chư trung tất hình ư ngoại “, tư tưởng nhân loại thế nào
thì việc làm trong trần thế tỏ ra như vậy. Tuy nền văn minh ngày nay đã khá cao, nhưng vấn đề con
người và xã hội ngày càng trở nên rối reng phức tạp hơn. Trong Thánh Kinh có nhắc đến Trời mới
Đất mới ( a new Heaven and a new Earth ): Trời mới là sự trổi dậy của trạng thái biến đổi Ý thức
nhân loại và Đất mới là sự Phản chiếu ( tấm gương phản chiếu ) của Trời mới trong lãnh vực vật lý,
lãnh vực trần thế *( A new Heaven is the emergence ofa transformed state of human consciousness,
and a new Earth is its reflection in the physical realm : A new Earth. Eckhart Tolle ), có vậy thì mới
có thể thực hiện câu kinh : “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “ ( Kinh lạy Cha ).
Thực sự ta chưa nhìn được một ánh sáng nào cuối đường hầm của niềm hy vọng này, vì nhân loại
hầu như đang còn ngũ mê trong vấn đề Ý thức của chính mình về con người và xã hội.
** Trong “ Những trang sách đã thất lạc “, một thi sĩ xứ Prese gọi là triết lý bản thảo lúc đem in đã
bay mất trang đầu và trang cuối, thường gồm ba vấn đề lớn sau đây:
1.- Nhân sinh hà tại ? : tại sao tôi được sinh ra trên đời này,vì nguyên do nào?
2.- Tại thế hà như ? Sinh ra để làm gì? Đâu là triết lý nhân sinh?
3.- Hậu thế như hà? Sau này sẽ ra sao? Đây là cưú cánh của con Người ? Trong ba loại đó
thì:
Vấn đề 1: nguyên ủy vạn vậy cũng như loài người, Và vấn đề 3:cứu cánh cuối cùng của con người.
Cả hai trang đầu và trang cuối kể như đã mất, vì không thể tìm được câu trả lời thỏa mãn cho trí
khôn.
Trang Tử cho là “ Chung thủy bất khả tri “: vấn đề khởi đầu và chung cục không thể biết..
Tam giáo Sémites : Judeo, Kitô, Islam thì cho nguyên thủy và cứu cánh của con người là Thiên Chúa,
tất cả mọi việc trên đời đều được giải nghĩa bằng mầu nhiệm Thánh Ý Chúa.
Trung thành với nguyên tắc khuyết nghi ( không biết rõ thì nên để trống ), Việt Nho thường chỉ bàn
những trang giữa còn lại: nghĩa là các vấn đề cương thường đạo lý trong cõi nhân sinh xử thế hiện
hình ngay trước mắt thanh thiên bạch nhật, ai cũng có thể tìm hiểu và thể nghiệm, ngoài ra không
dám nói gì nhiều. Tuy nhiên, ta còn có câu “ Thiên lý tại nhân tâm “ như một cái ngoặc đơn để xếp
vào đó tất cả những vần đề vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Đó là phương cách cố gắng thực
nghiệm theo lối: “ Thần minh chỉ có cách cảm thông, mà không thể đo lường : Thần chi cách tư,bất
khả đạc tư “, đó là phép quy tư theo chân lý ngược chiều. ** ( Nhân chủ: Kim Định )
Tục ngữ có câu” Việc người thì sáng, việc mình thì quáng “, việc bị mù quáng nhất là chính con
người mình, vấn đề thiết thân của gia đình mình và đất nước mình. Nếu đầu “ không đạp Trời “ tức
là quên đời sống tâm linh hay lạc nẻo tâm linh, “ Chân không đạp đất” tức không giải quyết được
vần đề thế sự, thì chúng ta chẳng khác gì, những con diều giấy bay lơ lửng vô hồn vô hướng trên
không trung. Thế mà khi nói chưyện đâu đâu thì chúng ta lại sáng lắm, nhưng khốn nỗi những thứ
sáng đó chẳng liên quan đến thân phận khốn khổ của chính mình. Vậy cứ nhìn vào quả thì ta biết
được cây, cứ nhìn vào trần thế thì ta biết được tư tưởng và các hành xử của loài người, nhất là biết
được công quả của các vị có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần. Đối với Tây phương thì đã từ lâu đã
bỏ quên đời sống Tâm linh hay là chưa biết quy tư. Về lý trí thì khoa học kỹ thuật phát triển tối đa,
nhưng ánh sáng chói lòa của văn minh vật chất đã khuất lấp đời sống tâm linh. Còn Đông phương
tuy đã có đời sống tâm linh rất phong phú của tổ tiên xưa, nhưng bị bá quyền chén ép bóc lột, nên
phải sống trong cảnh :” cái khó bó cái khôn”, để đến nỗi “ Bần cùng sinh đạo tặc “.
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Ở đất nước ta, nhiều người ngày nay đã như người “ăn cắp quen tay, ngũ ngày quen thói “ mà không
lưu ý sữa chữa, cứ yêu càn sống vội, gây nên cảnh đồi trụy đa đoan!
Từ xưa tới nay, chỉ có Tổ tiên đại chủng Việt mới lưu tâm đến vấn đề này một cách rốt ráo: Về đời
sống Trần thế thì dùng chế độ Bình sản làm phương cách điều hòa giữa quyền Tư hữu và Công hữu,
qua việc lấy công điền công điền công thổ để tiết chế quyền Tư hữu, giúp cho ai ai trong xã hội cũng
được bảo đảm về cái ăn, vì cái ăn là nhu cầu cấp thiết hàng đầu của con Người để “ Có thực mới
vực được Đạo “
Cái ăn mới là nhu cầu của Thể lý, nên còn cần đến các nhu yếu về tinh thần và Tâm linh, đó là nhu
cầu về sắc dục và Thể diện.Nho gọi ba nhu cầu trên là Thực Sắc Diện.
Sắc không những là nhu cầu tiên khởi về Tâm linh, là sự kết hợp hai thể xác và tâm hồn của hai
người khác phái làm một để thực hiện Đạo lớn “ Âm Dương hòa “, cũng có nghĩa là dẫn lối con
Người biết cách kết hợp với Thượng đế , để huyền đồng cùng vũ trụ.
Muốn đáp ứng được hai nhu yếu Sắc Diện cho con Người, thì bất cứ ai aì trong xã hội cũng phải Tu
thân, tu từ khi lọt lòng Mẹ, sống tạm bợ trên đời trong quảng 100 năm ( sinh ký ) cho đến khi trở về
quê hương vĩnh cửu ( tử quy ). Mỗi con Người đều phải thường xuyên tu luyện đạo đức cá nhân, đó
là Đạo Nhân và các Đức. Đạo Nhân là lòng Nhân ái, tức là yêu con Người: Yêu Mình và yêu Người
khác. Khi thực hiện tốt cách yêu Mình và yêu Người thì mới biết cách ăn ở công bình bằng cách
thực hiện các Đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín với nhân quần xã hội. Muốn đạt các Nhân Đức trên ta phải
quay về nẻo Tâm linh, tức là nẻo “ quy tư “, để tiếp cận với nguồn Sống ( lòng Nhân ái ) và nguồn
Sáng ( lẽ Công chính ) của trời cao Nguyễn Du và Tản Đà đã ví von : “Đội Trời đạp Đất ở Đời” .
Muốn đội được Trời thì phải đi về nẻo Tâm linh mà tẩm nhuận lấy nguồn Sống và nguồn Sáng tự
Trời cao thì mới đạt Đạo, muốn đạp tới Đất thì phải đem nguồn Sống mà Yêu người và nguồn Sáng
mà ăn ở công bình với mọi người, mà sống an hoà với nhau.
Trong xã hôi nhỏ là gia đình và xã hội rộng lớn là quốc gia và quốc tế , Tổ tiên chúng ta đã để lại
cho chúng ta một tiêu chuẩn sống chung, để biết cách sống “ có đi có lại mới toại lòng nhau “ hay
Lối sống “ phải người phải ta” Đây là lối sống lưỡng hành , hợp Nội Ngoại chi đạo, Ngoại thì “ăn ở
phải “ với người và đồng thời Nội cũng phải “ăn ở phải “ với chính bản thân ta . Đó là lối ăn ở
công chính, là tiêu chuẩn sống chung, mà Tổ tiên chúng ta gọi là Ngũ luân, tức là năm mối liên hệ
giữa mọi người với nhau, đó là những mối liên hệ :
1.- Vợ chồng ( phu thê )
2.- Cha mẹ và con cái ( phụ tử )
3.- Anh chị em ( huynh đệ )
4.- Quân thần: vua tôi, ngày này thì nhân dân với chính quyền
5.- Bạn bè, đồng bào ( bằng hữu ) .
Cốt tuỷ cú những mối liên hệ này là “ “ Tình lý tương tham “. Có tình thì thương yêu nhau. Khi
thương yêu nhau thì không ăn ở bất công với nhau, do đó mà “ Thuận vợ thuận chồng, nên tát bể
đông cũng cạn “. Gia đình là nền tảng của xã hội, khi mọi gia đỉnh đều hoà thuận thì xã hội sẽ an vui
Thực ra vấn đề này, thì ai ai cũng đã nghe và đã biết, nhưng khốn nỗi biết để mà biết vậy, có nói mà
không có làm, chứ không phải để sống thực sự với nhau, tuy lối sống này nghe ra rất dễ, những thực
hành cho được thì lại rất khó như đường lên trời, vì chúng ta đã mất ý thức về sự thần diệu của lối
sống này. Trên thế giới chưa có nền văn hoá nào và tôn giáo nào có cách đem Đạo lý vào Đời một
cách tài tình như thế này ( Xin xem thêm bài Tinh hoa văn hoá Việt ).
B.-Nguyên nhân: Đạo Đời đôi ngả
Xưa nay khi hành đạo người ta chỉ quan tâm đến việc tu nhân tích đức để ngày sau được lên nước
Thiên đàng của Kitô giáo, hay tới cõi Nát bàn của Phật giáo, mà không chú tâm nhiều về cuộc sống
trần gian. Ngày nay, thế giới đã trở thành đấu truờng về quyền thế, về việc tranh danh đoạt lợi, nên
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con người thì bị phân hoá trầm trọng, và trong xã hội thì mọi sự đều rối ren. Tuy phong trào dân
chủ có mòi đang lên, nhưng công việc để cho dân làm chủ đất nước chỉ còn là trên lý thuyết. Đời mất
Đạo nên Đời vô hồn vô hướng, cứ lẩn quẩn loanh quanh, vì không tìm ra lối. Đạo xa Đời, nên Đạo
cũng chẳng lên hương, mất hẳn tác dụng giúp Đời.Để giải quyết những nan đề trên, người ta không
thể không lưu tâm về công việc đem Đạo vào Đời.
1.- Đạo
Đạo thuộc phần Tâm linh và Đời là lãnh vực Thế sự. Có Tâm thì mới có linh, và có là Thần thì cũng
mới linh, mà Thần thì vô phương, nghĩa là không đâu không ở, khi nào cũng có, thế là vô biên, vô
cực. Như vậy có đi vào Tâm thì mới linh, có qua Tâm mới tới vô cực được.
Cố nhiên “ Tâm “đây không phải là trái tim thể xác, nhưng là điểm linh quang ẩn sâu thẳm trong
con người, chính là “ Thiên lý tại nhân Tâm “ và theo vòng Thái cực thì nó là điểm trung tâm mà vật
nào cũng có: “ các hữu Thái cực “ . Nói nhỏ thì nó nhỏ hơn những cái nhỏ nhất ta có thể biết, nó là
điểm lý tưởng vô sắc vô màu thông sang vô cực . Nói to thì nó to hơn cả những vật to nhất mà con
người có thể hình dung như thiên cầu mênh mông, dù kính viễn vọng Palomar lớn nhất hoàn cầu
chưa bao quát nổi một phần nhỏ xíu. Vậy mà thiên cầu đó lại thu lại trong tâm ta, nó như viên mãn,vì
vậy gọi nó là vô cùng, nghĩa là nó vượt ra ngoài những cái đối lập tương quan, không có gì giới hạn
được cả. . . ( Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông tây: Con Zéro huyền diệu . Kim Định ) **
Vô cực chính là nguồn mạch sự sống của vũ trụ, đó là nguồn Sống Nhân ái hay Bác ái và nguồn Sáng
công chính hay lẻ Công bằng, hay Chân, Thiện , Mỹ . Con người mà thiếu phần Tâm linh thì mất hết
Tình người, thiếu Tình người, thì con người đối xử với nhau như loài lang sói . Vì thế mà người ta
bảo thế kỷ 21 là thế kỷ của Tâm linh . Tại sao vậy ? vì xã hội đời nay vắng bóng hay coi nhẹ đời
sống tâm linh, nên một số người phần nào đã trở nên lang sói của người . Như vậy muốn cho mọi
sinh hoạt xã hội được quân bình, mọi người sống hoà thuận vói nhau, thì không thể thiếu phần Tâm
linh được. Không đi vào đời sống Tâm linh, mọi người hết kính trọng và yêu thương nhau, nên xã
hội hết là nơi đáng sống, vì vắng bóng của sự công bằng. Nguồn mạch của tâm linh của Tây phương
được khơi nguồn từ Thiên Chúa, đó là mạch suối của Bác ái và công bằng ( God laws .)
Còn Đông phương thì nguồn mạch của Tâm linh là từ Thượng Đế, đó là Chân, Thiện, Mỹ, đây là luật
thiên nhiên ( natural laws ), là Dịch lý mà cũng là luật của Thiên Chúa.
Không đi vào hai nguồn mạch đó thì không thể có đời sống Tâm linh . Điều này cho ta hiểu nguồn
gốc sự rối loạn của xã hội ngày nay là tại người ta say mê khoa học kỹ thuật, tưởng rằng khoa học kỹ
thuật có thể giải quyết hết mọi vấn đề của con người và xã hội, mà bỏ quên đời sống Tâm linh, hết
tôn trọng và yêu thương nhau, nên cắn xé nhau.
Lại nữa con đường về nẻo Tâm linh là con đường ngược chiều với lý trí, nên xã hội Tây phương đã
không biết lưu tâm “ quy tư “ về nẻo Tâm linh. Đây là lãnh vực của các Tôn giáo và các nhà làm
Văn hoá. Khi đi tìm giải pháp cho nan đề xã hội người ta chỉ tìm cách sửa đối các hiện tượng rối
loạn bên ngoài, mà không sửa chữa từ nguồn gốc bên trong, thì đương nhiên mọi cố gắng đều vô
hiệu. Nguồn gốc mọi sự là từ thế giơi Tâm linh chứ không ở nơi thế giơi hiện tượng. Muốn sửa các
hiện tượng rối loạn trong xã hội, thì phải sửa từ gốc, cái gốc là ở con Người, do tư tưởng sai mà con
người làm sai, con người làm sai là do thiếu nguồn sống ( Lòng Nhân ái ) và nguồn Sáng ( lẽ công
chính ), đó là nguồn suối Tâm linh.
2.- Đời
Đời sống Tâm linh là đời sống Tình cảm, mọi thứ thuộc tâm linh đều u linh man mác không rõ ràng
khúc chiết, nên nếu không có sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật, là những phương cách rõ ràng khúc
chiết, thì không thể đem những ý hướng tốt đẹp của con người và cuộc đời để hiện thực vào đời sống
xã hội một cách cụ thể được . Vây muốn làm cho Thế sự đưọc tốt đẹp thì ta không thể không trau dồi
khoa học kỹ thuật để biết cách tổ chức mọi lãnh vực của đời sống xã hội thành hệ thống có liên hệ
chặt chẽ với nhau và giữ được vị thế quân bình để được tiến bộ và trường tồn. Đây là lãnh vực của
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các nhà khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Vậy muốn tổ chức một xã hội để cho mọi người dân
đều có đời sống an vui, hạnh phúc, ta phải có đủ hai điều kiện tiên quyết:
1 .- Một là có một Chủ đạo để quy hướng mọi người trong nước về Đạo lý quốc gia để làm
chủ đạo chung, có thể quy tụ mọi người lại với nhau, như thế mới có tổng lực mà xây dựng con người
và xã hội.
2.- Phải thông hiểu đường lối xây dựng con người vả tổ chức xã hội theo phương pháp khoa
học kỹ thuật để đem Đạo vào Đời, tức là đem sự công bình vào tất cả ngỏ ngách của đời sống cho
được hiệu quả. Công việc này phải lưỡng hành, nghĩa là phải được thể hiện cùng một trật. Nếu bỏ
hay coi nhẹ đời sống Tâm linh thì sẽ đi vào con đường vô hồn vô hướng, sinh ra cảnh phân hoá như
hiện nay.
Nếu thiếu phần khoa học kỹ thuật cho Thế sự, thì dầu có Chủ đạo tốt đẹp cũng không thể xây dựng
đời sống xã hội thành công, vì vô thuật. Đó là lý do tại sao một số nhà làm chính trị thời nay không
thành công, vì họ thiếu một hay cả hai phần đó . Không biêt Đường tức là thiếu Chủ đạo thì không
biết đi tới đâu, và thiếu phương pháp thì chẳng biết cách nào mà thực hiện. Vì thế cho nên ta cứ thấy
các đảng phái, các chính quyền cứ liên tiếp trồi lên trụt xuống như con quay, không tìm ra lối mà tiến
tới. Họ thấy con Người sa đọạ, đất nước tan hoang, nhân dân nghèo đói, thì chỉ chúc đầu vào các
hiện tượng rối ren, tìm sửa các hiện tượng, mà không nhận rõ nguyên nhân sinh ra những hiện tượng
rối ren đó, nên càng sửa càng sai. Việc này cũng như các thầy thuốc chỉ chữa triệu chứng bệnh, mà
không biết căn bệnh! Căn bệnh là nơi con Người, do con Người, mọi sự do con Người làm ra, trước
khi làm ra con người nghĩ ra việc mình sẽ làm, con người gây ra mọi sự xáo trộn trong xã hội là do
sự ăn ở bất công với nhau dưới trăm ngàn hình thức, nguyên do của sự ăn ở bất công với nhau, là do
không thương nhau, không thương nhau là vì bỏ quên đời sống Tâm linh, nên không biết sống Bác ái
Công bình, hay Nhân Nghĩa là gì!
3.- Đạo Đời đôi ngả
Xưa nay ta thấy các tôn giáo chỉ chú trọng đến phần Đạo mà coi nhẹ phần Đời . Về phần Đạo thì
chúng ta nhiều khi chưa phân biệt được Đạo lý từ Trời cao và Tôn giáo của thế nhân . Đạo lý là vô
biên, mà Tôn giáo của thế nhân thì hữu hạn, dầu cho có được mạc khải thì với “ Nhị mục chi Tư : cái
Suy Tư bị hạn chế bới 5 giác quan của con người “ thì những sự lãnh nhận có được từ Trời cao cũng
chỉ là chân lý tương đối, mỗi tôn giáo cũng chỉ nói lên được những gì như kiểu “ triết lý sờ voi “,
không cách nào nói lên trọn vẹn được, ngay chính ngôn từ cũng đã là một cản trở không kém. Nói
theo kiểu nhà Phật thì Đạo lý mới là “ Mặt Trăng “, còn các tôn giáo chỉ là “ ngón tay chỉ Trăng “ .
Không phân biệt được “ mặt Trăng “ và ngón tay chỉ Trăng thì không thể thấy được nhiệm màu của
Đạo. Sự ngộ nhận này đã đem lại lối sống Đạo coi trọng Hình thức, mà nhẹ về “ Đạo mầu “ .
Những sự ngộ nhận này đã gây ra những cảnh đau thương trong lịch sử tôn giáo.
Khi đã xem chân lý tương đối như làm tuyệt đối, chỉ có tôn giáo mình mới có chân lý, còn những tôn
giáo khác tà đạo, nên cần phải thanh toán loại trừ, nên mới gây ra những cảnh thương đau khôn tả
giữa các tôn giáo với nhau! Sự lầm lẫn này đưa đến tính cất “ bất tương dung “ , vì coi những thành
phần khác là tà giáo, cần phải trừ khử, nên gây ra Chiến tranh, ngược với cùng đích của tôn giáo là
Hoà bình.
Khi chỉ chú trọng đến mục tiêu là Thiên đàng, Nát bàn, cho đời là phù ảo, là nơi giả tạm, toàn là
những cạm bẩy sa đọa, mà bỏ quên con Người Nơi đây và Bây giờ với những nhu cầu cấp thiết
không được đáp ứng, do những bất công xã hội gây ra, thì đâu Tôn giáo có đóng được vai trò tích
cực của mình! Khi đã coi nhẹ cuộc sống trần thế, một số lại sống phản chứng, không thực hành nếp
sống công bằng, tạo ra cảnh bất công xã hội, nên giúp cơ hội ngàn vàng cho lực lượng vô thần hay
lớp người sống phóng túng dành lấy chính quyền, làm cho xã hội ngày càng hỗn loạn, mà các giáo
hội tôn giáo cũng sa đọa điêu linh!
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C.- Văn hoá, Tôn giáo và Chính trị
Nhờ sự phát triển của khoa học Kỹ thuật, ngày nay cả thế giới đã trở thành một cái làng ( global
village ), cái làng này đã bị ô nhiễm nhiều thứ, nhìn một cách sâu xa thì những nan đề của ngôi làng
này cũng là nan đề của Việt Nam hiện nay, nói rõ hơn là những nan đề của con người và xã hội.
Người ta đã bảo: “ thế giới được dẫn đạo bởi những tư tưởng “. Những tư tưởng dẫn đạo thế giới
phần lớn được thoát thai từ các nền Đạo lý ở phương Đông, cũng như các Tôn giáo ở phương Tây.
Các tư tưởng này đã ảnh hưởng sâu xa cách này hay cách khác đến con người, nhất là đến các nền
chính trị Đông Tây, là lãnh vực ngày nay đã được bao trùm lên các vực khác như văn hoá, xã hội,
kinh tế , giáo dục v. v. nhất là trong các thể chế độc tài.
Không ai chối cãi được ngày nay, ít hoặc nhiều, con người và các xã hội đã gặp phải những nan đề
khá nan giải, nếu không được kịp thời sửa chữa tất xã hội sẽ đi tới những nan đề trầm trọng hơn, gây
khổ nạn cho con người nhiều hơn. Mặt khác những khổ nạn con người đang mắc phải, cũng chính
là con người gây ra cho chính mình và cho nhau.
“ Hữu ư trung tất hình ư ngoại “: trong lòng mình nghĩ gì, muốn ra sao, thì mình sẽ làm ra những
việc ở bên ngoài tốt hay xấu như thế: nghĩ đúng thì làm tốt, nghĩ sai tất làm bậy. Con người làm sao,
bào hao làm vậy. Vây việc “ Duyệt xét lại lịch sử nhân loại “ qua hai lãnh vực Tâm linh và Thế sự
trở nên một vấn đề cần thiết.
Tâm linh thuộc lãnh vực tinh thần gồm các nền Đạo lý phương Đông, các Tôn giáo phương Tây, còn
Thế sự gồm các lãnh vực Chính trị, giáo dục, kinh tế , xã hội, hay nói thu hẹp hơn là “ Duyệt xét lại
vấn đề “ Tôn giáo và Chính trị”.
Đây là một công cuộc gạn đục khơi trong, một cuộc tổng hợp
Đông Tây Kim Cổ . Có làm như vậy mới mong tìm ra gốc rễ của Nan đề, khi đó mới mong tìm ra Đáp
đề.
Ngày nay, các nhà làm chính trị tuy là việc làm trong lãnh vực quốc gia, nhưng không thể không am
tường các vấn đề của thế giới, vì ngày nay không một nước nào có thể tồn tại một mình được nữa.
Muốn làm chính tri quốc gia không thể không am tường các nền chính trị quốc tế được.
Điều đặc biệt các nhà chính trị phải nắm vững các vấn đề về xã hội, kinh tế, giáo dục và nhất là về
văn hoá. Văn hoá là mạch sống của dân tộc, nếu không năm vững thì làm sao mà biết cách đáp ứng
nhu cầu thỏa đáng cho người dân, lại nữa thứ văn hoá nào mang triết lý nhân sinh mới được cần
đến, chứ không phải là những thứ văn nghệ chỉ để mua vui, để than mây khoc gió, mà quên lo cho
thảm cảnh của chính con người.
Đây là vấn đề quá sâu rộng, vì sự hiểu biết hạn chế, tôi không thể bao quát được, nhưng khi đọc tới,
tôi mạo muội ghi lại đôi điều mà tôi đã hiểu qua bài trên theo lối viết bình dân để mong giúp các độc
giả mới đi vào các lãnh vực này được phần nào chăng ?
Con người làm nên lịch sử, nên lịch sử là những trang sử phản chiếu tư tưởng của con người qua
những hành động được ghi lại trong sử sách. Lịch sử của một quốc gia thường được gắn liền với lịch
sử của những quốc gia khác, hay gắn liền với cả thế giới. Ta có thể đi vào lịch sử để tìm ra được
những vấn đề của con người và xã hội.
Việt Nam là cữa ngỏ của các nền văn minh thế giới, là nơi giao thoa giữa các nền Đạo lý của
phương Đông và nền Kitô giáo ( Cựu và Tân ước ) và các dòng tư tưởng của phương Tây. Việt Nam
đã bị 1000 năm nô lệ Bắc phương, gần 100 năm Pháp thuộc ( của Tây phương ), thêm mấy chục năm
hai miền Bắc Nam phần nào được coi như là hai con bài bất đắc dĩ của thế giới Cộng sản ( thuộc
Tây và Đông Phương ) và thế giới Tự do của Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ. Là một nước nhỏ
yếu, luôn bị các nước lớn kìm hãm trong cảnh “cái khó bó cái khôn”, trong khi các tinh hoa của thế
giới chưa kịp đồng hoá thì các tệ nạn đã lan tràn, cuộc sống “ bần cùng sinh đạo tặc “ tràn lan, nên
Việt Nam được coi là hội chứng của văn minh nhân loại, hội chứng của các nan đề thế giới.
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1.- Đông phương
Đông phương chịu ảnh hưởng các nền đạo lý Lão, Phật, Khổng cùng các tư tưởng gia như phái Pháp
gia, Âm Dương gia, . . . Ba Đạo lý Lão, Phật , Khổng trên đã để lại những giá trị tinh thần cao qúy:
Lão không chấp nhận tư tưởng phân chia nhĩ ngã, nên đi vào ngả Tâm linh qua việc lên núi tu Tiên
để mong trường sinh bất tử, Phật thấy cuộc đời là vô thường, nên vào nơi tĩnh lặng ngồi Thiền để tìm
đường giác ngộ, rồi giác tha, giác hành viên mãn, còn Khổng ( Nho giáo ) thì đi vào tuyệt tứ ( vô ý,
vố cố, vô tất, vô ngã ), để đi tới “Đôn hồ nhân,cố năng ái “ , để có hành trang Nhân Nghĩa mà lăn
lưng vào Thế sự qua con đường Tu, Tề,, Trị, Binh. Cả ba đều cùng gặp nhau bước đầu ở Tứ thư Ngũ
kinh và cuối cùng ở những giá trị cao quý như Bi, Trí Dũng của Phật giáo, Nhân, Trí, Dũng của Nho
giáo và tính chất phổ biến là Bao dung, do vậy mà chúng ta có Tam giáo đồng nguyên. Do lòng biết
kính trọng nhau, kính trọng cái phẩm cách con người, kính trọng những dị biệt của người khác như
lời nói việc làm, cách ăn ở, của cải những thứ riêng tư, những tư tưởng dị biệt, nên không cực đoan,
biết sống tương dung với nhau.
Vào thế kỷ thứ 16 đất nước chúng ta còn tiếp nhận thêm Kitô giáo với giá trị Bác ái và Công bằng.
Để có cái nhìn rõ hơn về phương diện Thế sự, ta phải tìm về tận nền của hai nền văn hoá: văn hoá
nông nghiệp và văn hoá du mục. Cha ông ta làm nghề nông, hàng ngày: “Trông trời trông đất trông
mây trông mây trông mưa, trông trăng trông gió trông ngày trông đêm. . . . Ca dao “ , để biết thời
tiết mà gieo trồng cho hiệu quả, nên quý trọng LAO ĐỘNG, vui thích với công việc đồng áng. Đây
là cuộc sống thuận Thiên theo nguyên lý Mẹ ( Tả nhậm trọng Tình hơn lý ), là cuộc sống nhu thuận
bao dung ( khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo ) trong con người là Tình lý tương tham, trong gia đình
và xã hội đều có phương cách “ Dĩ Hoà vi quý , đây là một nền văn hoá Thái hòa, cái hoà khắp mặt,
đây là lối sống Tâm đạo, nguồn gốc của nền Hoà bình chân chính.
Đại biểu của nền văn hoá Hoà bình naỳ của đại chủng Việt là Si Vưu, là lãnh tụ của nhiều chủng Việt
cách nay đã gần 5000 năm, ngày nay chỉ Việt Nam còn giữ tên chủng Việt.
Đại chủng Việt thực hiện chế độ Nhân trị gồm lễ trị ( nội khởi ) và pháp trị ( ngoại khởi ), lấy dân
làm gốc, lấy phúc lợi toàn dân làm mục tiêu. Ngoài văn hoá nông nghiệp, còn có nền văn hoá du
mục là nếp sống của những đoàn người du mục khởi từ Tây Bắc nước Tàu, từ trên miền sông Hoàng
Hà tràn xuống thôn tính lần các chủng Việt mà lập nên nước Tàu ngày nay. Họ là những đoàn người
du mục, quen sống trên lưng ngựa, lang thang nay đây mai đó, quen lối điều khiển mục đồng với cây
gậy. Đây là lối sống dùng quyền lực, bạo động để quy phục.
Khi nắm được chính quyền thì họ trở nên bạo động, ham chiến tranh thôn tính cướp đoạt và bành
trướng. Đây là nền móng của Chiến tranh. Đại biểu đầu tiên là Hiên Viên Hoàng Đế, đến Tần Thuỷ
Hoàng, Hán Vũ Đế, tiếp đến các chính quyền nhà Tần, Nguyên, Minh, Thanh, Trung hoa Cộng sản.
Họ đã cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, gây đại chiến đến 7 lần , giam hãm Việt Nam trong cảnh
nghèo nàn và ngu tối. Đây là một nền văn hoá trọng lý hơn tình, sống nghịch với thiên lý, họ đeo
đuổi chế độ chính trị bá đạo, là một chế độ pháp trị theo tinh thần của các pháp gia như Hàn Phi Tử,
Thượng Ưởng. . ., đây là chế độ trước kia thì tôn quân, nay thì thờ đảng, không bao giờ biết ngừng
tham vong bành trường và bành trướng, họ chỉ biết thu quén để phục vụ thiểu số, mà quên phúc lợi
của toàn dân.
Tục truyền rằng sau Khổng Tử thì Nho giáo bị thất truyền, lý do là Nho bị nền văn hoá Du mục bách
hại nhiều lần: nhà Tần đốt sách chôn Nho, nhà Hán, mặt ngoài thì tôn Nho, mặt trong thì xen dặm
cạo sửa Nho để biến Nho thành thứ Bá đạo,rồi đến nhà Nguyên, Nhà Thanh, rồi đến Trung cộng đều
thù ghét Nho, vì tinh thần Nho ngược với đường lối bá đạo của họ, thay vì phò đa số dân chúng lại đi
tôn quân lên ngôi con Trời ( Thiên tử ) nâng thiên tử lên tận mây xanh! Hai nền văn hoá tuy có
nhiều đại đồng, nhưng lại có nhiều tiểu dị. Do sự giao lưu văn hoá qua thời gian dài, mà hai nền
văn hoá đã trộn lẫn với nhau, làm thành một thứ hỏa mù, trộn lẫn giửa Nhu thuận và Bạo lực, giữa
Hòa bình và Chiến tranh, nếu không biết gạn đục khơi trong thì khó mà chắt lọc ra các tinh tuý.
Ngày nay nhiều người trong chúng ta đang ở trong đám hỏa mù đó!
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2.- Tây phương
Còn các nền Đạo lý Tây phương cũng chẳng khác, nền Đạo lý của Kitô giáo là nền Đạo lý của Công
bình và Bác ái. Nhưng ta nên nhớ cái cốt tuỷ này, văn hoá tây phương cũng là nền văn hoá Du mục,
đây là nguyên nhân gây ra 3 tai họa lớn cho thế giới: Chế độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân, chế độ
cộng sản, cả ba chế độ đó có một nền tảng chung là giai cấp: giai cấp chủ nô, giai cấp lãnh chúa với
nông nô, giai cấp Tư sản, tư bản ( bourgeois ), giai cấp quân nhân chuyên nghiệp, giai cấp tu sĩ. . .
Du mục là những người quen sống trên lưng ngựa, quen dùng cây gậy mục đồng mà chăn dắt điều
khiển, nên phải dùng bạo lực hay mánh khóe để bóc lột. Đây là nguyên nhân của bất công xã hội.
Những dòng Đạo lý của Tây phương cũng bị những tư tưởng bạo động, vô thần gây nên một thứ hỏa
mù. Cuộc tranh chấp thư hùng giữa những tư tưởng vô thần và các dòng Đạo lý của các tôn giáo cứ
tiếp tục triền miên trong lịch sử cho đến nay, lúc thì nền Đạo lý trổi vượt, lúc thì những tư tưởng
trần tục khống chế.
Tuy khoa học kỹ thuật đã đóng vao trò quan trọng việc nâng cao đời sống của con người về vật chất
và tinh thần, nhưng các cuộc chiến tranh thế giới I & II và chiến tranh lạnh là con đẻ của các nhà
Khoa học đã quên đời sống tâm linh. Các tôn giáo gồm những vị có sứ mạng lãnh đạo tinh thần
quần chúng, đã từ lâu tới ngày nay các tôn giáo đã không làm trọn sứ mạng của mình, xã hội đã đi từ
sa đoạ này đến sa đoạ khác, ít tôn giáo lưu tâm phân biệt giữa Tôn giáo và Đạo lý của Trời cao, nên
xem ra nặng về cách thờ phượng “ Ngón tay chỉ Trăng”, mà coi nhẹ việc tự mình thắp đuốc lên mà
tìm Trăng. ( Danh từ nhà Phật ), nặng về hình thức, mà coi nhẹ nội dung. Ngón Tay chỉ Trăng là Tôn
giáo, Trăng là Đạo lý tối cao. Tôn giáo là hình thức, Đạo lý là nội dung.
Tôn giáo là phương thế rao giảng Đạo lý, Đạo lý là sức sống của Tôn giáo. Khi kết hợp được hài hoà
giữa hình thức và nội dung thì mới triển khai được sức mạnh của Đạo trong xã hội. Nhưng không
may, Đạo và Đời còn xa nhau, Đạo một đường Đời một nẻo, Đời xa Đạo, Đời mất hồn mất hướng;
Đạo xa Đời, lấy môi trường đâu để làm ngọn đèn không sáng chiếu soi những nơi u tối và muối ướp
không mặn ướp đời sắp ươn! Cá nhân và xã hội sa đoạ cũng vì đây!
Khi nghiên cứu về Tây phương ta không thể quên yếu tố Giai cấp, xã hôi Tây phương là một xã hội
giai cấp: Chủ với Nô, Lãnh Chúa với Nông nô, giai cấp Quý Tộc, giai cấp tu sĩ, Quân nhân chuyên
nhiệp, Bourgeois. . , còn ở Á Đông thì con người trong xã hội lại được phân chia theo nghề nghiệp:
Sĩ, Nông, Công, Thương, một người có thể có một hai nghề và có thể thay đổi nghể dễ dàng, còn giai
cấp thì không, CS đã không biết hay lờ quên vấn đề giai cấp mà làm xằng, Á Đông không có chế độ
nô lệ như Tây phương, mà chỉ có hiện tượng nô lệ mà thôi. Trong xã hội Tây phương có hai giai cấp
quan trọng: về tôn giáo thì có giai cấp tu sĩ, về phần đời thì có giai cấp lãnh chuá, điền chủ, giai cấp
quý tộc, Tư bản. Vì thế, trong xã hội đã xẩy ra những cuộc xung đột liên miên giữa các giai cấp. Ta
nên nhớ văn hoá Tây phương phát xuất từ nền văn hoá du mục, những người này chỉ ngồi trên lưng
ngựa lang thang đó đây mà điều khiển đoàn súc vật, sống xa với thiên nhiên, khinh chê Lao động nên
nẩy sinh giai cấp đàn áp bớc lột nhau. Không lao động mà muốn giàu có thì phải đi chiếm của người
khác, quen điều khiển đàn súc vật, và đi chiếm đồng cỏ nên rất giỏi về chiến tranh. Đó là nền tảng
của giai cấp: Chiếm đoạt gây nên Bất công.
Heidegger nhà triết học nổi tiếng của Âu Tây đã nói : Tây phương đã đem lại cho nhân loại ba tai
nạn lớn : Chế độ nô lệ, Chế độ đế quốc thực dân, chế độ cộng sản. Nên văn hoá Tây phương truyền
đi tới đâu thì nước mắt truyền tới đó. Tôn giáo có đóng góp về phần Tâm linh và khoa học về phần
Thế sự, tuy các thành phần giai cấp có đổi thay, nhưng bản chất văn hoá du mục thì không đổi bao
nhiêu. Người giàu thì ít, nhưng rất giàu, người nghèo thì đông nhưng rất nghèo, ngày nay tuy đã
được cải thiện, nhưng hố phân cách còn rất rộng.
Về phần Đạo thì Tây phương chịu ảnh hưởng của Kitô giáo suốt hơn 2000 năm nay. Trước đó, phần
Đời lại chịu ảnh hưởng Văn hoá của Ai cập và Hy Lạp. Về phần Kitô giáo ta có thể chia ra những
mốc quan trọng để cho dễ nhận diện:
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a.- Gai đoạn Giáo hội tiên khởi. ( 42 A D )
Theo cái nhìn của Đông phương thì Đạo Kitô là đạo của Chúa Tình yêu hay nói cách khác Chúa là
Một Đời sống ở bên trong và bên ngoài của vô số dạng thức đời sống ( One Life in and beyond the
countless forms of life: tại Thiên thành tượng: One Life; và tại Địa thành hình: countless forms of life
. ) Tình yêu hàm tàng nhị phân: Người Yêu và kẻ được Yêu, chủ từ và túc từ, Năng và Sở. Vậy tình
yêu là sự sự nhận thức được Nhất nguyên ( oneness ) trong thế giới nhị phân ( duality ). Đây là sự
giáng sinh của Chúa vào trong thế giới hiện tượng. Tình yêu làm cho thế giới bớt đời hơn, bớt nặng
nề hơn, và trong sáng hơn gần với kích thước thần linh.( divine dimension ). Chúa Yêsu xuống thế
làm người là đem đời sống Tâm linh tức là đem Tình yêu xuống thế gian để giúp thế gian biết sống
công bằng với nhau hầu “Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời”.
Giai đoạn tiên khởi là giai đoạn được Chúa Yêsu trực tiếp truyền dạy, nên giữ được tinh tuỷ của nền
Đạo lý Chúa. Hai thánh tông đồ tiên khởi là tiêu biểu: Thánh Phêrô tuy là dân chài lưới ,ít học,
nhưng lòng Ngài đơn sơ thánh thiện, đức tin Ngài vững chắc, tuy có bị vấp ngã, nhưng Ngài đã vực
dậy mà trung thành xây dựng nền tảng vững chắc cho Giáo hội, Đức tin Ngài như bàn thạch, đến nỗi
khi bị tuẩn Đạo, Ngài xin đóng đanh treo ngược, vì sợ phạm thượng không dám chết giống như Chúa
Yêsu.
Còn thánh Phao Lô là vị tông đồ nhiệt huyết bừng bừng, Ngài bất quản những lao lung bị tù đày, bị
tra tấn, Ngài đã chịu không biêt bao nhiêu là gian truân thử thách,nhưng Ngài không ngừng bước
trước bất cứ khó khăn nào để truyền Đạo khắp nơi. Kết quả ngài cũng bị chặt đầu. Cuộc bách hại
tôn giáo kéo dài 300 năm, những giòng máu tử đạo đã đem lại những hào quang rực rỡ cho Giáo
hội.
Kể từ triều đại của Constantine ( 303 – 377 ) của Tân La Mã, cả Âu Châu đã được Kitô hoá, Giáo
hội được Constantine ban cho nhiều nhà đất trở nên rất giàu, nhưng Giáo hội bị kiểm soát chặt chẽ.
Tại các nước Đông Âu, các hoàng đế sau Constantine đã cai trị tôn giáo bằng những bàn tay sắt.
Caesar đã hành động như một vị Giáo hoàng, xen trực tiếp vào những việc của Giáo hội. Đến đời
Giáo hoàng Galasius ( 492 – 496 ) đã dành lại được quyền của Giáo hội : Quyền năng của giới tăng
lữ phải tối thượng hơn quyền năng của các Vua. Giáo hội luôn phải thương thuyết với vương quyền
để dành được độc lập. Ngoài ra Giáo hội còn rơi vào tình trạng chia rẽ giữa Giáo hội Tây Âu nói
tiếng Latinh và Giáo hội Đông Âu nói tiếng Hy Lạp. Giáo hội Tây Âu giữ độc thân, còn Đông Âu
được phép lấy vợ trừ Giám mục. Giáo hội Đông Âu chỉ tin vào Thánh kinh mà không tin vào lời dạy
của Rome.) Giai đoạn này bát đầu với sự cai trị của các lãnh Chúa, trước là chế độ Nô lệ, sau là
Nông nô.
b.- Giai đoạn Trung cổ
Đây là giai đoạn đêm trường đen tối lâu dài nhất ở Tây Âu. Xã hội Tây Âu Trung cổ đặt nền trên
liên hệ Chủ Nô trước rồi lãnh Chúa nông Nô sau, họ chỉ gồm ¼ dân số. Những giai cấp lớp trên
gồm Quý tộc, Giáo sĩ, Quân nhân chuyên nghiệp và những Chủ điền không vướng dịch vụ với các
lãnh Chúa.
Số điền chủ ở Anh thế kỹ XV là 4%, bên Đức,Pháp, Ý đến ¼ dân, còn bao nhiêu là nô. Đã biết nô lệ
không được kể là người, mà chỉ là đồ vật, người ta có thể mua đi bán lại, muốn giết cũng được. Đây
là một định chế cực kỳ bất công, nhưng lại quen thuộc, đến nỗi cả nhiều dòng tu cũng có vạn nô lệ.
Thánh Venise buôn nô lệ để xây cất đền thờ ( Civ.XI. 141 ). Nhờ kinh tế phát triển mà nô lệ trở thành
nông nô.
So với nô lệ, tình thế nông nô có được cải thiện ít nhiều. Tuy nhiên nông nô chưa được làm chủ đất,
nhưng đã được lãnh Chúa trao cho một lô nhất định để gia đình khai thác, chỉ cần nộp cho lãnh
Chúa tiền Tô đất và mộ số dịch vụ. Nhưng dịch vụ này rất nặng, thí dụ phải làm việc mỗi tuần 3 hoặc
5 ngày vào mùa vụ. Cũng có nơi khi nông nô cưới vợ phải để nằm với Chúa đêm đầu ( Ius primae
noctis ). Tục này có nơi giữ tới thế kỷ 18 như ở Bavière. Vì thế tuy Tô chỉ 1/10, nhưng công với dịch
vụ liên miên thì phải lên tới 2/3 năng suất.
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Con cái nông nô không được đi học, vì phần lớn lãnh Chúa mù chữ , nên cho con đi học là muốn
tranh hơn với Chúa. Hoặc lãnh Chúa có biết chữ đi nữa, nhưng cho con đi học là giảm mất người
phục dịch lãnh Chúa, vì thế muốn đi học phải nộp một thứ Tô riêng ( Civ. XI. 266 – 273 ), nhất là
không có quyền bỏ lãnh Chúa lúc nào, kiểu tự ý như Tá điền ở Á châu. Vì thế nông nô đã thuộc trọn
về lãnh Chúa. Xem thế, Nông nô vẫn còn là nô, lãnh Chúa vẫn có đủ quyền sinh tử trên Nông nô như
trước kia Chủ với Nô.
c.-Giai đoạn Đế quốc Thực dân
Giai đoạn này bắt đầu với giai cấp Bourgeois, sau khi đi chiếm thuộc địa và Thị trường họ trở thành
đế quốc thực dân. Để bảo vệ lãnh Chúa, các nông nô phải tụ tập xung quanh lâu đài lãnh Chúa, làm
thành một Bourg. Số gia đình trong Bourg từ 50 đến 500. Một giai cấp mới được mọc lên do sự bành
trướng của công nghệ và thương mại, giai cấp đó gọi là Bourgeois. . Chính giai cấp này mới là chủ
của Bourg được gọi là Commune, tạm dịch là thị xã. Thật ra Bourg chỉ là của riêng của giai cấp
Bourgeois chống lại giai cấp Quý Tộc và Giáo sĩ. Bourgeois tự xưng công dân và tranh đấu cho Thị
xã được thoát qyền lãnh Chúa. Nhờ có nhiều tiền của, nên khi thì mua chuộc, khi thì xui nguyên dục
bị làm cho các lãnh Chúa chống nhau. Khi khác họ bỏ tiền ra mua Hiến chế Tự do ( Charte de
Liberté ). Lối này rất công hiệu, vì các Chúa nghèo dần theo đà đi lên của công nghệ, và do Thị xã
đông lên mau lẹ do sự gia nhập của nhiều thôn dân. Số này càng đông thêm mau lẹ do nhờ những dịp
Nghĩa binh: Nông nô nào gia nhập đạo quân đi cứu đất Thánh thì đương nhiên thoát được kiếp Nông
nô, vì thế Nghĩa binh rất đông đảo làm cho Thị xã lớn lên mãi mãi, đến độ lấn át được Quý tộc, nhờ
thế Bourgeois trở thành giai cấp nắm nhiều quyền bính. Đó là Phú quyền ( Plutocratie ), cai trị trên
nền tảng tài sản về những nét đại cương như sau:
1.- Nắm quyền đánh giặc đi chiếm thị trường và nguyên liệu.
2.- Cấm lao động lập nghiệp đoàn.
3.-Cấm đính công
4.-Quyết định số lương.
Người nghèo không có quyền nào hết, vì quyền đầu phiếu căn cứ trên tài sản, căn cứ trên tài sản kiểu
Roma xưa: mỗi người có một hay nhiều phiếu tuỳ có một hay nhiều trăm ( Scrutin centurique do
tiếng cent là trăm mà ra. Thi xã đặt trên Tài sản hay Phú quyền kiều công thương Du mục, tức thiểu
số làm ăn thịnh đạt bên cạnh hoặc trên lưng một đại chúng bần hàn. Nhờ lối phân chia không đồng
đều đó lần lần Bourgeois rút tỉa quyền hành từ hai giới Quý tộc và Giáo sĩ để lập ra Đệ Tam cấp (
Tiers État ).
Đừng tưởng đệ tam cấp bao gồm toàn dân mà lầm, bời người nghèo cũng như nông nô không có
quyền bỏ phiếu. Vì thế chỉ là một trong ba giai cấp chứ dân quê và dân quê không có tiếng nói,
không được kể tới. Vì thế cuộc cách mạng Pháp chỉ có lợi cho Bourgeois.
( Xem Civ. III. Tr. 13 – 85 : The Story of civilization của Will Durant, Kim Định tóm lược trong Văn
Lang Vũ bộ )
Sự dằng co giữa Thần quyền và Thế quyền: Có giai đoạn Thần và Thế quyền là một mối, có giai
đoạn hai giai cấp này tranh đấu với nhau: Thế quyền muốn kiểm soát Thần quyền, còn Thần quyền
thì dành quyền độc lập của mình. Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật,nền kinh tế các nước phát
triển, nền kỹ nghệ sản xuất ra nhiều phẩm vật, lại nữa các phương tiện giao thông và thương mại
phát triển, nên phải bung ra thế giới để tìm nguyên liệu và thi trường . Các nước Anh Pháp, Tây Ban
Nha đua nhau đi chinh phục thuộc địa. Các Linh mục cũng theo chân đoàn quân viễn chinh đi rao
giảng tin mừng. Thuộc địa của nước Anh nhiều đến nỗi đã có câu nói là : Mặt trời không bao giờ tắt
trên ngọn cờ nước Anh . Việc làm “ Cứu cánh biện minh cho phương tiện” của các vị Linh mục này,
tuy đã đem Đạo lý Chúa phổ biến khắp nơi, nhưng đã dùng phương tiện sai, nên cũng làm cho Giáo
hội bị tỳ vết khó xoá.

182

d.- Giai đoạn Cộng sản.
Giai đoạn này manh nha từ năm 1917 với Marx cho đến ngày nay. Do sự bất công do tầng lớp
Bourgeois tức là thành phần đế quốc thực dân sau này gây ra trong xã hội Âu Tây, cũng như lối sống
phản chứng với tinh thần Kitô giáo của một số giáo sĩ và kitô hữu là nguyên nhân cho cuộc cách
mạng vô sản. Marx chủ xướng cuộc đấu tranh giai cấp, là cuộc đấu tranh giữa giai cấp Vô sản và
giai cấp Tư bản và Giai cấp Tu sĩ, theo Marx là hai giai cấp có quyền thế, không lao động chân tay
xây dựng xã hội, mà ngồi mát ăn bát vàng, để lập lại Công bằng xã hội. Marx chỉ đúng được ở chỗ
“Ý muốn xoá bỏ Bất công xã hội “, còn đặt vấn đề và cách thực hiện thì hoàn toàn sai:
Thứ nhất là lấy giai cấp để tiêu diệt những giai cấp khác vẫn còn là tạo ra bất công khác, mặt khác
lại lấy chiến lược Hận thù để thực hiện cuộc cách mạng Công bằng xã hội, thì chỉ gây ra sự đổ nát
tan hoang, còn bất công hơn trăm ngàn lần chế độ cũ!
Nói tóm lại, CS chỉ lấy chiêu bài “ bất công xã hội “ để lừa đảo đa số thành phần ít học hầu đàn áp
thiểu số giàu có để trước hết tước đoạt tài sản và quyền làm người của các thành phần này, sau đó
tước hết luôn của toàn dân, giam hãn nhân dân triền miên trong cảng nghèo khó và ngu dốt để tiếp
tục áp bức mà bóc lột.
D.- Những cuộc cải cách
I.- Về Thế sự
Thời đại ánh sáng: Thất bại vì chỉ có thế sự mà thôi. Phong trào Phục Hưng:. Thất bại cũng giống
như trên.
II.- Về Tâm linh
Những cuộc cải cách của Luther Calvin ( Đạo chưa kết hợp được với Đời . Cộng đồng Vatican II :
Mới chỉ là những lời huấn dụ, chưa đem ra khai triển và thực hiện.
III.- Cuộc cách mạng Hoa Kỳ
( Xin xem bài : Xã hôi Hoa kỳ qua cái nhìn của người Đông phương “ ở sau ). Các Tổ phụ của Đất
nước Hoa kỳ là những người bị bách hại, lại có đời sống tâm linh sâu sắc, thông cảm được nỗi khổ
của con Người, nên quyết tâm một thiết lập xã hội “ Công bằng “ trên nền móng Tâm linh : ” In God
we trust “., nên đã thành công trong việc “ Đem Đạo vào Đời “. Tất cả mọi cơ chế xã hội đều được
luật pháp quy định rõ ràng một cách “ công bằng “ từ cấp cao đến cấp thấp , để mưu phúc lợi cho
toàn dân.
E.- Hai đường lối về nguồn
Vì nhận biết có những lối khác nhau đi về nguồn suối Tâm linh, nên có những cách nghiên cứu đem
Đạo vào Đời khác nhau, nhưng tựu trung rồi cũng quy về một mối:
1.- Đạo theo mạc khải thì có gốc từ Thánh Kinh, Hoà kỳ là nước duy nhất đã đem tinh thần
Thánh Kinh vào đời bằng phương pháp khoa học thành công, nên mới hơn 200 năm mà Hoa Kỳ đã
đứng hàng đấu thế giới về nhiều lãnh vực. Nhiều nước đã học theo Hoa kỳ, nhưng mới theo được
cái vỏ, mà còn thiếu ruột, tức là chưa thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh và khoa học kỹ thuật, nên
còn cứ loay hoay mãi.
2 .- Đạo Đông phương là Nhân đạo ( gồm cả Thiên và Địa đạo ), bắt nguồn từ dịch lý, tức là
luật Thiên nhiên . Đây là công trình của triết gia Kim Định đã để suốt đời dày công nghiên cứu về
văn hoá`Đông phương, đây là những khám phá độc đáo, rất táo bạo đến nỗi làm cho người người bị
dị ứng, và e ngại. Ngày này nhờ cuộc khám phá của khoa tân nhân văn, mà công trình này được soi
sáng lần lần, nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu văn hoá trong và ngoài
nước.
Triết gia Kim Định đã đưa ra hai đề quyết mới: Tổ tiên Việt đã có một nền văn hoá hoà bình siêu
việt, nhưng vì bị Bắc phương cai trị lâu ngày, nên đã bị vùi lấp bỏ quên .
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Nòi du mục Hoa Hán khi chiếm nước ta thì chiếm hết mọi thứ của Tổ tiên ta làm của họ, kể cả văn
hoá, rồi tìm cách bẻ quẹo, làm cho sai lạc đi, rồi vu cho dân tộc ta là ngu đần dã man, để diệt tinh
thần tự lực tự cường, mong dễ cai trị và đồng hoá.
Triết gia Kim Định đã một mình một ngựa đi vào văn hoá, triết học Đông Tây Kim Cổ, hệ thống hoá
lại thành thuyết Việt Nho và triêt lý An vi . Ông đã viết được hơn 46 cuốn, nhưng đây là những cảo
luận để hướng dẫn sinh viên đi vào cánh rừng văn hoá dân tộc .
3 .- Chúng tôi dựa trên ý tưởng chủ đạo đó, dùng tinh thần Dịch lý soi vào đời sống Việt tộc,
hay cách khác là tìm cồt tuỷ Dịch lý trong đời sống dân tộc, mà nhận ra con đường Tu, Tề, Trị, Bình
của Tổ tiên xưa. Nghe đến các tên xưa cũ trên thì ai cũng nghĩ là của Tàu, nhưng khi đi vào cái cốt
tuỷ thì ta nhận ra đó là của cha ông ta.
Tuy là những giá trị xưa, nhưng nó vẫn đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết cho con người thời
nay và bây giờ . Đây là triết lý nhân sinh, phục vụ cho con người bằng xương bằng thịt, là công trình
to lớn và lâu dài, tuy rất khó,có dày công mới thực hiện được, nhưng có đi vào như thế mới mong
đem lại hạnh phúc cho con người, chứ làm chắp vá thì chẳng đi tới đâu.
Nêu ta biết đào sâu hai nguồn mạch tâm linh trên để làm phong phú thêm đời sống tâm linh của
chúng ta, và gắng công học hỏi phương pháp thực hành của Khoa học kỹ thuật, hầu mong làm một
cuộc tổng hợp Đông Tây kim cổ, tất chúng ta sẽ giải đáp được nan đề của đất nước hiện nay. Đạo
chúng ta đề cập tới đây là Đạo lý làm người hay cũng là Dịch lý . Đem Đạo vào Đời là đem Thiên lý
vào cuôc sống hàng ngày, mong rằng cuộc sống : “ Thuận Thiên giả tồn “ này con người sẽ đạt
hạnh phúc ngay Nơi Đây và Bây Giờ.
Đạo lý của Tổ tiên Việt chúng ta là đạo lý làm Người, nên mang tính chất triết lý nhân sinh, được
đặt nền tảng trên chính con Người, chứ không ở trên Trời ( duy Tâm ), mà cũng không ở dưới Đất. (
duy Vật )
G.- Vài ý tưởng về văn hoá Việt
Nền đạo lý này đáp ứng cho những nhu yếu thâm sâu của con Người, để con người có cơ hội để phát
triển toàn diện cả hai phần Thế sự và Tâm linh. Con Người có phát triển toàn diện mới là con người
Nhân chủ, con người làm chủ được vận hệ của mình, làm chủ gia đình và đất nước mình. Mặt khác
con người nhân chủ là con người biết dựa theo luật tiến hoá của Tạo hóa mà lập được mối liên hệ
hài hoà với mọi người cũng như thiết lập các cơ chế trong xã hội cho được tiến bộ và trường tồn.
Đó là minh triết có khả năng tạo được hạnh phúc cho nhân quần xã hội. Thể theo tinh thần trên, và
các hiện tượng xã hội thời nay, nhất là của Việt Nam, tôi mạo muội viết những bài dưới đây để soi
sáng vấn đề của con Người và Xã hội như là đóng góp phần mình cho sự tồn vong của Đất Nước như
một kẻ xất phu hữu trách. Vì các bài viết một mặt nhằm đáp ứng nhu cầu thời sự, nhưng mặt khác
cũng đề cập tới vấn đề con người và các cơ chế xã hội là vấn đề muôn thuở, tuy là những đề tài khác
nhau, nhưng vẫn có những chi tiết liên quan cần phải nhăc tới, nên có nhiều phần lặp lại, việc này có
thể làm cho độc giả bực mình , xin được thông cảm.

20.- Cơn mê hãi hùng
Giấc ngủ hàng ngàn năm
Kể từ Hiên Viên Hoàng Đế, lãnh tụ du mục của Tàu đánh bại lãnh tụ Nông nghiệp là Si Vưu của đại
chủng Việt đến nay đã 4697 năm, sau đó nhà Tần thôn tính hầu hết các chủng Việt, tiếp theo các nhà
Hán, Tấn, Nguyên, Minh, Thanh đã cai trị hà khắc hơn ngàn năm, sau đó đã đem đại quân qua đánh
phá 7 lần, giam hãm nhân dân Việt Nam trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn” nghĩa phải sống trong
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cảnh bần hàn, lạc hậu, nên rơi vào thảm trạng mà cha ông chúng ta đã cảnh báo “ Bần cùng sinh
đạo tặc”. Đây là lý do tại sao dân tộc ta đã bị chìm đắm trong Giấc Mê hãi hùng hàng ngàn năm.
Giấc Mê này là do bị đánh bật ra khỏi địa bàn gốc Tổ nhất là nền Văn hóa Hoà bình của Tổ tiên.
Vì bị cướp Hồn, đây là Hồn Dân tộc hay Đạo làm Người, nên bị đẩy xuống bậc Nô lệ, Nô lệ Tư
tưởng, nô lệ Văn hóa, nô lệ Văn minh. Tôi nói “ vì nô lệ mà bắt chước một cách mù quáng “, thiếu
chọn lọc, chứ chẳng chống và không phải không muốn học hỏi điều tốt điều hay của người ngoài.
Chúng ta rất cần những người bạn, mà không muốn có người Chủ cần Nô. Chỉ khốn nỗi mình không
đóng nổi vai làm chủ được nên mới bị đẩy xuống làm Nô. Nô lệ làm cho con Người mất niềm tin nơi
chính Mình, Dân tộc mình, Tổ tiên mình,cũng như người ngoài, nên con dân Việt đôn đáo tứ phương
tìm chỗ dựa cho đường cứu nước.
Ở phương Đông thì bị nòi Hoa Hán Bắc phương dày xéo hàng ngàn năm. Kẻ thù truyền kiếp
Bắc phương đã cướp đoạt hết mọi thứ của chủng Việt, sau đó tìm cách xuyên tạc nền Văn hóa của
Tổ tiên ta, triển miên tìm mọi cách giam hãm nhân dân ta trong cảnh khốn cùng. Cái hiểm độc là
chiếm văn hóa của người ta, xuyên tạc cho mất tinh tuý, một mặt đày đọa cho người ta khốn cùng,
sống trong “ cái khó bó cái khôn, bỏ quên mất gốc Văn hóa, mặt khác lại tìm cách gian dối nhận
làm của mình rồi vu cho là man di mọi rợ, tất cả là làm sao cho bật gốc văn hóa, vì Văn hóa là Hồn
Dân tộc, chứ không thuần là Văn chương nghệ thuật như nhiều người trong chúng ta lầm tưởng. (
Người ta đã lầm Văn học với Văn hóa ). Mưu gian đại Hán này ngày nay đã và đang bị con dân
Việt phơi bày ra ánh sáng.
Quay sang phương Tây thì thấy nền văn minh quá sáng lạng, vội vã rước về, nhưng tựu trung
gặp phải nền Văn hóa đã đem đến cho nhân loại 3 tại họa: Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và
Cộng sản.
Đế quốc Thực dân đã đày đoạ dân ta gần thế kỷ, cũng tìm cách tiêu diệt nền văn hoá của ta
bằng cách đẩy mạnh việc truyền bá quốc ngữ và đồng thời cực lực đả phá Nho giáo, ( thực ra là Hán
Nho, thứ Nho bá đạo ) để tách Việt ra khỏi gốc Nho, mất Nho thì riêng Việt chẳng còn gì !
Tiếp đến CS quốc Tế ( Nga Xô ) kết hôn với Bá đạo Bắc phương ( Trung Cộng ) qua côn đồ
quốc tế CSVN làm chuyến tàu vét, tiêu diệt hết nhân tài, những nền tảng quốc gia nhất là Văn hoá để
gieo vào thứ Văn hóa Lừa hầu tiêu diệt hết sinh lực của nhân dân miền Bắc, hầu thôn tính và đống
hóa. Lẽ tất nhiên, những người miền Nam phải dựa vào thế quốc tế để sinh tồn, nên phải bắt Tay
với Tư bản. Cả hai miền Bắc Nam đã trở thanh con cờ quốc tế. Miền Nam đã dần dà trở thành con
chó rơm, khi việc tế “ thần vật ( chất ) “ xong là đem đốt đi để tránh trở ngại.
Tương tự như miền Bắc, miền Nam cũng có sự toa rập giữa Tư bản và tôn giáo qua cái gọi Quốc
giáo của nhóm Thích Trí Quang để loại trừ cho hết cái tinh hoa cuối cùng của miền Nam, những con
dê tế thần là chí sĩ Ngô Đình Diệm cùng đa số quân cán chính của chế độ VNCH.
Hiên nay cái vai trò con cờ mới đang được tung ra, chẳng qua là cái trò “ Cá lớn nuốt cá bé
“ kiểu mới mà thôi. Rõ ràng, muốn nô lệ hóa con người để làm tay sai cách nào cũng diệt cho hết
nguồn gốc văn hoá của họ, đối với một dân tộc thì phải diệt cho hết tinh hoa của dân tộc, đó là Hồn
dân tộc, là Đạo sống làm người, mà T.G. Kim Định ( hòn đá tảng ) đã nêu lên cách đây mấy thập
niên.
Gần đây, giáo dân Công giáo trong và ngoài nước theo tinh thần Cộng đồng Vatican II, đã
đặt niềm tin vào GHCGVN nhất là hàng Giáo phẩm đòi hỏi phải thực thi công bằng xã hội để xây
dựng Hòa bình, phong trào vừa được dấy lên, thì lại bị chính Tôn giáo và CS cùng ra tay dập tắt .
Gẫm lại trước đây “ tinh thần quốc tế CS “ đã hủy diệt tinh thần Dân tộc, tinh thần này đã hủy
hoại con người và đất nước, Liên Xô và các nước Đông Âu đã bừng tỉnh giấc mê, họ đã biết quay
đầu lại, còn Việt Nam và Tàu thì còn mê. Nay tiếp đến sự giao thoa giữa Thánh thần và Ma quỷ
cùng nhau hủy diệt cho đến cùng chút tàn dư của tinh thần dân tộc Việt Nam, chẳng quan tâm
đến con người đang sống quằn quại trong bất công xã hội cực kỳ bất công, vì luân thường đạo lý
đã bị vùi chôn, tất cả đều nhằm hủy diệt tinh thần dân tộc, cả hai chẳng còn để ý đến quyền được
Ăn (do xã hội bất công ) và quyền được Nói ( không lưu tâm đến nhân quyền ) của người dân.
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Không bảo vệ con người đã xây dựng nên dân tộc thì tinh thần được gọi là cao cả quốc tế phỏng
để làm gì?
Rõ ràng tinh thần quốc tế vô sản đã huỷ diệt tinh thần dân tộc, còn tinh thần quốc tế tôn giáo, vốn
dĩ ở trên và ở ngoài dân tộc, dĩ nhiên cũng lờ đi trước thảm cảnh của con người và sự tồn vong
của dất nước, để dành lấy chút quyền lợi vật chất mà bỏ quên tinh hoa của đạo lý muôn đời, nên
chúng ta bị hụt hẫng!
Vậy hởi những con người đau khổ thấp cổ bé miệng Việt Nam, chúng ta biết trông cậy
vào ai nữa đây? CS và Tư Bản sao? Tôn giáo Đông và Tôn giáo Tây sao? Mỗi phía đều có nhiệm vụ
và quyền lợi riêng của họ ngược với quyền lợi chung của dân tộc ta. Dân tôc ta cứ bị đổi thay làm
con dê tế “ hai loại Thần Mê và Thần Vật “. Ôi chân lý cứ triền miên lờ mờ như sương. Vậy chúng
ta phải làm sao đây? Chúng ta nên biết Ai cũng phải tranh đấu để sinh tồn để mưu lợi cho họ, chúng
ta phải tự bảo vệ lấy chúng ta, chúng ta không thể trách ai hơn là tự trách chúng ta, chúng ta bất lực
quá, yếu hèn quá, u mê quá, nên cứ triền miên bị qua mặt.
Trước hết chúng ta nhận thức là đa số chúng ta đang ngủ Mê, nên phải gấp rút từ giả “ Giấc ngủ
vong thân “ tức là “ mất Hồn “ mà sa vào bước Đoạn trường “ vọng ngoại.
Vì bị mất Hồn, nên những con dân Việt tự coi mình là người nhiệt thành yêu nước đi tìm Hồn lạ, khi
trở về nhà thấy đa số đồng bào nghèo khổ lạc hậu trở nên xa lạ với nhau và dần dà đã hóa ra kẻ thù.
Cái không may hơn hết là lại có vô số thành phần yêu nước, đều tìm được vô số Hồn lạ, ( Hồn Vô sản
quốc tế: Hồn Tàu, Hồn Tây, Hồn Nga, Hồn tôn giáo quốc tế . . ) nên cả dân tộc như đan gà con lạc
Mẹ, cứ xáo xác khắp mọi nơi ôm lấy Hồn lạ, không ai quan tâm đến Hồn Mẹ mình nữa? Khi đã mất
Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, thì phải nếm những vị đắng cay của cảnh chia ly cô đơn xa lạ, nên
chẳng ai chịu hiểu ai, chẳng ai nghe ai, thay vì nhìn đúng kẻ thù là thù, lại nhận kẻ thù làm bạn, nên
thay vì diệt thù lại diệt đồng bào mình. Chung cuộc kẻ thù đó lại là chính Mình, những kẻ vong Thân,
vong Bản! Trời ơi! Diệt Người đi, diệt đồng bào đi thì ta sống với ai đây ?
Tóm lại kẻ thù nguy hại nhất của mình là chính Mình, vì gần quá nên khó thấy nhất. Kẻ thù thứ hai
là kẻ nội thù, đối với dân tộc Việt thì là Tần Thuỷ Hoàng thuộc Tây Nhung, Hán Vũ Đế thuộc Nam
Man, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. . . của Lạc Việt, và Hồ Chí Minh không biết là người Hẹ hay
giống nào cũng không quan hệ, Chỉ biết HCM cùng tập đoàn CSVN hiện nay là thứ nguy hiểm nhất,
vì đã cấu kết với ngoại Thù cả Tây lẫn Bắc phương để tiêu diệt đồng bào và bán nước.
Người Pháp có câu: “ Aide-toi, et le Ciel t’aidra “ , Trời đâu cứu được mình khi chính Mình không
cứu lấy Mình, quên Mình là quên tất cả: quên Gốc, quên Nhà, quên Nước.
Hậu quả của cơn Mê
Vậy quên mình là quên những gì mà cuộc sống trầm luân đến thế? Sao ai cũng quên cả, nhất là
những vị lãnh đạo tinh thần, những nhà trí thức, được mệnh danh là người thông minh tài cao đức
độ, những vị được nhân dân phụng dưỡng và tôn kính để chuyên lo viêc tinh thần này, sao mà cứ mê
chuyện trên trời mà đành bỏ quên dương thế?
Dương thế là Nơi Đây và Bây Giờ đang cung cấp cho mình của ăn nước uống cùng mọi nhu cầu hoạt
động mọi ngày, sao lại nỡ quên những cái nhu yếu khẩn thiết của cuộc sống riêng mình dường ấy?
Thử hỏi nếu đời này chúng ta ăn ở với nhau không ra gì thì có mong gặp Chúa, thấy Phật đời
sau?
Thử hỏi trên Thiên đàng hay Niết Bàn chỉ có những người “Độc thiện kỳ thân “ còn đa số
những người cung phụng họ lại bị đày hỏa ngục hết chăng? Chì có Trời Phật mới cho mỗi chúng ta
đáp số!
Hầu như đa số đều mê ngủ, nên có Tai mà đâu có nghe tiếng Dân ta thán trước Ngõ hàng thế kỷ, có
Mắt mà đâu có thấy những Cảnh máu đổ đầu rơi dài dài bên cạnh Lâu đài mình ở, có Trí mà đâu có
thấy lẽ Công bình bị xúc phạm nặng nề khắp Nơi, có Tâm mà chẳng động chút Tình trước bao
Nghịch cảnh con người bị dày xéo! Con Người ngày càng xuống cấp, chà đạp nhau như Lang Sói,
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luân thường đạo lý tàn suy, lấy Đạo Lừa làm tiêu chuẩn mưu sinh, không gì là không có thể, xã hội
chẳng khác nào Sodoma thuở nọ!.
Còn những người tỉnh cũng rất nhiệt tình, lại Mê theo cách khác, thấy bạn thù nào “ Dị khí “ đều
tương thù “, vì muốn ai cũng y hệt mình, nên cũng sát phạt tận tình để dồn nhau cho sát chân tường
mới thỏa, đâu đâu cũng là bãi chiến trường. Vì “ việc người thì sáng việc mình thì quáng “, chỉ lưu
tâm xây dựng người khác mà quên xây dựng chính mình, nên tuy có xây mà chẳng dựng được!
Thế là sự Dữ mặc sức Tung hoành trong cõi Động, còn sự Lành thì Mê ngủ trong chốn Tĩnh thâm
cung, khi tình thế bức xúc bừng dậy thì hai bên cùng nhịp bước “ tương cầu “!
Xem kỹ ra là con người chúng ta chưa xác định được vị trí của mình trong Trời Đất như là con
Người đúng nghĩa:
Nếu bị Trời kéo lên thì sợ Trời đánh Thánh vật, nên Duy Tâm, chuyên kêu nài xin xỏ , bỏ
mặc việc đời cho ma quỷ.
Khi bị Đất đạp xuống thì thờ vật chất, tôn vinh vật chất làm chủ, đó là Duy Vật, chuyên lo thủ
đắc mà bỏ mất Tình người, mà giết hại nhau.
Khi chống Trời chối Đất thì lại dọc ngang nào biết trên đầu có ai , đó là con người Duy
Nhân, họ thay Trời làm chủ những quỷ ma.
Còn Tổ tiên mình thì giữ được thế quân bình động giữa Trời và Đất, nên đóng được vai trò
Tự chủ, nên cũng tự lực tự cường, đó là con người Nhân chủ. Con Người Nhân chủ là con người
làm chủ đươc thân tâm mình, vận hệ của mình, do đó làm chủ được gia đình mình và đất nước mình.
Nhờ biết sống theo cách “chấp kỳ lưỡng đoan: phải Người phải Ta “ mà sống Hòa với nhau. Có
giàu sang nứt đố đổ vách mà bất hòa thì cũng đưa nhau xuống hố.
Do để mất con người Nhân chủ, nên đã mất tất cả. Hầu như đất nước chúng ta đã đánh mất con
người Bàn Cổ, con người Phù Đổng này từ lâu!.
Ta hãy nghe T.G. Kim Định, con người được “ kính nhi viễn chi “ bàn về con người này:
Con Người Nhân chủ
( Nhân Chủ: tr. 9 – 15 . Kim Định )
Công việc giải phóng con người
“ Con người chính ra là một chủ nhân. Không những làm chủ các vật dụng cần thiết cho mình mà
trước hết và trên hết là làm chủ ngay chính bản thân mình, tâm hồn mình , vận hệ mình. Vậy mà kỳ
lạ thay cho tới nay con người chỉ la một nô lệ, không những trong lối sinh sống , lối hành tác, mà
luôn luôn trong lôi cảm nghĩ lẽ ra phải thiết lập được nền nhân chủ ngay trong đợt cảm nghĩ, ngay từ
đợt ý tưởng nọ.
Thế nhưng đó là điều cho tới nay hầu như không một nền triết học nào hay đức lý nào đã thành tựu,
trái lại hầu hết đã mặc nhiên chấp nhận những tiền đề, những nguyên lý cũng như cung cách suy tư
cảm nghĩ dẫn thằng đến chỗ nô lệ hoá con người. Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa tại sao cho tới nay
các nền thuyết lý tỏ ra vô tích sự trong việc giải phóng con người.
Các nền triết lý với con người
Vậy đây là điều chúng ta cần phải khởi công ngay từ đợt lý tưởng này và câu hỏi đầu tiên đặt ra là
tại sao các nền thuyết lý đã vô tình chấp nhận và cũng cố tình trạng nô lệ con người. Sở dĩ như vậy là
vì đã đặt nền tảng ngoài con người, nói theo Viêt Nho là đặt nền trên Thiên hay trên Địa tạm dịch là
Duy Tâm hay Duy Vật, và do đó lâm vào cảnh vong thân hay vong bản, cả hai thuật ngữ đền nói lên
sự quên bản gốc con người mà theo Việt Nho là cái đức của Thiên của Địa “ Nhân gỉa kỳ Thiên Địa
chi đức “.
Sở dĩ các triết thuyết đã vong thân vì không nhận ra hai cái cội gốc đó, hoặc có thể thấy nhưng không
biết cụ thể hóa chúng để trở thành mục tiêu phục vụ con người, nên triết phải vận hành trong duy
Thiên hay duy Địa ( hoặc duy Tâm hay duy Vật ). Vậy cụ thể thì Thiên Địa chi đức là gì?
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Hai bản gốc của con người: Tự do và Bình sản
Nếu nói theo câu ‘ Thiên viên Địa phương: Trời tròn đất vuông “ thì đó là Tự do và Bình sản. Tự
do đi với Thiên viên chỉ cái gì tròn đầy không hạn cục, giới mốc. Theo đó Thiên chi đức có nghĩa là
con người chỉ thực sự là người khi được hưởng một nền Tự do chân chính, vì chỉ có thế nó mới phát
triển hết mọi khả năng của mình, là những tiềm năng ẩn trong cõi mênh mông vô biên, vố tế, tức là
Tự do, thế nên Tự do là Bổn gốc, vậy mà các triết học đã thất bại trong việc tranh thủ nền Tự do,
như sẽ chứng minh sau đây:
Đàng khác để duy trì Tự do hàng ngang thuộc xã hội cũng cần có một nền tảng khác không kém phần
quan trọng, đó là Ăn, vì không ăn là chết. Muốn khỏi chết thì phải ăn, mà để mọi người được sống
thì mọi người phải được ăn, vì thế cần đến thể chế “ Quân phân tài sản “ gọi là Bình sản, nên Bình
sản là một Gốc khác với “ Địa chi đức’ hay Địa phương. Đành rằng không có Bình sản cũng có thể
ăn, nhưng đó là cái ăn quá lệ thuộc làm mất Tự do không còn hợp với bổn “ Thiên chi đức”. Vì vậy
cần Bình sản như cái gốc thứ hai.
Như thế Tự do và Bình sản là hai yếu tố biểu thị Bản chất cấu tạo nên con Người: thiếu Ăn thì
hết sống, thiếu Tự do thì sống không còn là cái sống của người, mà là của đoàn cừu, của đống
đá gạch, đất. Vậy không chú ý tới hai điểm đó là Vong thân, vong Bổn , cho nên sứ mạng của
triết lý phải là giúp con người thực hiện hai mục tiêu nọ.
Nhưng chưa tới nay chưa nơi nào đạt được hai mục tiêu trên, nên kể là chưa có cuộc giải phóng con
người. Vì nếu không Tư bản lại Cộng sản, chưa có Bình sản. Còn Tự do thì mới tập tểnh ở đợt Dân
chủ chưa đâu đạt được Nhân chủ. Nếu ta gọi “ Tự do là Nói, còn Bình sản là Ăn “ thì bên Cộng sản (
hãy tạm cho như thế ) mới nghĩ đến cho ăn ( nghĩ khác với cho aăn thực sự ) , bên Tự do mới nghĩ
đến cho Nói. Như vậy bên kia mới là cố đi tới “Địa chi đức” , và bên này mới là cố đạt “ Thiên chi
đức “ . Cả hai đều vong bổn vì con người không là Thiên chi đức, cũng không là Địa chi đức, mà là
cả hai. Đây là chân lý nền tảng , mà ngao ngán thay cho tới nay hầu như chưa nền triết học nào nhận
ra được để mà phát triển thành lý tưởng hoạt động. Tất cả còn một chiều, nên toàn nói chuyện đâu
đâu, xa với con người. Vì thế có một thảm trạng xảy ra là thiện chí giải phóng con người có thừa,
nhưng không ai để ý tới Bổn gốc, nên trên thế giới phe Tự do cũng như phe Cộng sản, có hàng triệu
người hy hiến thân tâm để phục viụ con người, mà trong thực tế lại chính đang hợp tác vào việc rèn
luyện cho vững thêm những xiềng xích trói buộc con người, đến nỗi có thể nói:
Kể từ thiên hạ yêu nhau
Đống xương vô định đã cao bằng đầu
Thảm trạng đó đã xảy ra bời thiếu minh triết, hay ít ra tại thiếu một triết lý đặt nền móng trên con
người. . . .
Nhân loại thiếu Tự do và Bình sản tức là thiếu hai ban gốc con người. Hiện nay hai chữ Công bằng
và Tự do đang được nhắc tới rất nhiều, nhưng không đạt được công hiệu nào khá ngoài việc nói lên
sự thiếu sót của hai thứ đó. Cũng vậy hiện nay Công bằng và Tự do được nói tới nhiều là tại chúng
lâm trọng bệnh, càng nói nhiều càng tỏ ra là con bệnh trầm trọng.” ( Hết trích )
Vấn đề Tự do
Có hai thứ Tự do, tự do hàng Dọc thuộc Thiên và Tự do hàng Ngang thuộc Địa. Tự do hàng Dọc
thuộc lãnh vực Nhân quyền dành cho cá nhân để xây dựng chính mình, là thứ Tự do Vô biên, tức là
nguồn Sống và nguồn Sáng. Tự do hàng Ngang thuộc về Dân quyền thì hữu hạn, bị giới hạn bởi Tự
do của người khác, để cho công bằng xã hội được thiết lập. Đây là thứ Tự do xây dựng xã hội.
Nhân quyền để giúp cho mọi người có cơ hội và phương tiện phát triển đời sống Tâm linh, hầu giúp
con người phát triển toàn diện, giúp cho sự tu thân để un đúc lòng Nhân hầu yêu thương mọi người
và trau dồi lý công chính để biết cách hành xử Hòa trong xã hội. Tự do hàng Ngang giúp mọi người
thi hành đức Nhân bằng cách thực thi lẽ sống Công bằng trong xã hội, để sống hài hòa với nhau.
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Hai thứ Tự do này cần phải được điều hòa cân xứng nhịp nhàng. Đây là hai cái gốc của Tự do. Tự
do trong chế độ Dân chủ chỉ mới là tự do hàng Ngang mà thôi.
Vấn đề Công bằng
Khi được sinh ra , mỗi người được bẩm thụ một Tinh thần và thể chất khác nhau, không ai giống ai,
sự bất công đó là do Trời phú bẩm cho mỗi người, nên chúng ta không thể đòi hỏi công bằng tuyệt
đối. Kẻ thì thông minh sáng láng với thể chất tráng kiện, người thì yếu đuối, kém thông minh, nên
công công việc làm của mỗi ngưởi đem lại những tài sản khác nhau, người thì giàu, kẻ thì nghèo mạt
rệp. Do vậy cái ý tưởng công bằng như cộng sản bằng cách cào bằng tài sản là điều chống lại Trời
và cả con người. Vậy chúng ta chỉ còn có một sự công bằng tuyệt đối là cơ hội tu thân đồng đều để
cho mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn. Cái tư cách, cái phẩm giá của con người là ở chỗ ” vi
nhân “ này một cách liên lỉ để nâng cao phẩm giá con người. Tuy nhiên vì là con người có Tâm có
Tình, nên không thể không yêu thương nhau, nhất là đối với những người tàn tật, kém may mắn, do
đó mà có cơ chế quân phần tài sản để cho bất cứ ai cũng có đủ điều kiện tối thiểu hầu cuộc sống
được xứng xứng với nhân phẩm.
Tổ tiên chúng ta làm nghề nông, nên đã sáng lập ra chế độ công điền công thổ, gọi là Chế độ Bình
sản, dùng công điền công thổ luân phiên cấp phát cho những người tàn tật những người nghèo khổ . .
.một số ruộng đất .để họ tự canh tác lấy mà nuôi sống, nhờ vậy mà không ai lấy miếng ăn ( Bình sản
) mà tước đoạt quyền Nói ( mất Tự do ) của họ. Còn trong chế độ Tư bản hiện nay là nước công
nghiệp nên có thuế lũy tiến, lập ra quỹ An sinh xã hội để giúp những người tàn tật nghéo khó. … nhờ
đó mà họ cũng có đủ phương tiện tối thiểu để sống. Ngoài ra còn có hiến pháp để thể hiện sự công
bằng vào trong các cơ chế xã hội để cho ai ai cũng có đồng cơ hội thăng tiến đời sống con người.
Tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa được hoàn bị.
Còn CS hay XHCN thì nhà cầm quyền đấu thầu hết hai cái bản gốc “Được Ăn ( Bình sản ) và được
Nói ( Tự do )“ của con người cất vào trong túi xách tay của đảng, khi tuân theo thượng đồng thì còn
mở ra mà thở được, khi trái ý đảng thì bị xiét túi xách lai cho nghẹt thở, nên chẳng có gì để bàn
thêm.
Dân quyền thì lệ thuộc vào nơi chốn địa phương , còn Nhân quyền thì không lệ thuộc vào không và
thời gian, đâu cũng mang tên người, nên dù ở đâu đâu cũng vậy, viện lý nhân quyền lệ thuộc vào
từng không gian là ngụy biện, vì thiếu cơ sở. ‘
Nền tảng của nền Dân chủ chân thực
Chế độ nào biết chăm lo cho mọi người dân quyền Được Ăn và Được Nói ( như đã bàn trên ) là nền
Dân chủ chân chính, quyền Được Nói còn rộng hơn điều Tu chính thứ nhất trong Hiến pháp của Hoa
Kỳ.
Với Quyền Được Ăn thi xã hội phải chăm lo cho mọi người dân ai ai cũng có phương tiện tối thiếu
để sống như là con người. Về Quyền Được Nói thì phải bảo đảm cho mỗi người gồm đủ cả Nhân
quyền và Dân quyền. Hai quyền này cần được nâng cao đồng bộ thì dân sinh và dân trí mới được
nâng cao, nhờ đó mà nước mạnh, người dân mới đủ sức mà làm chủ đất nước..
Mục tiêu đấu tranh Dân chủ
Hiện nay “Đất nước của chúng ta như cái nhà đang cháy, mà ít người lo chữa,nên đã lòi ra mặt
chuột chúng ta ra, cho biết mỗi chúng ta là hạng người nào. Chúng ta ngày nay cũng như những
người đang bị chìm tàu, đừng cứ bám víu vào người khác để mong mình sống, chinh sự dằng xé nhau
mà nhận chìm cả lũ xuống, chỉ có cách thoát hiểm là cố cùng diù nhau vào bờ thì mới thoát nạn.
Nhìn vào lịch sử dân tộc, cái họa “ mạnh được yếu thua, cá ăn kiến kiến ăn cá “đã gây ra bao nhiêu
thảm họa cho đất nước. Rồi tới con đường dân chủ, nhiều chế độ mang danh dân chủ đã được thành
lập, vì không biết rõ nền tảng của dân chủ, nên lại sa vào con đường độc tài, con đường độc tài thì
tương đối dễ, còn lối nhân trị là đem lối ăn ở “ phải Người phải Ta “ để giúp toàn dân sống hoà với
nhau mà cùng ghé vai nhau xây dựng con người và đất nước thì lại khó như lên trời.
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Vấn đề này khó gấp bội so với con đường độc tài, độc tài thì dùng luật pháp nghiệm khắc buộc mọi
người không ưng cũng phải làm theo, còn lối cai trị bằng đạo lý làm người thì phải xây dựng con
người sao cho mọi người tự ý đóng góp.
Thực ra mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh dân chủ không chỉ lả tiêu diệt cho hết đảng CS, mà thực
sự là nhà cầm quyền với bất cứ danh xưng nào cũng được, miễn làm sao đem lại hai phúc lợi căn
bản cho mọi người dân, đó là “ quyền Được Ăn và Được Nói “ như trên. Đây là việc làm căn bản và
thiết thực cho mọi người dân, với điều kiện này thì người dân nào cũng vui vẻ tham gia, và đó là nền
tảng để giúp người dân làm chủ thực sự được.. Chúng ta chống CS hay bất cứ thế lực độc tài nào (
có cả chúng ta ) là để thực hiện nền Dân chủ là nhắm vào mục tiêu chính yếu này đây.
Điều kiện để xây dựng Dân chủ
Muốn thành công thì ta phải có đủ hai yếu tố: Người tốt và việc tốt.
Người tốt
Rõ ràng không có con người tốt thì không thể làm việc tốt được. Hiện con người chúng ta không còn
được nối kết với nhau bằng tình Đồng bào, nghĩa là Yêu thương, Kính trọng và Tương dung để
cùng nhau (đoàn kết ) làm việc chung.
Người Việt chúng ta đã học được nhiêu nguồn khác nhau, mà chưa quan tâm tìm ra mẫu số chung để
đoàn kết, nên đã bị phân hoá trầm trọng, ngoài con đường độc tài để cột chặt mọi người lại buộc họ
phải thi hành mệnh lệnh của nhà cầm quyền, thì nay nhiều tổ chức đã rát cổ đổ họng mà đâu có ngồi
lại được với nhau. Rõ ràng chúng ta đã đánh mất Hồn Dân tộc là gia tài chung của Me (Âu Cơ ), đó
là :Nhân, Trí, Dũng.
Mất Nhân thì không yêu thương và kính trọng nhau và hết tương dung. Mất Trí thì không biết cách
ăn ở công bằng vớí nhau nên mới gây ra Bất Hòa. Mất Dũng vì không kiên trì sống theo Nhân, Trí.
Sự Mất gốc gây ra chia rẽ, cảnh phân hóa, biến cả dân tộc thành những hạt cát rời, chúng ta thường
làm việc chung với lòng riêng nên mới chia rẽ . Phật giáo thì có Bi, Trí, Dũng, Kitô giáo thì có Bác
Ái và Công bằng. Đây cũng là cái những gốc khác, tuy danh dị nhưng ý nghĩa lại đồng.
Nhiều người cho đây là những giá trị đã lỗi thời, đã đôn đáo khắp nơi đi tìm đũa thần để cứu nước,
mà không để ý đến cái kẻ thù trong thâm cung con người mình, nên cho dù có tìm được việc hay,
nhưng người còn dở thì việc làm vẫn cứ sai, vì thiếu động cơ Yêu thương và công chính. Vậy nan đề
đoàn kết và lương tâm trách nhiệm là nằm ngay trong lương tâm mỗi người, thế mà cứ đi tìm ở ngoài
các cơ chế xã hội thì làm sao gặp được. Nghe nói đến đây nhiều người giật nẩy lên cho là không thể
thực hiện được, vì họ đã nghe nhiều đến cái luân thường đạo lý cù lần này rồi, quá chán rồi, vì cứ
nghe nói ngọt mà không có làm hay, nhưng họ không để ý rằng “ bắt người ta làm thì được còn tự
buộc mình làm điều tốt thì không “ , nên việc khó “ không vì ngăn sông cách núi, mà lòng người ngại
núi e sông “ . Nhưng khó khăn khác lại xuất hiện, vì chỉ có một số người đồng ý, còn đa số khác thì
không, mà trong chế độ dân chủ ta không thể buộc họ được.
Chỉ có một cách là xây dựng các nhóm nhỏ trong cộng đồng, gây nên một phong trào xây dựng cách
ăn ở tương thân tương ái với nhau, để cho mọi người thấy rõ sự ích lợi của việc xây dựng con người
là căn bản và tối cần thiết, chúng ta muốn đào luyện con cái chúng ta làm điều tốt, mà không để ý
đến chính chúng ta. Mình cứ tưởng mình đã thành người mà không hay trong con người mình, thần
linh và ma quỷ đang ngồi kề lưng nhau, phút này là Thánh phút sau đã là Quỷ rồi, nên việc tu thân là
việc không ngơi nghỉ suốt đời. Làm sao cho mọi người ai ai cũng để ý tu thân, sao cho mọi người có
cuộc sống” Tình Lý tương tham “, Có Tinh thì ngồi lại với nhau, đoàn kết với nhau được, có Lý thì
biết cách giúp nhau ăn ỡ công bằng mà hòa vói nhau, còn thêm chút lòng tương dung để không loại
trừ nhau khi một phía phạm lỗi. Do đó mà cha ông chúng ta đã nói” Làm người khó thay ! “
Thiển nghĩ không giải quyết được vấn đề này thì vô vọng, chúng ta chỉ có than trách nhau rồi ngồi
chờ ngày tận thế!
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Việc tốt
Ngày nay nhiều nước trên thế giới Tây phương đã xây dựng được những xã hội phồn vình, nhờ đó
mà dân sinh và dân trí được nâng cao. Hoa kỳ là nước điển hình, họ đã xây dựng được những con
người Nhân chủ, con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường hết cở, lại thêm có một nền Hiến pháp ăm ắp
lòng bác ái và công bằng, tinh thần này được thể hiện trong các cơ chế xã hội, nhờ khoa học kỹ thuật
đem tinh thần đó tỏa lan khắp mọi ngõ ngách của đất nước, nên mọi người dân đều có cuộc sống
tương đối xứng với nhân phẩm. Đành rằng do nếp sống đa dục nên có vô số lạm dụng gây nên nhiều
nan đề.
Nhờ tai họa đất của đất nước mà nay chúng ta đã có vô số chuyên viên các ngành khắp thế giới, nếu
chúng ta quyết tâm xây dựng lại con người để liên kết được với nhau, kèm theo những kiến thức vô
giá về con đường xây dựng dân chủ thì chắc chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ cứu được dân và cứu
được nước. Xin đừng để dịp may ngàn đời vụt mất, chắc là sẽ không có cơ hội thứ hai.
Vậy việc đầu tiên là những người có ý thức tập hợp nhau lại tìm cách xây dựng các cộng đồng, làm
sao cho cộng đồng là một tổ chức biết cách lo con người, mọi người cũng như mọi sinh hoạt của dân
chúng trong cộng đồng được tăng tiến một cách tốt đẹp thì sẽ được khắp nơi hưởng ứng. Nếu các vị
trong vô số các ngành riêng họp nhau lại tìm cách nâng đỡ nhau, cùng giúp cộng đồng giúp cho mọi
lãnh vực đời sống cộng đồng được tốt đẹp, không những chúng ta có thể giúp đất nước chúng ta hữu
hiệu , mà cũng để đóng góp cho đất nước đã cưu mang chúng ta, và cũng để giúp cho con cháu
chúng ta không đi vào con đường suy thoái.
Hiện chúng ta đã có vô số hội đoàn, tổ chức tương trợ. . .. xin các vị lãnh đạo ngồi lại với nhau học
tập với nhau, làm việc xây dựng chung với nhau thì mới mong xoay chuyển tình thế ù lì hiện nay.
Một câu hỏi cần được trả lời
Nếu như tai trời vạ đất làm cho đảng CSVN tiêu tan, liệu những người trong và ngoài nước chúng ta
đã sẵn sàng nhân sự và quốc kế dân sinh để xây lên một nền dân chủ chân chính chưa? Nếu cứ theo
lối cá ăn kiến ăn cá rồi bổn cũ sắp lại thì lại dẫm chân vào lốt xe đổ từ xưa! Xin chúng ta hãy tỉnh
giấc Mê.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lơ là chống CSVN, nhưng để nhắc nhở chúng ta phải tu
dưỡng nội lực khi đó mới vùng lên vực dậy được, và cũng chống cộng được hữu hiệu hơn.
Nói tóm lại những con người thấp cổ bé miệng, nếu không muốn làm nô lệ, thì chúng ta hãy tự
mình “ Thắp đuốc lên mà đi “ như đức Phật đã dạy bảo, chúng ta hãy chấp nhận nhau, kết đoàn
lại, giúp nhau Tu dưỡng nội lực tìm cách tiến lên mà vực dậy.
Đó là những ý kiến thô thiển, xin được đóng góp như là ưu tư cũng như trách nhiệm của một con dân
Việt. Kính xin tất cả quý vị ngừng lại những khích bác nhau vô ích, mà kính xin quý vị cao kiến đóng
góp lại với nhau để cuối cùng chúng ta có một chủ đạo và kế hoạch xây dựng cộng đồng và đất nước
hữu hiệu. Mong mỏi thay!

21.-Hai ngọn Cờ: Cờ vàng ba sọc đỏ & Cờ đỏ sao vàng
A.- Vào đề
Mới đây, khi Trung Cộng tuyên bố thiết lập cơ quan hành chánh trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa
của Việt Nam, đồng bào trong nước cũng như ngoài nước rầm rộ biểu tình khắp nơi. Đặc biệt là sinh
viên hải ngoại cùng du sinh cũng biểu tình, họ lúng túng không biết nên dùng lá cờ nào cho phải, nên
đã cùng nhau dùng bức hình nước Việt Nam. Đây là ý kiến thật hay, vì họ biết lui về cái gốc Việt
Nam, tượng trưng bằng bản đồ Việt Nam, thì dễ gặp nhau. Có nước Việt Nam rồi nhân dân Việt
Nam mới chọn chế độ để sống cùng nhau. Mỗi chế độ khác nhau có thể chọn ngọn cờ khác nhau,
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ngọn cờ có có thể đổi thay qua các triều đại. Thế nhưng, nếu cùng quy tụ tại trên cơ sở đất nước Việt
Nam thì không có chia rẽ, mà chỉ bám vào ngọn cờ mình nấp dưới bóng, thì sinh ra tranh cãi. Nên
ta phải đi tới chỗ phải tìm hiểu xem ngọn cờ nào đáng cho nhân dân Việt Nam ai cũng hân hoan tập
hợp dưới Ngon cờ được dùng làm Ngọn cờ của dân tộc.
B.- Ngọn cờ là gì ?
Cờ là một miếng vải có kích thước, hình dáng và kiểu mẫu khác nhau, được buộc vào một dây treo
lên một trụ cờ, dùng làm biều tượng cho một quốc gia, một tiểu bang, hay một tổ chức. . .
Ngày xưa dưới thời bị Tàu và Pháp đô hộ, vì chưa khôi phục được nền độc lập nên nước ta chưa có
ngọn cờ quốc gia.
I.- Ngọn cờ Vàng ba Sọc đỏ
“ Vào ngày 05 tháng 06 năm 1948, chính phủ Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Trong Hiệp
Ước Vịnh Hạ Long, Ông Bollaert nói trước mặt Hoàng Đế Bảo Đại: “Nước Pháp long trọng công
nhận nền độc lập của Việt Nam, được tự do thực hiện nền thống nhất của mình, gồm Nam Kỳ, Trung
Kỳ, và Bắc Kỳ. Ngày 02 tháng 06 ( ? ) năm 1948, chính phủ Nguyễn Văn Xuân công bố bản Quốc
ca và Quốc Kỳ Việt Nam. Quốc Kỳ có nền vàng là màu của Hoàng gia, và 3 vạch đỏ song song tượng
trưng cho ba Kỳ ( Bắc, Trung, Nam ) “.
( Con Rồng Việt nam : Hoàng Đế Bảo Đại . Trang 317 )
Đó mới là ý tượng trưng bể ngoài, về thế sự : Ba đường sọc đỏ song song tượng trưng cho ba Kỳ
thống nhất trong quốc gia, vì trước kia, Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, còn Trung và Bắc Kỳ thuộc
quyền bảo hộ của Pháp. Còn màu đỏ là màu của Phương Nam thuộc Việt tộc, có nguồn gốc từ Tổ
Viêm đế, Viêm Bang. Chữ Viêm gồm 3 chữ Hỏa ( 焱) là lửa, màu đỏ là màu của lửa, cũng là màu
của sự may mắn. Ta phải đi xa hơn để thấy rõ nguồn gốc và ý nghĩa của Ngọn cờ.
1.- Trước hết là ba Sọc đỏ:
Đây là quẻ đơn đầu tiên gồm 3 nét song song trong Kinh Dịch ( 1 ), gọi là quẻ Kiền hay Càn, nó
tượng trưng cho Tam tài.

Nét gạch trên tượng trưng cho Thiên, cho Vô, Vũ, thời gian, tinh thần, bản chất, tâm linh . . . . Còn
nét gạch ờ dưới tượng trưng cho Địa, cho Hữu, Trụ, vật chất, hiện tượng, thế sự . . . . Đó là các cặp
đối cực thuộc Thiên và Điạ. Nét gạch ở giữa tương trưng cho Nhân tức là con Người, là nơi giao
thoa của các cặp đối cực thuộc Thiên Địa. Thiên, Địa, Nhân là Tam Tài. Theo Tiên Nho thì “ con
Người là cái đức (cái hoạt lực ) của Thiên Địa, là giao điểm của âm dương, nơi qủy thần hội tụ, là
cái khí tinh tế của Ngũ hành”: ( Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, qủy thần chi hội,
ngũ hành chi tú khí. Lễ Vận.VII. p.517 ).
Ta thấy con Người có tầm vóc lớn lao, bao quát như âm dương tức trùm khắp vũ trụ, thấu đến chỗ tế
vi hơn hết như qủy thần, và biến hóa như guồng máy ngũ hành vậy.Ta có thể dùng cơ cấu ngũ hành
để hiểu rõ định nghĩa trên hơn :
Năng lượng
Hỏa ( Nguồn sáng ). Trời
│
Mộc ( sinh vật ) ― Con Người ― Kim ( khoáng chất )
│
Thủy ( Nguồn sống ). Đất
Vật chất
( Con Người là nơi hội tụ phẩm chất của các hành xung quanh )
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Con Người là nơi giao thoa của Trời Đất, nhưng phải giữ được thế quân bình động giữa Trời Đất, để
không bị kéo lên Trời trở nên Duy Tâm, cũng không bị dìm xuống Đất thành Duy vật, nhưng cũng
không phải là Duy Nhân, loại người không biết “đội Trời đạp Đất ở Đời “, coi Trời Đất như không,
mà là con Người Nhân chủ.Nhờ thế mà con Người Nhân chủ có hội đủ Tinh thần và Vật chất, Tình và
Lý, có đủ đời sống Tâm linh vá Thế sự. Địa vị con người rất cao cả:
“ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất in Ta một chữ đồng …”
( Trần Cao Vân )
Nếu Trời là Thiên Hoàng, Đất là Địạ Hoàng, thì con Người cũng là Nhân Hoàng. Trời đáng thờ, Đất
đáng thờ thì con Người cũng đáng được thờ, vì không phải thờ ma qủy, mà thờ cái phẩm giá cao qúy
của con Người, con của Thượng đế, con Người có Phật tánh. Do đó mà có tục lệ thờ cúng Tổ tiên.
Theo cơ cấu Ngũ hành về Văn Tổ thì việc thờ cúng Tổ tiên cũng truy nguyên ra là thờ cúng Trời Đất,
Thượng Đế. Con Người như vậy là con Người Nhân chủ, có khả năng làm chủ đời Sống mình, Gia
đình mình và Đất nước mình. Con Người Nhân chủ có đức tính tự lực, tự cường, không chấp nhận
sống kiếp nô lệ. Nhờ ở vị trí giao nhau của Trời Đất, mà con Người có tính chất lưỡng thê hay là “
Thiên Địa tịnh sinh “ (symbiose ), cùng sinh ra trong một cuộc giao hợp bất tận. Sứ mệnh con Người
là mở rộng được mối giao hợp ấy bằng một nhận thức thật là sâu xa cũng như nuôi dưỡng cho lớn
lên, nhờ vậy mà con Người có thể tham thông cùng Thiên Địa, mới có thể tiếp tục công việc sáng tạo
của Thượng đế, và cũng có thể cùng hý lộng với Hóa Nhi.
2.- Thứ đến là màu vàng và màu đỏ
Muốn hiểu ý nghĩa của màu vàng, ta phải lướt qua cơ cấu Ngũ hành:Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy ,
Hỏa, Thổ . Cơ cấu Ngũ hành được xếp theo Thập tự nhai , thập tự nhai là nơi có thể hội thông ra mọi
ngả, là trung cung ( hành Thổ ) có khả năng dung hoá, làm quân bình các cặp đối cực Thủy –
Hoả; Mộc – Kim.
Nam. Hỏa. ( Đỏ )
│
Đông. Mộc. ( Xanh ) ― Thổ. (Vàng) ― Tây. Kim. (Trắng)
│
Bắc. Thủy. (Đen)
Trục dọc tượng trưng cho đời sống Tâm linh, trục ngang cho đời sống Thế sự, con Người có hai đời
sống Tâm linh và thế sự. Con Người ngự ở trung cung hành Thổ, màu vàng của hành Thổ cũng là
màu của Nhân Hoàng . Vua là đại diện của dân, chọn màu vàng, lễ phục của vua là hoàng bào. Vua
này không là thiên tử ( phong kiến bá đạo ) như của Tàu, mà là phụ mẫu chi dân, chăm sóc dân như
xích tử ( Con mới sinh còn đỏ), đây thuộc văn hoá khoan nhu của Việt tộc. Còn màu đỏ là màu của
Việt Tổ Viêm Đế ở phương Nam (đối với Tàu là phương Bắc , hành Thủy màu đen), là nơi có nền văn
hoá mà Khổng Tữ đã thuật vào trong Kinh Điển : “ Nam phương chi cường dư, Quân tử cư chi …”;
là nơi có nền văn hoá : “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo …“, chứ không có bạo động như Bắc
phương.
Chỉ có chế độ dân chủ thực sự mới xây dựng được con ngưởi Nhân chủ. Nơi đây mọi người mới có
môi trưởng và cơ hội phát triển toàn vẹn đời sống Tâm linh và Thế sự của mình, để những con người
này biết sống đời sống tự chủ, có khả năng tự lực và tự cường để xây dựng bản thân, gia đình và
quốc gia. Đức độ và khả năng của mọi người dân mới là động lực chính của quốc gia, chứ không
phải vua quan hay các đảng phái. Dân chủ tập trung kiểu Cộng sản là dân chủ lừa, đại bịp, vì nền
dân chủ này chỉ bần cùng hóa và ngu hóa người dân cho dễ sai khiến, đâu có biết lo gì cho dân sinh,
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dân trí. Còn màu đỏ là màu của phương Nam, màu của Lửa , của quẻ Li, có gốc từ Viêm Đế. Vậy
theo thiển ý, ý nghĩa của ngọn cờ Vàng ba Sọc đỏ là:
Cờ vàng 3 sọc đỏ là ngọn cờ xứng đáng là nơi tập hợp của những con Người Nhân chủ trong một chế
độ Dân chủ thực sự. Đây là chế độ biết tôn trọng Nhân quyền, để cho mọi người có đủ tự do để phát
triển toàn diện con người, hầu có tư cách và khả năng xây dựng chính mình, gia đình mình và đất
nước mình, để mưu phúc lợi chung cho toàn dân.
Khi ngọn cờ được khai sinh ra dưới thời vua Bảo Đại, chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã công bố bản
quốc ca và Ngọn cờ vàng 3 sọc đỏ; sau này đến chính phủ đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, tuy nền dân
chủ còn phôi thai, nhưng mọi người dân miền Nam đã hưởng được những quyền tự do căn bản và có
một đời sống tương đối no ấm qua một số năm. Không biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng, bao nhiêu là
trai hùng gái đảm đã xả thân dưới lá cớ này để bảo vễ quyền tự do và cuộc sống no ấm cho người
dân.
Nhưng khốn thay, nhân dân miền Nam Việt Nam lại không thể thoát ra khỏi sự vây khổn trong vòng
tranh chấp của hai khối Tư bản và Cộng sản, nên cuối cùng cả đất nước Việt Nam đã rơi vào vòng
tai họa của đảng CSVN như ngày nay. Nhưng trong cái đại họa, lại có cái đại phúc là ngày nay chủ
nghĩa Marx đã bị vất vào sọt rác, phong trào cộng sản nô lệ hầu như đã cáo chung, chỉ còn mấy
nước độc tài còn rơi rớt, nhưng mọi sự gian manh quỷ quyệt của họ đã bị nhân loại bóc trần lật tẩy,
chế độ CS đã bị quốc tế lên án nặng nề, số mạng của họ không biết còn lại bao nhiêu năm, tháng ?
Cũng là lúc chính nghĩa quốc gia ngày càng tỏ rạng, chỉ cần chúng ta biết đi vào trong lòng của dân
tộc, tập hợp dưới lá “ cờ Vàng 3 Sọc đỏ “, trau dồi phẩm chất Nhân chủ của mình, từ giả giấc mê nô
lệ, thì chắc chắn công cuộc phục quốc và kiến quốc sẽ thành công. Ngày nay chính nghĩa chúng ta
đã sáng ngời, những tinh hoa chất xám của con dân Việt đã có mặt khắp nơi, chỉ cần chúng ta quy tụ
dưới Ngọn cờ dân tộc, mà bắt đầu mọi việc thì ngày vinh quang của dân tộc sẽ không xa. Cờ vàng
ba sọc đỏ này biều trưng cho nrền văn hoá dân tộc, tuy các chế độ dương cao ngọn cờ đó trước đây
không còn nữa, nhưng không vì vậy mà bỏ tinh thần dân tộc đi được . Cờ CSVN dùng là ngọn cớ nô
lệ, làm sao mà nhân dân VN phải đứng dưới ngọn cờ đó được.( xem sau )
II.- Ngọn Cờ đỏ Sao vàng
Trong “ Bức thư ngỏ gởi những kẻ bất lương đòi hủy bỏ Quốc kỳ Việt Nam ( Cờ đỏ sao vàng )
trong vụ Trung quốc chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa “ ( do một thành viên thuộc nhóm Giao
điểm của Trần Chung Ngọc ở Seatle, đăng trên Diễn Đàn Việt Nam ).
Bức thư la hoảng : “ Đòi thay thế hay hủy bỏ Cờ đỏ sao vàng là hủy bỏ danh dự của Tổ quốc, hủy bỏ
những hy sinh xương máu và nước mắt, những công nghiệp vĩ đại của dân tộc, và công nghiệp đánh
đuổi liên minh xâm lược Mỹ “. Trước hết xin minh xác điểu này:
1.- Cờ đỏ sao vàng không phải là ngọn cờ của Tổ quốc Việt Nam.
2.- Những hy sinh xương máu và công nghiệp đánh đuổi liên minh xâm lược Mỹ là công của
toàn dân ( thực ra là không cần thiết, mà còn đưa quốc gia vào hầm tai vạ ) chứ không phải của đảng
CSVN. Thực ra việc nguy tạo ra hai cuộc chiến được CS gọi là chống Pháp chống Mỹ Ngụy không
phải là dành độc lập cho quốc gia, mà là để nhuộm đỏ các nước Việt, Mên, Lào cho đệ tam quốc tế
CS. Bức thư còn tiếp :“ Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ Việt Nam hiện nay cũng là một biểu tượng cho
danh dự cho dân tộc Việt Nam, biểu tượng oai hùng do hai cuộc chiến anh dũng của dân tộc Việt
Nam”.
Thực ra:
1.- Cờ đỏ sao vàng không mang lại chút danh dự nào cho Việt Nam, mà chỉ là ngọn cờ xúi
“Thằng dại “ gây quốc nạn và quốc nhục cho Việt Nam trong 62 năm nay.
2.- Hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ không phải là để dành độc lập quốc gia, vì độc
lập đã có rồi ( xem phần trên ), nhưng đảng CSVN ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh để thực hiện
nhiệm vụ quốc tế là nhuộm đỏ Đông dương cho quốc tế cộng sản đệ tam.
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3.- Nhân dân Việt Nam đã anh dũng từ nhiều thế kỷ nay, chứ không cần đợi đến khi có đảng
CSVN mới anh hùng, mà thực ra đảng CSVN nô lệ quốc tế vô sản chỉ đã và đang làm nhục Tổ tiên và
nhân dân Việt Nam. Để minh xác thêm những điều trên, xin xem tiếp:
Ngọn Cờ đỏ Sao vàng mang danh là cờ của mặt trận Việt Minh, thực ra là cờ nấp bóng của đảng
CSVN. Trước hết là ngôi sao vàng 5 cánh : Hồ chí Minh và đảng CSVN bảo là tượng trưng cho 5
thành phần dân tộc: Sĩ, nông, công, thương, binh. Cho đây là lá cờ đoàn kết dân tộc Nhưng đây là
một chiêu bài lừa, họ đưa cái chiêu bài có tính cách dân tộc này ( Sĩ, Nông, Công, Thương : cách xếp
nghề nghiệp của Tổ tiên xưa ) là để chiêu dụ, để tập hợp thành phần tham, sân, si cuồng tín, cùng
dân chúng ít học, dễ bị lừa, mong xây dựng cái ảo tưởng thiên đường trần gian. Ngày nay đã hai
năm rõ mười là mọi thành phần dân tộc đều bị đảng CSVN lừa gạt từ đầu chí cuối. Hai thành phần
cột trụ công nông của đảng CSVN ngày nay không những bị bỏ rơi, mà còn bị cướp giật hết nhà cữa,
đất đai, họ được gọi là dân oan, thực ra là dân bị cướp. Theo tin tưởng hảo huyền của những người
CSVN, thì ngôi sao 5 cánh cũng tượng trưng cho 5 châu : Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc. Đây lại là chiêu bài
lừa lớn của CS quốc tế là sẽ nhuộm đỏ 5 châu, để chiêu dụ đàn em xông tới làm cách mạng vô sản,
hầu xây thiên đường mù. Để nhuộm đỏ thế giới, người CS đã dùng chiến lược Hận thù, và những
phương tiện bạo động để cào bằng xã hội cũ với hy vong xây dựng một xã hội hoàn toàn mới thật tốt
đẹp, nhưng vừa được 70 năm thì đã tan ra thành mây khói. Người CS coi màu Đỏ là màu của cuộc
đấu tranh sắt máu, màu máu của giai cấp đấu tranh, màu máu dùng để nhuộm đỏ thế giới! Để nhuộm
đỏ thế giới, người CS lao đầu vào con đường bạo lực, giết và
cướp. Những thành tích mà các đảng CS để lại trên thế giới thật là hãi hùng khủng khiếp:
Theo Nguyễn Anh Tuấn trong tiengnoigiaodan.net thì:
1.-“ Chế độ Xô Viết đã để 5 triệu nông dân chết đói vào năm 1921-1922.
Năm 1922 giết 2691 Linh mục, 1962 Tu sĩ và 3447 Nữ tu.
Năm 1936 tịch thu 15,836 nhà thờ chính thống.
Năm 1930 để 6 triệu người chết đói.
Năm 1937- 1938 : Hành quyết 680,000 người 300,000 chết trong các trại tập trung.
Đày : 2,200.000 người và 600,000 bị chết, 7 triệu người bị đưa vào các Gulag, kể cả các thuộc địa.
2.- Ở Trung Hoa Lục địa, thì Jean Luc Domenach cho biết, Mao đã giết 65 triệu, trong đó có 8
triệu bị chết đói.”
3.-Còn Việt Nam, vì không có con số thống kê rõ ràng, nên chỉ xin trưng ra các thành phần bị
giết:
* Thành phần Trí, Phú, Địa, Hào bị giết trong đấu tranh chính trị và cải cách ruộng đất năm 1956 ở
miền Bắc. ( Trong hế kỷ 21, số 222 tháng 10/07, Ông Nguyễn Minh Cần cho biết số người bị giết
ước lượng là 300,000. Theo tài liệu xuất bản ở Hà Nội, có chỗ cho là 172,008, có chỗ là 123,263 )
* Thành phần các đảng phái và tôn giáo bị giết được gán cho tội phản quốc, thực ra là chống CS tham
tàn.
* Mấy ngàn người bị tàn sát tập thể trong Tết Mậu Thân ( 1968 ở Huế )
* Những thanh niên nam nữ bị nướng trong hai cuộc chiến tranh gỉả mạo, cái gọi là chống Pháp và
chống Mỹ Ngụy.”
*Thành phần quân, cán, chính miền Nam bị chết trong các trại tù gọi là cải tạo.
* Những người vượt biên vượt biển bị chết rừng chết biển rất nhiều.
Tất cả đều là thành phần ưu tú yêu nước, chống chủ nghĩa vô thần CS ngoại lai, số người bị giết lên
đến nhiều triệu! Đó là chưa kể đến những thảm họa khác, mà đảng CSVN đã gây ra cho nhân dân
đất nước.
4.-Còn ở Kampuchia CS cũng giết hơn 2 triệu.
Đó là chưa kể đến những người bị giết ở nhiều nước CS khác khắp thế giới.
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C.-Tội ác của Chủ nghĩa CS
( Cở đỏ Sao vàng là một trong những ngọn cờ tiên phong đắc lực của dệ Tam quốc tế CS . ) Tòa Án
quân sự thế giới đã kết án chủ nghĩa CS về 3 tội:
1.- Tội ác chống Hòa Bình thế giới
2.- Tội ác chiến tranh.
3.- Tội ác chống con Người.
Riêng tại Việt Nam, đảng CSVN đã dụ dỗ những người cuồng tín, và đa số thành phần nông dân ít
hiểu biết, tập hợp dưới Ngọn cờ đỏ sao vàng của đảng CSVN, nấp dưới danh hiệu Ngọn cờ của Mặt
trận Việt Minh làm cách mạng bạo lực. Sau đó lại gian xảo đem điều 4 vào hiến pháp ngụy tạo, cờ đỏ
sao vàng mới nhảy lên địa vị quốc kỳ Việt Nam, để đảng CSVN ngồi chồm hổm lên ba ngành Lập
pháp, hành pháp và Tư pháp.
Dưới ngọn cờ đỏ sao vàng, đảng CSVN đã lãnh đạo những người đầy cuồng vọng và những người ít
hiểu biết, đã làm những chuyện tày trời như tòa án quân sự quốc tế đã nêu trên. Cụ thể ở Việt Nam,
đảng CSVN đã:
1.- Giết những thành phần tinh hoa của đất nước trong mọi lãnh vực.
2.-Tịch thu quyền tư hữu của các thành phần khá giả, của các tôn giáo, sau đó vô sản hoá
toàn dân.
3.- Tước đoạt quyền tự do căn bản của toàn dân.
4.- Phá hoại truyền thống văn hoá của dân tộc.
5.- Phá hoại các Tôn giáo bằng mọi thủ đoạn gian trá.
6.- Ngọn Cờ đỏ Sao vàng, ngọn cờ vệ tinh quốc tế vô sản, là nguyên nhân mất Ải Nam Quan,
thác Bản Giốc, một vùng lớn lãnh hải thuộc vịnh Bắc Việt, và nay đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Chắc tham vọng bá quyền chưa dừng lại đây, nêú chúng ta không quyết tâm bảo vệ và đòi lại cho
bằng được. Thật là Ngọn cờ Nô lệ, làm cho phá gia vong “, gây tai họa chồng lên tai họa! Mới đây
báo chí trong nước đặt câu hỏi liệu Việt Nam có bị lấn chiếm biên giới trong quá khứ, cụ thể là thác
Bản Dốc, nơi bị nghi là mất về tay Trung quốc, thì thứ trưởng ngoại giao Vũ Dũng xác quyết là
không hề có chuyện này, vì thác này là của Trung quốc. Thật là một câu trả lời trâng tráo của nhà
ngoại giao Việt cộng, khó có một người Việt Nam nào có thể nghĩ ra !!! Chắc là nhà ngoại giao Việt
Cộng này đã đầu quân làm công dân Thiên triều rồi, nay mới lộ diện!
D.-Tóm lại
Cờ Vàng 3 sọc đỏ là ngọn cờ biểu trưng cho nền tảng của chế độ dân chủ thực sự, trong đó mọi
người dân đều có quyền làm chủ, và mọi người đều có khả năng mưu cầu phúc lợi cho toàn dân.
Đây là ngọn cờ độc lập của những người tự chủ của một nước độc lập thực sự.
Còn Ngọn cờ đỏ sao vàng là một vệ tinh của đệ tam quốc tế CS, là ngọn cờ tay sai Nô Lệ quốc tế
cộng sản, những người tình nguyện dưới cờ cố chỉ làm nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt, Mên, Lào. Đó là
ngọn cờ tiên phong chống lại con Người, phá tan gìa đình, phá hủy nền tảng quốc gia, đưa tới những
quốc nạn và quốc nhục khôn tả.
Là con Rồng cháu Tiên, là con Hồng cháu Lạc, và là dân Việt Nam ngày nay, nếu biết rõ sự thật về
hai ngọn cờ, chắc chẳng còn ai muốn đứng chung dưới ngọn cờ máu, ngọn cờ vong quốc, vong nô
của quốc tế vô sản, chỉ biết hận thù để phá hoại; mà ai ai cũng muốn tập hợp dưới ngọn cờ độc lập
của một nước Dân chủ của những con người Nhân chủ, biết sống độc lập để thoát khỏi làm kiếp
ngựa trâu đã hàng bao thế kỷ, hầu bảo đảm đời sống no ấm cho toàn dân, và nhất khỏi làm nhơ
giòng máu anh hùng và vinh dự của Tổ tiên.
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22.- Tôn giáo và Chính trị
A.- Vào đề
Tôi đã đọc bài: “ Những đề nghị đóng góp sản phẩm trí tuệ cho Tuyển tập số 2 “ trên trang mạng
(tiengnoigiaodan.net ) của Ông Nguyễn Anh Tuấn.
Là một độc giả có đạo, tuy có được chỉ dẫn cuả các vị lãnh đạo tinh thần, nhưng tôi cũng theo lời
Phật dạy, tự mình “ đứng lên cầm đuốc mà đi để thể đạo cho riêng mình, tuy trình độ về lãnh vực
tâm linh và thế sự còn rất hạn chế, nhưng theo lời dạy của cha ông Tổ tiên, dù là “ thất phu “ tôi vẫn
cảm thấy “ hữu trách “ trong phạm vi của mình, nên mạo muôi có mấy ý thô như sau: Tôi thấy Ông
Nguyễn Anh Tuấn đã nêu ra chủ đề thật lớn lao và thật nhạy cảm:Đó là Tôn giáo và Chính trị. Đây
là vấn đề lớn lao và trọng yếu nhất cho giai đoạn nhiễu nhương thời nay. Nếu chối bỏ hay lờ đi hai
vấn đề này thì thiết tưởng chúng ta chẳng còn có vấn đề gì bức thiết hơn để đề cập tới nữa .
B.- Tôn giáo
Tôn giáo là vấn đề lớn lao nhất vì những giá trị mà các tôn giáo đem lại cho nhân loại là phần tinh
hoa nhất đã được kết tinh lại qua nhiều ngàn năm để giúp cho con người tiếp cận với nguồn Sáng và
nguồn Sống tự Trời cao: Có nguồn Sống tức là có nguồn Tình yêu thương cao cả để nối kết mọi
người lại với nhau, có nguồn Sáng thì mọi người mới nhận rõ được lý công chính. Với Tình yêu
thương và Lý công chính thì mọi người sẽ sống hoà thuân với nhau.. Vì bỏ nguồn sống tâm linh,
nguồn mạch của Yêu thương và công chính, nên nhân loại đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu
hậu quả của sự bất hoà như tranh dành, áp bức, cướp bóc , giết hại nhau. . . trong hàng mấy chục
thế kỷ qua. Lớn lao vì bất cứ một tôn giáo nào cũng chất chứa những vấn đề bao quát về con người
và cuộc đời tự cổ chí kim để mưu cầu hạnh phúc cho mọi con người . Tôn giáo nào cũng có cả một
rừng kinh điển, nếu để cả một đời học tâp nghiên cứu chưa chắc gì đã bao quát được. Ta không thể
tìm hiểu một cách qua loa không đến nơi đến chốn Lại nữa chính yếu hơn hết là ta không thề tìm
hiều tôn giáo bằng lý trí, vì lý trí thuộc lãnh vực khoa học, thuộc về thế sự, mà phải đi về con đường
tâm linh, mỗi người cần phải học và hành liên lỉ để cảm nghiệm bằng Tình và thể nghiệm bằng Chí
suốt cuộc đời mà chưa chắc đạt tới đích. Dùng lý trí để tìm hiểu về tôn giáo thì tất nhiên không thể
hiểu, vì lạc nẻo và dùng phương tiện sai, lạc nẻo vì
muốn đi về tâm linh thì không thể hướng ngoại, mà phải hướng vào nội tâm bằng con đường Tình,
nguồn Tình là những gì mông lung u áo, vô biên, thì làm sao dùng lý trí là thứ hạn cục rõ ràng mà
hiều thấu.
Lớn lao hơn hết là những giá trị của các tôn giáo nếu được thể đạo thì sẽ đem lại thân an tâm lạc cho
mọi người và sự an hoà cho xã hội.
Nhạy cảm vì khi nói đến tôn giáo là chúng ta phải đụng chạm tới những tín lý, chính những đụng
chạm này mà đã xảy ra những sự ly khai trong các tôn giáo. Theo thiển ý sở dĩ có sự chia ly là do
thiếu sự Tương dung lẫn nhau. Cha ông chúng ta đã đi đến Tam giáo đồng nguyên là không ngoài
cách biết tôn trọng nhau mà tương dung, tuy Bất đồng nhưng vẫn Hoà. Vì thiếu tương dung, nên đây
là một trong những nguyên nhân gây ra thánh chiến mà nhiều người đã nại cớ để dè bỉu chê bai
tôn giáo .
Lại nữa, xưa nay tôn giáo là lãnh vực dành riêng cho các vị lãnh đạo tinh thần giàng dạy, nay những
người không phải bậc tu trì đề cập tới những lãnh vực linh thiêng này ( lãnh vực thần học ) chắc
cũng gây ra nhiều ngộ nhận. Không phải vì thế mà ta lảng tránh, mà đã đến lúc ta cần làm sáng tỏ.
Tuy không là bậc tu trì, nhưng mình cũng có tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, nên mình viết ra một số
suy tư những cảm nhận của mình để cùng nhau học hỏi và đóng góp cũng là điều nên làm, nhất là để
thăng tiến trong đời sống tâm linh của người tín hữu.
Theo Ông Nguyễn Anh Tuấn, vì nhận biết cứ để việc to lớn cổ kim này cho từng cá nhân thì không
bao giờ đi tới đâu cả, việc này chỉ dành cho những vị “ sinh nhi tri chi “ mà thôi, cón chúng ta là
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những kẽ “ học nhi tri chi ” hay “ khốn nhi tri chi “ , thì đương nhiên là ngoài tầm tay, nhưng với
sự “ hợp chúng trí “ chắc chúng ta sẽ vượt qua được .
Đương kim Giáo Hoàng Benedicto XVI đã có nói : “ Tuy chân lý chỉ có một, nhưng có bao người là
có bấy nhiêu lối tìm về chân lý. Nên mỗi chúng ta có thể đóng góp phần mình vào để cho những
chân lý lẻ tẻ dị biệt hợp cho vô số những khía cạnh của vạn vật, mà ta cảm nghiệm được, góp lại giúp
cho nguồn Sáng thêm sáng ( minh minh đức ) thì là một việc đáng làm và cần phải làm . Việc Ông
Anh Tuấn mời gọi tất cả các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức học giả khắp nơi đóng góp là một
vần đề tối thiết, vì thời nay chân lý đã mờ như sương, vàng thau lẫn lộn, nhất là hai lãnh vực tôn giáo
và chính trị. Chúng ta cừ sống trong đám sa mù lộn sòng đó, mà tranh biện với nhau om sòm, chỉ tổ
gây sự chia rẽ, chứ đâu có giúp nhau thấy rõ vần để nào đâu, thật là một thãm trạng đau lòng !
Vì lý do trên mà nếu chúng ta lảng tránh hai vấn đề trên,hay cho là không có vấn đề, thì đó chính đó
là vấn đề chính của chúng ta! Có nhiều người cho rằng: vì lý do tôn giáo mà đã gây ra nhiều cuộc
thánh chiến, nên ta cần phải nên tránh xa, và những người vô thần cũng có đời sống tốt lành, để
không đặt vấn đề giửa vô thần và hữu thần nữa, theo thiển ý đây là một thái độ lảng tránh dù bất cứ
lý do gì đều rất nguy hại, vì nan đề của xã hội chúng ta chính là ở nơi đây. Trước tiên chúng ta nên
nhận rõ điều này, dầu ít hay nhiều đã là con người thì không ai hoàn thiện cả, trừ Chúa Yêsu là
Thiên Chúa mặc xác loài người, nên đã là người dù cao sang hay hèn mọn, ai ai cũng mắc phải lỗi
lầm cả, vấn đề là ta có lưu ý tới vần đề lỗi lầm đã phạm mà sửa đổi lại cho tốt hơn không. Cố Giáo
Hoàng John Paul II đã có đến mấy chục lần xin lỗi về những sai phạm mà giáo hội công giáo đã vấp
phải từ trước.
Có hùng tâm dũng chí như thế mới nên thánh được, mới giúp cho nhân loại sống hoà và xã hội an vui
được. Vì vậy mà không thể vì lý do thánh chiến do một số người trong tôn giáo vấp phạm mà chúng
phủ nhận vai trò quan yếu của tôn giáo được, làm như vậy là chúng ta vơ đũa cả nắm, lấy một vài
hiện tượng tiêu cực để phủ nhận bản chất tốt đẹp của tôn giáo. Chẳng thế mà chúng ta đã có câu: “
Tin đạo chứ không thể tin người có đạo được “
Có đạo lý nào xúi dục tín đồ mình kình chống những người tôn giáo khác đâu. Có đạo lý nào dạy
người ta hận thù để làm điều xấu xa cho người khác đâu.
Đạo lý và Tôn giáo là hai lãnh vực khác nhau: Đạo lý là chân lý tự Trời cao, mà Tôn giáo chì là
công cụ của con người để truyền dạy Đạo lý, vì thế mà tôn giáo có thế có sai lầm. Chúng ta nên phân
biệt giữa cứu cánh và phương tiện của Đạo vậy. Đạo lý là vầng trăng, mà tôn giáo chỉ là ngón tay
chỉ trăng. Đạo lý tự trời cao thì vô biên, còn Tôn giáo dù có được mạc khải đi nữa,thì với “ nhị mục
chi tư “ của con Người hữu hạn, thì chân lý do con Người lãnh nhận được vẫn còn tương đối. Niềm
tin chân lý tuyệt đối chỉ mình có được, đã đưa tới những trang giáo sử hãì hùng, đến nay chưa hàn
gắn lại được.
Những vụ thánh chiến ngày xưa cũng như những vụ ngộ nhận giữa những người Phật giáo và công
giáo trong nước trước đây là do những phần tử quá khích trong hai tôn giáo đó gây ra, chứ bản chất
hai tôn giáo có kình chống nhau đâu. Đây là vấn đề chúng ta cần phải làm sáng tỏ.
C.-Dịch lý: Đạo lý của tổ tiên Việt
I.- Tâm linh và Thế sự
Đạo lý của Tổ tiên Việt là Nho, Việt Nho . Gốc của Nho là Kinh Dịch Dịch lý cho ta biết “ Dịch
nghịch lý chi số “ nghĩa là Dịch là chân lý ngược chiều . Chân lý này giống như một cây có gốc rễ
đâm xuống đất, thân cành và lá mọc thẳng ngược chiều lên. Sự phát triển của một cây là do sự tương
thôi ( xô đẩy và níu kéo nhau ) giữa hai hoạt lực ngược chiều đó . Đó là Dịch lý. Cũng vậy Vật biểu
của Tồ tiên ta là Tiên và Rồng: Tiên là loài chim ( như Thiên nga, chim Hồng, chim Âu ) sống ở trên
cạn mà cũng có thể kiếm ăn dưới nước. Rồng thì ở dưới biển sâu nhưng có thể tung lên không trung
làm mưa làm gió. Nhờ tính chất lưỡng thê này mà Tiên Rồng có thể tương giao, ta gọi là cánh đồng
Tương để cho Tình ( Tiên ) Lý ( Rồng ) tương tham hầu cho con cái trở nên hùng dũng ( Mẹ non
Nhân, Cha nước Trí, con Hùng cường ). Con Cháu của Tiên Rồng là loài lưỡng thê nên cũng có hai
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đời sống: Đời Sống Thế sự và đời sống Tâm linh . Khi sống ở đời ( lãnh vực Thế sự ) thì con người
phải hướng ngoại tìm hiều các định luật khoa học để hiểu thế giới vất chất hầu nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần. Đây là những kiến thức rõ ràng khúc chiết hữu hạn thuộc về lý trí ( lãnh vực của
Rồng ). Còn khi muốn đi vào thế giới tâm linh ta phải đi ngược chiều lại, tức là hướng nội vào Tâm
của minh, vì Tâm là nguốn Tình ( lãnh vực của Tiên, là những gì u linh man mác như tình cảm,
không có giới mốc rõ ràng, nên ta phải rời bỏ lý trí, vén màn vô minh lên mà tiếp cận với thế giới vô
hạn của Tâm linh, đó là nguồn Sống và nguồn Sáng. Mỗi tôn giáo có những phương cách đi vào
nguồn Tâm linh khác nhau:Phật giáo thì ngổi Thiền cho đươc định và tĩnh, để phá chấp, vèn màn vô
minh “Tham Sân Si “ lên mà tiếp cận với Ánh sáng gọi là Giác ngộ.
Nho giáo thì đi vào con đường toạ vong, ngồi mà quên sự đời, để mà “ Tử tuyệt tứ : vô ý, vô tất, vô
cố , vô ngã “ cho cõi lòng trống không mà tiếp cận với Thiên lý, tức là Dịch lý.
Còn Công giáo thì bước đầu là thanh tẩy tâm hồn ( purgatoire ), để tiếp cận, hợp nhất với Thiên
Chúa ( unitive ) để được minh minh đức ( illuminative ). Khi đi vào nguồn Tâm linh thì : Người Phật
giáo thì đạt tới những giá trị vĩnh cửu :Trí, Bi, Dũng, người Nho giáo thì Trí, Nhân , Dũng, Công
giáo thì Công bằng, Bác ái . Các tôn giáo khác đều cũng có những giá trị quý báu về con người và
cuộc đời cả. Theo cơ cấu ngũ hành ( ┼ : Thập tự nhai ) thì trục dọc Thuỷ - Hoả ( hai đối cực ) thuộc
Tâm linh, trục ngang Kim – Mộc thuộc về Thế sự.
Năng lượng
Hoả ( Nguồn Sáng )
│
( Sinh vật ) Mộc ― Thổ ( Con người ) ― Kim ( Khoáng vật )
│
Thuỷ ( Nguồn Sống )
Vật chất
Nhờ vị trí trung cung mà Thổ giúp hai cặp đối cực ( Thuỷ-Hoả, Mộc-Kim ) đạt tới thế quân bình
động. Hành Thổ đóng vai trò đệm để dung hoà hai đối cực, giống như chất đệm ( tampon ) trong các
phản ứng hoá học hay như chất gừng đều làm cho thức ăn hàn, nhiệt trở nên ôn lương . Thuỷ
(nước ) Hỏa là căn nguyên của sự sống ( nguồn Tình ), và nguồn sáng ( Nguồn Lý ), ta có thể nói là
nguồn Sống và nguồn Sáng, còn gọi là sinh tượng và linh tượng, vì vậy mà ai đi vào được cõi Tâm
linh thì tiếp cận với nguồn Sống và nguồn Sáng .
II.-Hữu thần và Vô thần, Đạo và Đời
Ta có thể căn cứ vào đây để phân biệt giữa những người Hữu thần và Vô thần. Trước tiên ta phải
hiểu chữ Thần theo Tiên Nho, “ Thần vô phương “ nghĩa là Thần không ở phương nào cả, nhưng
không đâu không ở, (vô hồ xứ giả, vô bổn phiêu giả ) vả lại Thần thì linh nghĩa là linh thiêng ở đâu
cũng hiển hiện được, nên là vô cùng vô cực. Ta cũng có thể hiểu như câu: “ Chúa ở khắp mọi nơi “.
Những người Vô thần không thừa nhận con đường Tâm linh đi về vô biên, tức là nguồn Sống với
nguồn Sáng, chối bỏ nguồn Sống và nguồn Sáng tất sẽ đi vào con đường tối tăm, hận thù, tội lỗi.
Người Hữu thần thì tìm cách tiếp cận với nguồn sống và nguồn sáng để có đầy Tình đủ Lý để xử kỷ
và tiếp vật. Tình và Lý luôn quấn quýt với nhau như ánh sáng của Louis De Broglie. Ánh sáng vừa
truyền đi theo làn sóng và đồng thời cũng truyền đi theo đường thẳng. Tình thì uyển chuyển như làn
sóng, còn Lý thì truyền theo đường thẳng tắp, cả hai cũng đồng thời luôn khắng khít với nhau. Vì
vậy mà Tình Lý chẳng thể phân ly, Đạo và Đời chỉ là Một, Nói và Làm không thể Hai. Đời không có
Đạo thì Đời sẽ sa vào kiếp trầm luân; Đạo không có Đời thì lấy đâu môi trường sống để tu trì và
chẳng có ích chi cho nhân quần xã hội. Không Nói lẽ Đạo cho rõ ràng thì làm sao làm sáng tỏ được
chân lý, có Đạo Nói mà không có Đạo làm ,thì Đạo chẳng có tác dụng cho nhân sinh là bao! Đã là
Người, trước hết ai cũng phải đi vào con đường Tâm linh để trau dồi đức Nhân, hay đức Bác ái, hay
đức Từ Bi, để lúc ra sống ở đời, vì lòng yêu thương mọi người, nên phải ăn ở công bằng với nhau.
Công bằng và bác ái chỉ là một không thể tách hai, nhưng nếu trường hợp phải chọn một thì nên thực
hiện công bằng trước. Thực hiện công bằng trong xã hội là đại huệ, vì có tác dụng nuôi cái gốc lâu
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dài của con người, còn hành động bác ái tuy là cái nền căn bản cần thiết, nhưng vẫn là tiểu ân, chỉ
là lòng lân tuất an ủi niềm đau nhất thời . Đây là gốc nan đề của Đất nước ta và thế giới hôm nay.
III.- Khi con Người mất gốc Tâm linh
Còn những người vô thần là những người mê say khoa học cho khoa học là vạn năng mà chối bỏ con
đường đi vào Tâm linh, là con đường của Tình yêu và lý công chính ( bác ái, công bằng ). Họ xem
việc Tu tâm dưỡng tính theo con đường tâm linh là chuyện mê tín dĩ đoan, vì cho không thể giải thích
rõ ràng bằng khoa học được. Điều này họ nói rất đúng, nhưng họ sai ở chỗ không thể dùng kính hiển
vi điện tử để soi rọi nguồn Tình của người Tình được mà chì có con đường nội tâm là con đường
Tình để cảm nghiệm và thể nghiệm Tình yêu được mà thôi . Thời kỳ ánh sáng ở Âu châu là thời
khoa học bắt đầu phát triển, những ngươì yêu mê ánh sáng sán lạn của khoa học bắt đầu ngoảnh mặt
xa rời tôn giáo, nếu có thì cũng tìm hiểu tôn giáo với “ nhị mục chi tư “ tức là với hiểu biết bằng giác
quan, với lý trí, lẽ dĩ nhiên chẳng thể thấy gì, do đó mới dấy lên các phong trào vô thần bài trừ tôn
giáo, họ trở nên những nhà khoa học thiếu lương tâm. Lại nữa sống trong thời kỳ cao tốc, tâm họ
luôn giao động, có bao giờ ngừng nghỉ mà đi vào cõi lòng mình, là nơi có yên tĩnh mới tiếp cận được
với Chân lý. “ Vì thế cho nên Heidegger đã nói:
Con người đã làm quá nhiều mà suy tư quá ít mãi từ bao thế kỷ như vậy ( Heidegger W.D. 22.)
Kinh Thánh có câu: Vũ trụ trở nên hoang tàn vì chẳng có một suy nghĩ trong tâm can. Còn
Tử ( Khổng tử ) viết: Vị chi tư dã . Nghĩa là chưa có suy tư, bởi suy tư chân thưc là quy tư là đi
vào nội tâm để tiếp cận với chân lý “.
Làn sóng khoa học tràn lan khắp thế giới gây ra không biết bao nhiêu thảm trạng cho con người và
xã hội. Nói như thế ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của khoa học cho nền văn minh
nhân loại, nhưng cạnh công trình đó những con người khoa học thiếu lương tâm ( bỏ quên đời sống
tâm linh ) cũng đã gây ra không biết bao nhiêu tai hoạ khổ đau cho con người!
Trong những người vô thần thì có những người bài trừ tôn giáo, nhưng họ vẫn sống với một số lương
tri và lương nằng còn sót lại, họ có thể làm một số điều tốt nhưng họ không chấp nhận con đường đi
tìm những giá trị vĩnh cửu của các tôn giáo; có những người khác đáng lẽ họ phải sống theo giá trị
đó để cùng nhau sửa đổi lại cho tốt lành, để tránh bất công bất an cho xã hội, nhưng vì họ thấy một
số người trong tôn giáo, nhất là những vị thuộc hàng giáo phẩm đã sống phản chứng, họ vội cho là
tôn giáo không thể làm cho con người ( số ít ) trở nên tốt, nên họ chối bỏ luôn tôn giáo; họ chủ
trương sống phóng túng ( liberal ) dễ dãi không tự gò bó mình vào con đường đạo lý để sống hoà
thuận với mọi người; còn một số thì laị cực đoan, chối bỏ hoàn toàn tôn giáo, tìm cách hủy diệt tôn
giáo, họ là những người duy lý cực đoan, chối bỏ tình người và lẽ công bằng, mà chuyên môn dùng
võ lực và lý lẽ gian trá để xử kỷ tiếp vật để thống trị thế giới.
III.- Khi Cộng sản vô thần chăm lo Thế sự
Cộng sản là những người vô tôn giáo, họ cho Tôn giáo là mê tín dị đoan, Tôn giáo là thuốc phiện của
nhân loại. Họ đi vào thế sự bằng con đường cổ võ hận thù để làm cuộc cách mạng vô sản bạo lực,
để tạo ra thiên đàng trần gian. Nhưng khi chối bỏ tâm linh là chối bỏ nguồn Sống và nguồn Sáng.
Mất nguồn Sống là mất tình yêu, mất nguồn Sáng là mất lý công chính , nên họ phải vận dụng đến
lòng hận thù, là thứ bạo lực chỉ có phá hoại, mà không biết đến xây dựng là gì! Cha ông chúng ta
đã bảo: “ Xây dựng thì khó như lên trời, còn phá hoại thì lại dễ như đốt lông “. Họ tự hào làm cuộc
cách mạng bạo lực vô sản long trời lở đất, nên sự tàn phá con người và xã hội thật kinh hoàng. Cứ
nhìn vào những lời nói và hành động của những người CSVN thì rõ:Trong khi họ hô hào thực hiện lẽ
công bằng xã hội và lòng nhân đạo thì những người CSVN xách động bần cố nông làm cuộc cách
mạng vô sản để tịch thu tài sản của điạ chủ, sau đó đến phú và trung nông vào cái gọi là “ công hữu
“ để làm ăn tập đoàn tập thể . Đành rằng trong xã hội khi nào cũng có kẽ lạm dụng gây ra một số bất
công, nhưng đó chỉ là một số hiện tượng, đâu phải là luật pháp của một chế độ trói buộc; vả lại việc
tước đoạt tài sản và quyền tự do làm người của toàn dân để ép dân phải làm việc theo lệnh đảng như
một đàn súc vật là những tội lỗi to lớn không thể biện minh được . Muốn cướp của một cách công
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khai thì phải vu oan giá hoạ đề chúng minh địa chủ là có tội, mà khi đã cho là có tội to lớn với nhân
dân thì phải giết để trừ hậu hoạn. Vây là khi bắt toàn dân vào làm tập đoàn tập thể với hai gọng kìm
sổ hộ khẩu và tem phiếu thực phẩm thì là bằng chứng rằng mọi người đều có tội, nên phải bị giam
vào chuồng tập đoàn như súc vật. Chỉ có đảng CSVN là những người có lòng nhân đạo và lẽ công
bằng xã hội “ lật ngược” để làm những chuyện tày trời như thế !
Vây nguyên nhân là từ đâu ? Có phải là chổ thiếu tình người và bất chấp lẽ công bằng mà đang tâm
giết một số người và cướp của tất cả đồng bào không. Có phải là kẻ vô thần mà Kitô giáo giáo gọi là
kẽ chống Thánh linh hay Chuá Thánh thần không, tức là nguồn Sống và nguồn Sáng không? Chống
Thánh linh là chống Tình yêu và Công lý bằng đường lối cổ võ Hận thù để nghiền nát con người và
phá tan xã hội !
Vì vậy mà qua mấy trang nhật ký của một số người CSVN cao cấp hồi hưu, có người cho rằng xem ra
họ cũng hữu thần như ai. Thật ra đó chẳng qua là những mê tín dị đoan, là những hành động xin
thần linh che chở cho những lỗi lầm tày trời của họ từ trước.
Tuy nay để cứu nguy chế độ, đảng CSVN đã cho dân mượn một số ruộng đất ( tự cho là ) của nhà
nước đễ canh tác nhưng đâu đã trả lại quyền tư hữu là xương máu của người dân được truyền lại từ
đời cha ông. Đảng CSVN lấy quyền đâu để làm chuyện đó, đảng CSVN đã triệu tập quốc dân đại hội
để viết điều đó vào trong Hiến pháp chưa, đã trưng cầu dân ý chưa ? Hay chỉ dùng mưu gian để lừa
đảo? Đảng CSVN cao rao lãnh đạo nhân dân làm cuôc cách mạng để thực thi nhân đạo bằng cách
giải phóng công nông, nên ngày nay con dân Việt phải đi làm thuê khắp nẻo phải không? Và thực
hiện công bằng xã hội, mà ngay nay toàn dân thì nghèo khổ, chỉ có những đảng viên CS đã có bạc tỷ
bạc triệu gời băng ngoại quốc phải không ? Nay còn có người cho rằng đảng CSVN đã chấp nhận
quyền tư hữu, việc này chỉ đúng cho những ngưòi CSVN đã ăn cướp để có tư hữu, tìm cách hợp thức
hoá của cải của mình, nhưng đối với toàn dân thì luận cứ trên thiếu nền tảng, vì hầu hết lực lượng
sản xuất chính của VN chỉ còn là những người làm thuê cho ngoại nhân khắp chốn, kể cả trong và
ngoài nước!
D.- Kết luận
Đây là trận chiến giữa hữu thần và vô thần, đây là trận chiến khởi đầu tử thâm tâm mỗi con người ra
ngoài mọi lãnh vực thế sự, một trận tuyến từ gốc tới ngọn và rộng khắp mọi nơi.
Đây là cuộc chiến khởi đầu từ tâm thức mỗi con người, được truyền lan ra cùng xã hội để xoá tan đi
những bất công đã đày đoạ con người và đã biến xã hội bất hòa, nơi địa ngục trần gian. Đây là
cuộc sửa đổi tận gốc, chứ không có sửa đổi vá víu chạy loanh quanh những hiện tượng rồi ren ngày
nay. Cha ông mà chúng ta tưởng là quê mùa lạc hậu, nhưng đã rất là khôn ngoan, chẳng thế mà Cụ
Nguyễn Trãi đã chỉ cho chúng ta chiến lược chiến đấu vô thần một cách cụ thể :
“ Lấy đại Nghĩa ( Lý ) để thắng Tham tàn ( Duy lý )
“Đem chí Nhân ( Tinh ) mà thay Cường bạo ( Duy lý cực đoan ) “
Đây là trận tuyến giữa đại Nghĩa, chí Nhân với Tham tàn, Cường bạo.
Nếu ta không có đại Nghĩa và chí Nhân ( phe quốc gia ) tất ta không thể đẩy lùi Tham tàn và Cường
bạo được ( phe Cộng sản ). Đại Nghĩa là nghĩa vụ của tất cả mọi người dân, và chí Nhân là lòng yêu
thương không những đồng bào mình mà còn yêu thương cả kẻ thù nữa. Cứ xem cách đối xử của vua
Lê Lợi đối với quân bại trận nhà Minh thì rõ.
Ta chống vô thần vì chính vô thần đã tàn hại con người, hủy diệt sự sống, phá nát gia đình và quốc
gia. Nếu ta bênh vực Hữu thần thì ta phải tu Tâm dưỡng Tính để cho con người:
“ Tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình “ ( Kiều )
để cho cuộc sống mọi người:
“ Có người mà cũng có ta .”
“ Tu là cõi phúc, ( Tình ) vô thần là dây oan” ( Kiều )

201

Đây có lẽ là con đường Thánh chiến mà ông Nguyễn Anh Tuấn muốn đề cập tới, tức là cuộc chiến
của tất cả mọi người chúng ta để trở nên Thánh để sống hoà với nhau. Đây là chính đạo là con
đường đạo lý thênh thang của dân tộc không loại trừ bất cứ ai, nhưng đòi hỏi mọi con người phải
biết cách tồn tâm dưỡng tính, chẳng thế mà Thái Dịch Lý Đông A đã có nói:
“Nuôi Tâm sinh Thiên tài .
“ Nuôi Óc sinh Nhân tài.
“ Nuôi Thân sinh Nô tài “.
( Huyết hoa: Lý Đông A )
Mọi người chúng ta nên suy gẫm điều này để biết mình ở vào bực nào mà tìm cách cứu mình, cứu gia
đình mình và cứu nước mình. Đó là đòi hỏi thiết tha và cấp thiết của các Tôn giáo.

( Lân, Ly, Quy, Phượng )

23.-Văn hoá Việt tộc với nền Chính trị Quốc gia
( Lộ đồ Tu, Tề, Trị ,Bình )
A.- Quan niệm của người xưa
Khi ra làm chính trị, Tổ tiên chúng ta đều dấn thân vào con đường: Tu, Tề, Trị, Bình: Tu thân, Tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ ( Đại học . Đây là việc làm căn bản, đi từ gốc tới ngọn, từ gần tới xa,
chẳng thế mà Tiên Nho có câu : “ Cận thủ chư thân, viễn thử chư vật “ ( Hệ từ hạ. Tiết hai),
nghĩa là việc gần là phải lưu ý tới con người, đến phúc lợi, hạnh phúc của con Người nơi Đây và Bây
giờ trước, rồi mới đến các việc khác ở xa con người .
Lại nữa , ta còn có câu : “ Vật hữu bản mạt, sự hữu thuỷ chung , tri kỳ chung thuỷ , tắc cận đạo
hỹ “ ( Đại học I ) : vật có gốc ngọn, việc có trước sau, biết thực hiện theo thứ tự trước sau, tất gần
với Đạo sống làm người vậy .
Do đó mà : Việc tu thân khởi đâu từ mọi người dân, ai ai cũng phải tu tâm dưỡng tính hàng ngày, đó
là việc làm căn bản mà mọi người phải thường xuyên làm, để cho đạt được hai tiêu chuẩn Đức và
Tài. Thân có tu để sống một cách lương hảo thì mới giúp cho gia đình được hoà thuận an vui. Các
gia đinh là nền tảng của xã hội có được vững bền thì quốc gia mới được thái bình, hưng thịnh, mọi
người dân mới có đời sống an vui được.
Cha ông chúng ta không làm chính trị theo lối tắt ( shortcut ), như một số người ngày nay, chì cố học
lãnh cho được cái bằng ngoại quốc về, rồi mặc bộ veston sang trọng, cổ thắt cà vạt, tay mang cặp
táp, tìm đường tham gia chính trường, trong khi đó không hiểu gì về con Người, không am tường gì
đến văn hoá của dân tộc, không biết gì đến đời sống nhân dân, không biết gì về chủ đạo của quốc gia
cũng nhu phương pháp thực hành đem Đạo lý vào đời ra sao! Khi bình thời thì làm quan, vinh thân
phì gia, khi biến loạn lại đem gia đình chạy ra ngoại quốc trước. Làm chính trị theo kiểu vinh thân
phì gia này, thì chỉ là tà trị, phá hoại đất nước. Về mục tiêu, thì các nhà chính trị, không thể quên : “
Dân vi bang bản. bản cố bang ninh “: Dân là gốc của nước, gốc dân của nước có vững thì nước nhà

202

mới an ninh vững bền. Vì vây mà việc nâng cao dân sinh và dân trí ( phú chi giáo chi ) là việc vô
cùng trọng yếu. Có đạt được hai tiêu chuẩn đó thì mới giúp người dân có khả năng làm chủ đất
nước. Đây là nền tảng cũa chế độ dân chủ.
Muốn thực hiện được chế độ dân chủ để mưu phúc lợi cho toàn dân thì phải có chính sách về quốc
kế dân sinh hay là Chủ đạo quốc gia. Chủ đạo quốc gia phải thể hiện cho được Đạo lý của dân tộc (
vương đạo ), là con đường phò dân. Đây là đại lộ thênh thang gắn bó mọi người dân lại với nhau để
lo việc chung. Khi đã có chủ đạo rồi, thì phải có những kế hoạch thực hiện bằng phương pháp khoa
học để cho mọi ngành đều được xây dựng vững chắc và tiến bộ. Lộ đồ này rất phức tạp và khó khăn,
phải có nỗ lực liên lỉ của toàn quốc mới mong thành công được .
Còn các chế độ độc tài thay vì phục vụ toàn dân, thì lại phò ông vua và vây cánh của ông, hay phò
một nhóm người của đảng ( Bá đạo ) . Những người làm việc nước là những người thiếu đức, nhưng
lại lắm mưu gian, luôn dùng bạo lực để khống chế nhân dân. Đây là con đường Bá đạo. Suốt dòng
lịch sử của giống nòi, từ Hiên Viên Hoàng Đế qua Tần, Hán. Tấn, Tuý, Đuờng, Tống, Nguyên, Minh,
Thanh của Tàu, rồi đến chế độ đế quốc thực dân Pháp, Việt Nam ta liên miên là nạn nhân của các
nạn độc tài chuyên chế, chuyên môn việc xâm chiếm, áp bức bóc lột đề phục vụ cho kẻ thống trị, họ
đã thành công trong việc giam hãm dân tộc ta trong vòng “ Cái khó bó cái khôn” , cho tới nay lại
gặp phải thứ CS chuyên chế, kẻ nội thù tân thời, có biệt tài nộ lệ hoá người dân, giam nhân dân
trong cảnh ngu tối và bần hàn. Đến nay nhân dân đã bị phân hoá đến cùng độ, đất nước đang đứng
trên bờ vực thẳm. Trong chế độ Vương đạo, những người làm chính trị chuyên nghiệp là những
người ra cáng đáng việc nước, biết đem Đức Tài của mình ra mưu công ích. Họ là những người
công bộc của dân, lo cho dân sinh dân trí để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người dân và giữ vững an
ninh cho đất nước. Lịch sử đã cho chúng ta thấy những người chỉ có tài mà thiếu nhân cách thì chỉ
gây tai hoạ cho quốc gia xã hội. Ngày xưa thì có chế độ cử tiến cử người có Đức có Tài ( Cử Hiền dữ
Năng ) Ngày nay thì ta phải chọn những người Đức Tài theo phương cách tự do bầu cử và ứng cử.
B.- Đi tìm chủ đạo quốc gia
Tìm chủ đạo quốc gia là tìm cái Hồn Nước, để soi sáng đường hướng xây dựng quốc gia, người xưa
đã un đúc lại qua trường kỳ lịch sử. Chúng ta đã để cho “ Hồn (Đạo ) mất trước, nước mất sau “
Tuy ngày nay đất nước ta vẫn trơ ra đó, nhưng vì Hồn nước đã đội nón ra đi vì bị giặc đuổi, đang đi
lang thang đâu đó?. Muốn tìm lại được Hồn Nước thì ta không thể tìm ở đâu xa, mà phải quay về
Đạo lý dân tộc. Đó là những dòng Đạo lý xây dựng con Người và xã hội bằng Tình yêu thương và Lý
công chính. Đó là những giá trị vĩnh cửu, thiếu giá trị này thì con người đang còn ở trong tình trạng
ngợm! Trong tôn giáo nào ta cũng thấy những giá trị đó, tuy danh xưng có khác nhau, nhưng nội
dung thì không khác bao nhiêu : Nho giáo thì có Nhân, Trí, Dũng, Phật giáo thì có Bi, Trí Dũng,
Kitô giáo thì có Bác ái , Công bằng. Giữ vững được tinh thần đó thì mọi người biết thương yêu đoàn
kết với nhau và sống hoà điệu với nhau. Đó là nền tảng sức sống Hòa của quốc gia.
Sở dĩ xã hội ngày nay vướng vào vòng khỗ lụy Bất Hoà là do có Đạo Nói và không có Đạo Làm. Nói
và Làm là một, Không nói thì không biết lẽ phải, để giúp mọi người khác cùng theo cùng làm, Nói lẽ
phải mà không Làm thì có nói tới trăm ngàn lẽ phải cũng vô ích.
Ta luôn nêu cao các giá trị trên, nhưng phần nhiều ta đâu có sống và thực hành các điều đó, nên gây
ra trong xã hội bao cảnh Bất Hoà, đưa đến nạn phân hoá trầm trọng ngày nay.
Đây không chỉ là nan đề của nước ta, mà là nan để chung của nhân loại.
Muốn giải quyết được nan để Bất Hoà, thì ta phải tìm cho ra cái chủ đạo tạo nên nếp sống Thái Hoà:
sự hoà khởi đầu từ trong mỗi cá nhân, tới gia đình, rồi đến xã hội, để lập lại mối giây liên két mọi
người trong nước với nhau. Những giá trị đó không phải là sản phẩm của con người, mà phát xuất
từ nguồn Sống và nguồn Sáng từ đấng Tạo hoá.
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Tổ tiên chủng Việt xưa đã có nền Văn hoá Thái hòa đó, nhưng vì bị các chế độ chuyên chế độc tài
Bắc và Tây phương đã giam hãm dân tộc ta trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn “ nên ngày nay chúng
ta bỏ quên mất cái nguồn gốc quý hoá đó, khốn khổ hơn nữa là đi rước cái vỏ văn hoá Tây phương
là thừ gây ra không biết bao nhiêu máu và nước mắt cho nhân loại, ( đó là các nọc độc của chế độ
nô lệ, thực dân và cộng sản ) hiện nay nhân dân chúng ta là những nạn nhân đau khổ tột cùng. Các
nền văn hoá du mục tôn thờ bạo lực đã đẳn gốc con Người chúng ta, cắt đứt mối liên hệ giữa Đồng
bào ta với nhau và cũng cắt luôn mối liên hệ giữa con người với Thượng đế, do đó mà phá tan gia
đình và làm băng hoại xã hội . Ta phải tìm cho ra sợi dây lên kết giữa con Người với đấng Tạo Hoá,
và con Người với con Người, để tạo nên cảnh Thái hoà . Muốn chấn hưng nền văn hoá trên, ta phải
đi sâu vào Thiên luật hay Thiên Lý, tức Dịch lý.
C.- Dịch lý
Dịch lý là Thiên lý hay luật thiên nhiên, có nguồn gốc từ Nho, đúng hơn là Việt Nho, cốt tuỷ của Nho
là nét song trùng lưỡng hợp ( dual unit ), mà Tổ tiên chúng ta gọi là Tiên Rồng, văn hoá Đông Nam
Á có cơ cấu là 2, 3 ( vài ba ). Trước đây người ta cứ tưởng Kinh Dịch là của riêng của người Tàu,
không ngờ là của chủng tộc Việt, có nên tảng là Tiên Rồng, Ông Đùng bà Đà, Nữ Oa Phục Hy, trai
gái,vợ chồng . . . . Đây là hai đối cực tuy đối nghịch nhau nhưng có thể dung hợp được. Trên quả đất
này nếu không có vợ chồng, không có giống đực giống cái, không có trống mái, không có nhụy cái
nhụy đức, thì quả đất chúng ta đang ở chỉ là bãi sa mạc mênh mông, không có sự sống như các hành
tinh khác.
Muốn đi vào căn bản của Dịch lý, ta cần tìm hiểu về nét Song trùng lưỡng hợp và trìết lý Tả nhậm.
Đây là nền tảng văn hoá thái hòa của Việt tộc. Tuy nền văn hoá này mang hình thức xưa rất xưa, (
cái vỏ của Hán Nho ) nhưng lại có một nội dung ( cái ruột ) từ gốc Việt rất sâu sắc và phong phú rất
hợp với cảm quan thời đại.
I .- Nét Song trùng ( dual unit )
Nét song trùng là hai hạn từ ( terms ), hai thực thể đối nghịch, hay hai đối cực đi sóng đôi với nhau.
Tuy song song, đối nghịch với nhau, nhưng lại gặp nhau, nên gọi là nét song trùng, nét song trùng
này biểu thị lưỡng hợp tính, hay nói cách khác hai thực thể này giao thoa với nhau để tạo ra một
thực thể hài hoà mới, mà không mâu thuẫn tiêu diệt một mất một còn.
Trong huyền thoại có câu chuyện “ Việt Tỉnh cương, “ : . . . Ma Cô Tiên cho Thôi Vỹ hòn ngọc Long
Toại, bảo đó là cặp Trống Mái, có từ thuở khai tịch, truyền qua các đời ( cho đến đời Ân ) để làm thế
bảo, nhưng vì chiến tranh ( giữa Hoàng Đế thuộc Du mục và Si Vưu thuộc Nông nghiệp ), nên ngọc
châu được cất dấu trong đất, các nhà vọng khí đều biết hòn ngọc còn ở phương Nam . . . . ”
Suy ra thì hòn ngọc Long Toại chẳng qua là hai nét : Nữ Oa, Phục Hy đuôi quấn lấy nhau , vợ
chồng, Tiên Rồng của phương Nam hay là hai nét song trùng lưỡng hợp của Việt tộc, mà Tổ tiên Việt
đã cất dấu không để cho Hán tôc cướp đoạt .
Trong khảo cổ ta tìm thấy được ở Bắc Sơn viên đá có khắc hai nét song song, được coi như là dấu
chỉ phổ cập của nền văn hoá Ðông Nam Á. Ta lại có di chỉ Phùng Nguyên có những hoa văn chỉ đạo,
rồi đến Ðông Sơn càng trở nên nổi bật với vô số vòng song song chạy quanh đồ vật và nhất là cả
quanh tượng người nữa.

Hòn sỏi Bắc Sơn

Nữ Oa Phục Hy

Đồ gốm có vân song song
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Ta có thể coi nét song trùng lưỡng hợp như hai đường song song trên mặt cầu, chúng có thể gặp
nhau, hay giao thoa.
Trong các truyền thuyết, nét lưỡng hợp đi đôi với nhau, như Ðất với nước Chim với Rồng, Cái với
Đực, ông Ðùng với bà Ðà , ông Cồ với bà Cộc. Trong lời ăn tiếng nói của ta cũng dùng toàn lối nói
nhịp đôi: Trời / đất, cái/ đực, mái,/trống, núi / sông, non / nước, thời gian / không gian, Tình / lý,
Tâm / vật, tinh thần/ vật chất, ăn / nói, ăn / làm . ăn / ở, ăn / ngủ, đi / đứng. . .
Trong phong tục tập quán thì có lối hát Trống Quân, hát Quan họ Bắc Ninh, hát ví, hát dặm . . mỗi
lối hát đều có hai bè nam nữ.Trong cách ăn ở thì bảo “ có đi có lại mới toại lòng nhau “ .
Trong thể văn chương có lối văn biền ngẫu, câu đối có hai vế, môt câu đối hay là phải tạo được mối
giao hoà giữa hai vế với nhau.
Trong việc ăn uống ta dùng đôi đũa. Nói tóm lại chỗ nào chúng ta cũng thấy nhan nhản nét song
trùng lưỡng hợp. Sau Nho giáo công thức nét lưỡng hợp đó thành âm dương, khôn càn.
II .- Đặc tính nét song trùng lưỡng hợp: thái hoà
Song trùng, lưỡng hợp là hai đối cực ngược nhau nhưng lại có thể hoà hợp, giao thoa với nhau, tạo
nên trạng thái thái hoà. Ðể cho dễ hiểu về trạng thái lưỡng hợp của hai đối cực, ta có thể ví hai thực
thể đó như hai nốt âm trong nhạc, hai âm này nếu được biểu thị bằng đồ thị hình sin, nếu có những
hằng số và biên độ thích hợp thì sẽ tạo nên trên đồ thị những nút và những bụng mà ta gọi là giao
thoa ( interference ), sự giao thoa làm cho âm nhạc trở nên trầm bổng hơn: một âm góp phần bụng
trên, âm kia góp phần bụng dưới làm thành cái bụng chung đối xứng với trục, đó là âm bổng, hai âm
lại triệt tiêu nhau ở nút, tạo nên âm trầm.
Giao thoa âm thanh
Phương trình hình sin : y1=Asin( w1t+ A’ )
: Y2 = Bsin( w2t + B’ )
Với các hằng số A, B, W1, w2, A’, B’, thích hợp ta có đồ thị biểu diễn hiện tượng giao thoa :

Đường sinusoide

Tứ gốc trục đến một nửa cái bụng là tiếng bổng, phần sau là tiếng trầm. Ngoài giao thoa ta còn có
cộng hưởng nữa ( resonnance )
Trong vũ trụ các thiên thể cũng hút nhau bằng sức quy tâm và đẩy nhau bằng sức ly tâm, hai lực xô
đẩy và níu kéo nhau mà tạo ra thế quân bình động treo các thiên thể lơ lửng trong không gian ( giao
thoa lực trường ). Đây là một Tán một Tụ để tạo nên vũ trụ :
Tán là nhất thể, khi tỏa ra thành vạn vật lẻ tẻ riêng biệt, đó là luật của khoa học ngày nay khởi đầu
nhận ra sự Dãn nở của Vũ trụ ( Big Bang ) . Tụ là vạn vật quy lại một mối, một luật được khoa học
nhận ra và đặt tên là luật Vũ trụ hấp dẫn ( universal attraction )
Thời gian và không gian được ví như hai mạng lưới đan kết với nhau thành Thời – Không –nhất –
phiến để tạo thành vạn vật trong vũ trụ .( Giao thoa Thời – Không : Time-Space-continuum của
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Einstein ) Không gian bốn phương (Đông ,Tây, Nam, Bắc ) đan kết với thời gian bốn mùa ( Xuân,
Hạ ,Thu, Đông ) đã tạo thành vạn vật .( 1 )
Trong điện và từ học, các electron ( ion - ) và positon ( ion +) giao thoa với nhau để tạo ra điện
trường, cũng vậy cực Nam và cực Bắc của Nam châm tạo nên giao thoa từ trường.
Trong hoá học ta có các phản ứng ion và phân cực.
Trong con người có sự giao hoà giữaTâm và Vật, tinh thần và vật chất, tình và lý, đều là hai thực thể
đối kháng nhau, nhưng cũng có thể hoà với nhau làm cho con người được an bình hoan lạc. Khi ăn
cơm, ta dùng đôi đũa, ta kèm hai chiếc đũa hướng vào nhau, ta gắp được thức ăn, đó cũng là sự
giao thoa, lưỡng hợp.
Các nhà khảo cổ đều công nhận song trùng là nét đặc trưng của nền văn hoá Ðông Nam Á, trong đó
có Việt Nam. Chỉ có Việt ( Nho ) mới có nét song trùng lưỡng hợp, người ta không tìm thấy nhiều ở
bên Tàu . Nó là cốt tuỹ, là hơi thở của đời sống Việt. Ta còn có thể nói nét song trùng lưỡng hợp là là
cái sợi chỉ xuyên suốt nền văn hoá Việt.
III.- Nhận diện nét song trùng nơi văn hoá Việt
Qua trang huyền sử của Âu Cơ Tổ mẫu: mẹ Âu Cơ lấy bố Lạc Long Quân đẻ ra cái bọc 100 trứng,
nở ra 100 con. Ðến lúc chia tay, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển. Bọc trứng 100
chia đều ra 2 đàn con đã được thăng hoa thành hình tròn chia đôi bằng nét cong chữ S. Chữ S cong
lượn hai đầu để chỉ trong âm có dương, trong dương có âm; tránh tuyệt đối âm hay tuyệt đối dương.
Về sau Nho gọi vòng tròn chia đôi đó là vòng Thái cực viên đồ. Cái bọc ấp ủ các con đồng bào là
tình thương bao la của Mẹ, và các con được chia đều là lý công chính vằng vặc của cha .
Ðó chình là vòng chu tri hay vòng Thái Hoà.

Ðây là nền văn hoá đạt đạo Thái Hoà, vì nó là nguồn gốc của 5 cái hòa khác, có thể gọi là Ngũ
Hoà:
1.- Trong con người là hoà Tình với Lý, Tâm với Vật, nên là con người đạt thân, tức con
người nhân chủ.
2 .- Trong gia đình là hòa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, chị anh với các em , tạo nên cảnh
thuận vợ thuận chồng, gia đình êm ấm. Đó là Tổ ấm gia đình được sưởi bằng Tình và Lý hài hoà.
3.-Trong xã hội là hoà được nhân dân với chính quyền, nên không có hai nền văn hoá, một
cho chính quyền, một cho nhân dân như ở các nơi. Văn gia và chất gia đều chung một gốc văn háa
dù trình độ cao thấp có khác nhau.
4.- Trong nhân loại là hoà giữa các nước để làm nên cuộc thái bình đưa đến tình huynh đệ
phổ biến ( Tứ hải giai huynh đệ ) . ( 2 )
5 . Trên cấp siêu hình là hoà Có với Không, vô với hữu, không duy hữu cũng không duy vô,
mà chấp kỳ lưỡng đoan giữa Hữu và Vô. Những biểu hiệu đợt uyên nguyên này đã kết tinh vào quyển
Kinh Dịch với hai nét lưỡng hợp hay song trùng như vợ chồng, âm dương, khôn càn, mẹ cha .
D.- Đem Đạo lý ( Dịch lý ) vào Đời
I .- Chữ Hoà trong từng cá nhân.
Theo quan niệm của Việt tộc, con người của Việt tộc là con người Nhân chủ, nên không là Thiên
khởi,( duy tâm ) mà cũng không là Địa khởi ( duy vật ), mà là con người nhân chủ sống hài hoà
giữa Trời Đất. Con người nhân chủ là con người luôn luôn giữ được thế quân bình động giữa hai
yếu tố trái ngược nhau , như Trời / Đất, Tâm/ Vật, Tình/ Lý .. . , vì luôn ở vị thế quân bình động nên
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cũng luôn Tiến hoá . Con người Nhân chủ luôn biết tự lực tự cường như Phù Đổng thiên vương,
nhân ái như Mẹ Âu Cơ, trí lữ như Cha Lạc Long và hùng dũng như Con Hùng vương.
Con người Nhân chủ nầy thuộc loài lưỡng thê, có hai đời sồng: một cho tiểu ngã vòng ngoài: con
người đi ra ngoài thế giới vật chất, tìm tòi, khám phá vũ trụ, thâu lượm kiến thức để nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần, đây là con đường Thế sự .
Mặt khác con người đại ngã là con người vòng trong, nên con người đi vào cõi vô biên bằng cách đi
vào lòng mình, vì đó là “ vũ trụ chi tâm “ để thoả mãn khát vọng vô biên nhất là sự tự do, và những
giá trị vô biên như Chân, Thiện, Mỹ . Ðó là con đường Tâm linh .
Khi cả hai con người tiểu và đại ngã phát triển cân xứng thì ta có con người toàn diện.
Vì bỏ quên phần Tâm linh là phần quan trọng của con người, con người ngày nay rất đói khát tự do,
nhưng bị lạc đường, họ mãi mê đi tìm vật chất để thoả mãn cái khát vọng vô biên bằng những của ăn
hữu hạn, gây nên mầm loạn của xã hội.
Con người muốn đạt đươc chữ Hoà thì phải sống sao cho Tình Lý tương tham: Tình thì nối kết con
người lại với nhau, nhưng tình quá thì sinh ra thiên lệch, còn Lý thì có thể làm cho con người giữ
được bản sắc của mình, nhưng Lý quá cũng làm cho con người cách biệt với kẻ khác, để cho có được
đời sống quân bình, theo Tổ tiên ta , thì phải sống đời sống lưỡng hợp, theo tỷ lệ Vài ( 2 ) Ba ( 3 ) hay
“ Tham Thiên lưỡng địa “ nghĩa là Tình 3 Lý 2, ( suy ra từ cơ cấu ngũ hành, và được kiện chứng
bằng thí nghiệm bắn hạt nhân nguyên tử của hai nhà Bác học Trung hoa Lý Chánh Đạo và Dương
Chấn Ninh được giải thưởng Nobel: khi dùng máy gia tốc bắn hạt nhân nguyên tử thì làm phát ra hai
tia vi tử âm và dương với tốc độ khác nhau,vi tử dương nhanh hơn vi tử âm theo tỷ số 3/2 ) .
Tổ tiên đã có lối sống :“ Bên ngoài là lý nhưng trong là tình ”. Vậy con người Nhân chủ của Việt tộc
là con người Tiến hoá, có cách hành xử Thái hoà nhờ biết sống tu dưỡng theo đường Tâm linh . Khi
đi vào Tâm linh ( Đạo ) , ta sẽ un đúc được nhiều Đức .Sau đây là 5 đức giúp con người lập lại đời
sống quân bình theo nhịp hài hoà của vũ trụ ( Dịch lý ) được gọi là Ngũ thường .
II.- Ngũ thường
Ngũ thường là 5 tiêu chuẩn chung mà bất cứ người nào cũng quy chiếu vào đó để rèn Đức và Tài, để
cho con người phát triển toàn diện.Trước khi nói đến Ngũ thường ta bàn sơ qua ít nét về Ngũ hành:
1.- Ngũ hành
Khi chưa có văn tự hay lúc khoa học chưa phát triển, người xưa dùng Đồ hình và Số độ của Ngũ
hành làm khung cơ cấu, khung này dùng làm nền tảng cho phương pháp suy luận tổng hợp của mình,
đến nay đã có phương pháp lý luận khoa học, ( phân tích và tổng hợp ) nên ta không còn để ý tới nữa
, nhưng bỏ qua cơ cấu này chúng ta đã quên mất phần nền tảng của nền đạo lý xưa.
Đồ hình đầu tiên là thập tự nhai ( ┼ ). Nhai là con đường thông đi nhiều ngả, các ngả đều hội thông
với nhau. Trục tung mang hai đối cực, trục hoành cũng thế , khi hai đối cực giao nhau tại trung tâm
ta gọi là lưỡng hợp. Đồ hình Ngũ hành có lẽ bắt nguồn từ chữ Nghệ, qua thập tự nhai.
2.- Thập tự nhai
Chữ Nghệ ( 乂 ) gồm nét phẩy (丿: theo chiều kim đồng hồ ( hữu nhậm ) và nét mác ( 乁 ) theo
ngược chiều kim đồng hồ ( tả nhậm ). Chữ Nghệ là tiền thân của thập tự nhai .( Hình ảnh Nữ Oa
Phục Hy quấn đuôi nhau ).
Cổ tự viết số 5 bằng dấu chữ 十, sau gọi 十 là thập tự nhai. Thập tự nhai có : Trục doc : có thể
biểu thị cho trục chí, thời gian , tâm linh, bản chất , huyền sử, . . . Trục ngang : có thể biểu thị cho
trục phân, không gian, thế sự, hiện tượng, lịch sử. . .
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Trục Chí / trục phân , Thời gian / không gian, Tâm linh / thế sự, huyền sử /lịch sử, bản chất / hiện
tượng, Hữu /vô . . đều là hai đối cực. Hai đối cực của các hạn từ đối đáp vơi nhau, đều phổ biến
trong vũ trụ .
3.- Đồ hình Ngũ hành
Có 5 hành : Kim , Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ. Với quan niệm : Thuỷ : thấm xuống; Hỏa : bốc lên; Mộc
uốn khúc/chính trực; Kim :nương theo/ biến cải; Thổ : gieo gặt ( Thuỷ viết nhuận hạ; Hỏa viết viêm
thượng, Mộc viết khúc trực; Kim viết tòng cách; Thổ viết giá sắc : Thiên Hống phạm .
)Những
danh từ Kim , Mộc, Thuỷ , Hoả, Thổ không thể hiểu như là những tố
chất ( element ) như nhiều người hiểu lầm , mà có thể hiểu:Thuỷ là vật chất Hoả là năng lượng,
Mộc là sinh vật, Kim là khoáng chất, Thổ là con người, vì con người là tinh hoa của Trời Đất, hay
kết tinh của Thủy Hỏa. Ngũ hành chẳng qua là khung cơ cấu để tổng hợp một số vấn đề, để thấy mối
liên hệ giữa các đối cực của một hệ thống, tuỳ theo trường hợp mà sắp xếp các hành ( các đối cực )
quanh trung cung cho thích hợp .
Xuân, Hạ, Thu, Đông là Thời gian bốn mùa, Đông Tây, Nam, Bắc là Không gian bốn hướng. Đây là
khung thời gian và không gian . Thời gian và không gian đan kết với nhau thành Thời- Không – nhất
phiền ( Einstein )
Nam, Hỏa, Hạ
|
Đông, Mộc, Xuân — THỔ —Tây, Kim, Thu
|
Bắc, Thuỷ, Đông
Nếu tách 4 ô Hỏa, Mộc, Kim, Thuỷ ra thì hành Thổ trống không ( hành vô hành địa vô địa ) , nên 4
hành xung quanh đại diện cho Hữu, ô Thổ đại diện cho Vô . Vô có thể biểu thị Tâm linh , còn 4 hành
xung quanh cho Thế sự, hay Bản chất/ Hiện tượng . Do đó mà Trang tử bảo rằng : Hữu sinh ư Vô.

4.- Đồ hình & Số độ Ngũ hành
Ngoài đồ hình ta còn có số độ, được biểu diễn như sau :
Nam ( Hỏa )
2
|
( Mộc ) Đông 3 — 5 — 4 Tây ( Kim )
|
1
Bắc ( Thuỷ )
Những con số 1, 2, 3, 5 được gọi là huyền số vì nó giúp ta giải thích được cơ cấu của nền văn hoá
Đông Á. 1 là Thái cực, 2 ( âm dương ) là Thái hoà, 3 là Tam tài, 5 là Ngũ hành.
1-2, 3-4 là 2 cặp đối cực, các số trong Ngũ hành được đánh số từ 1 qua 2 rồi theo chiều ngược kim
đồng hồ ( theo tả nhậm ) tới 3 qua 4 . Số 5 là trung cung hành thổ, nên được gọi là Ngũ hành.
Các cặp đối cực : 1-2, 2-1, 1-4, 4-1, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2.
Trong các cặp đối cực thì cặp 2-3 hay 3-2 , nhờ có sự cách biệt nhau không quá lớn nên dễ lưỡng
hợp để tạo nên thế quân bình động. Việt tộc thì theo tỷ lệ vài ba ( 2 – 3 ), còn Tàu thì theo ( 3 – 2 ) :
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Tham thiên Lưỡng địa . Sở dĩ nói Lưỡng Tham hay Vài Ba mà không nói Tam thiên Nhị đia , hay Hai
Ba là vì tỷ số này rất co dãn linh động không cứng nhắc như số toán học .Trong con người thì Tinh
thần, Tình : 3, vật chất , lý : 2 ( bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình ). Văn hoá Đông Nam : 3-2 hay
2-3 . Văn hoá Âu Tây : 1-4 ( Tình thần : 1,vật chất : 4 ), Văn hoá Ấn Độ : 4-1 ( Tinh thần : 4, vật
chất : 1 .). Trong các cặp 3-2, 2-3 , 1-4 , 4-1 thì cặp 3-2 ; 2- 3 là cân đối nhất.
Ngũ hành là 5 hành, là những ( có thể coi là lưu chất ) tác hành sinh sinh hoá hoá, chứ không phải
tố chất ( 5 tố chất của Tây phương : 5 elements ) : Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa,Thổ . 5 hành được xếp theo
thập tự nhai : trục dọc là cặp lưỡng hợp Thuỷ Hoả, trục ngang là cặp lưỡng hợp Mộc Kim, trung tâm
là hành Thổ . Hành thổ ở Trung cung thông hội với các hành xung quanh như chất đệm ( tampon )
trong các phản ứng acid và base , hay chất gừng làm cho hai chất hàn / nhiệt trở thành ôn lương ,
nhờ vậy mà dung hoá được hai đối cực .
Tỷ lệ dung hợp là 3/2 ( Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số ). Suy theo lối khoa học thời nay thì, cặp Thủy
Hỏa là vật chất và năng lượng , cặp Mộc Kim là Sinh vật và khoáng chất, 4 hành xung quanh tượng
trưng cho vật chất, cho hữu thể . . ., còn hành thổ tượng trưng cho vô thể . . . ,
5.- Sự quan trọng của Trung cung hành Thổ
Hành Thổ là hành quan trọng nhất trong Ngũ hành,vì là hành có khả năng dung hóa, dung hợp hai
đối cực, bằng cách chấp kỳ lưỡng đoan, tức là chấp nhận hai đầu mối , hai đối cực để tiến tới trạng
thái khác được cân bằng mà tiến bộ, tỷ lệ của căn bằng giữa hai đối cực là 3/2 ( Tham thiên lưỡng
địa nhi ỷ số ; 3 trời, 2 đất, 3 tinh thần , 2 vật chất . . . . )
Ví dụ : Thuỷ và hoả là hai đối cực , đối kháng lẫn nhau , nếu ta biết dùng cái nồi đất ( vai trò hành
Thổ ) thì ta có thể dùng lửa để đun nước sôi từ thể lỏng biến qua thể hơi . Cái nồi đất đóng vai trò
hành Thổ, dung hợp hai đối cực Thuỷ và Hoà , vai trò của hành Thổ là chấp kỳ lưỡng đoan để có
lưỡng hợp . Nếu không chấp kỳ lưỡng đoan mà chấp nhất thì đi tới kết quả chọn một bỏ một, một
trong hai cực bị triệt tiêu, và cực còn lại cũng sẽ mất thăng bằng.
Ví dụ. Khi ta chấp nhất vào Chế độ cộng sản mà tiêu diệt đối cực kia là tư bản, thì ta sẽ đi vào cực
đoan, đi tới chỗ một mất một còn và đối cực còn lại sẽ bị mất cân bằng , nếu không biết điều chỉnh .
Marx đã chấp nhất, đi một chân để diệt cho được tư bản, vì chấp nhất cực đoan nên đã bị tiêu diệt,
làm gì mà thống nhất được, Marx chỉ thấy được hiện tượng mâu thuẩn bề ngoài ( hiện tượng ) mà
không thấy được bản chất của hai chế độ.
Marx chỉ thấy được sự bất công trong xã hội ( hiện tượng ) , mà không thấy được bản chất, nên tảng
của hai chế độ tư bản và vô sản. Nền tảng chính yếu đó là quyền tư hữu tuyệt đối ở trong chế độ tư
bản, gây nên cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra, và quyền công hữu tuyệt đối của chế độ cộng
sản, đưa con người xuống hàng trâu ngựa . Trong các chế độ tư bản thì tư bản Hoa kỳ là biết cách
đem tinh thần bác ái và công bằng vào trong các cơ chế xã hội, đóng vai trò trung cung hành Thổ để
điều hoà. Họ còn có chính sách thuế khoá lập quỹ an sinh xã hội để điều chỉnh được phần nào.
Còn Tổ tiên ta xa xưa đã biết lấy công điền công thổ ( công hữu ) để điều hoà với quyền tư hữu để
cho ai cũng có ruộng đất canh tác mà tự mưu sinh, để giữ lấy nhân phẩm của mình ( sẽ bàn trong
mục văn hoá và các ngành khác trong xã hội ). Người Tàu ( Hán Nho ) không nhận ra nét song trùng
lưỡng hợp cũng như vị tri quan trọng của trung ciung hành Thổ, nên đánh mất phần tinh tuý của văn
hoá.

E.- Đem Dịch lý vào đời sống cá nhân
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Ngũ thường: Đạo đức cá nhân
Đem cơ cấu Ngũ hành để giải thích Ngũ thường :
Lễ (Hoả:2)
〡
Nghĩa (Mộc:3)─Nhân (5)─Tín (Kim:4)
〡
Trí (Thuỷ:1)
Ta có 5 cặp lưỡng hợp: Nhân ( nội khởi ) – Nhân ( ngoại khởi ) ; Nhân – Nghĩa;Nhân-Lễ;Nhân–
Trí;Nhân–Tín.
Việt tộc đã công thức hóa tuyệt diệu những đức tính giúp ta thực hiện được cái Tâm an nhiên, Vật
hòa lạc, nghĩa là lập đươc thế quân bình động trong đời sống, để biết cách xử kỷ tiếp vật , để sống
đúng nghĩa con người nhân chủ. 5 đức này được sắp xếp theo cơ cấu ngũ hành, gọi là Ngũ thường,
Nhân tương đương với hành Thổ, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín tương đương vói 4 hành xung quanh . Ngũ
thường là những đức tính hàng ngày ( thường xuyên ) ta phải trau dồi để phát triển toàn diện con
người cả về vật chất, tinh thần và tâm linh . Ta có thể coi Nhân như là Đạo, còn Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
là Đức. ( Nhân – Trí; Nhân – Lễ; Nhân – Nghĩa; Nhân – Tín là các cặp đối cực được lưỡng hợp theo
tỷ số 3/2 )
I.- Nhân
“ Nhân giả ái thân ( nội khởi ) và nhân giả ái nhân ( ngoại khởi ) “, nghĩa là nhân là cái đức yêu
mình và yêu cả người khác, Nhân chứa tính chất lưỡng hợp, có hai lối xuất nhập: nhập thì yêu mình,
mà xuất thì yêu người . Về mặt tích cực : Ðã yêu người thì phải hết lòng với người, tức là mình phải
lập thân và thành công, để có đủ khả năng giúp người lập công thành thân được.( kỷ dục lập nhi lập
nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân ). Về mặt tiêu cực: Cái gì mình không muốn cho mình, thì đừng làm
cho người khác ( kỷ bất dục, vật thi ư nhân ).
Yêu mình thì phải làm cho thể chất, tinh thần và đời sống tâm linh mình được phát triển toàn diện,
yêu người thì cũng ra sức giúp cho người được phát triển như mình.
Như vậy nhân là động lực chính để làm trọn việc xử kỷ và cả tiếp vật. Vì nhận biết “ vạn vật nhất thể
“, tìm thấy chính mình trong mọi con người, trong mọi sự vật, nên lòng yêu thương trở nên bao la do
đó mà yêu thương luôn cả kẻ thù .
II .- Nghĩa
Nghĩa là cái đức giúp mình sống theo đường lối phải, là bổn phận mỗi cá nhân phải làm để thực hiện
đức nhân. Nghĩa cũng là trách vụ mà mọi người phải đối xử với nhau đễ làm trọn hảo mối liên hệ
đối với tha nhân. Nghĩa cũng có hai lối xuất nhập: bổn phận đối với mình và với mọi người. .Nghĩa
cũng có nghĩa là phải biết thích nghi ( nghĩa giả, nghi dã ), nghĩa là phải tuỳ thời, tuỳ hoàn cảnh tuỳ
theo từng trường họp mà xử kỷ tiếp vật cho đuợc hài hoà, hay nói cách khác phải biết hoà với từng dị
biệt của thế nhân và hoàn cảnh để giữ cái tâm của mình trong đạo nghĩa. Cách đối xử phải linh động
mới đáp ứng được nhu cầu cho từng đối tượng trong mỗi nơi mỗi lúc. ( chấp kinh tòng quyền )
Nghĩa là ngọn, nhân mới là gốc, nghĩa là một đức tính để chuyên chở đức nhân, Nghĩa có thấm
nhuần Nhân thì mới trọn, nên ta thường nói Nhân nghĩa, Tình nghĩa, Hiếu nghĩa, Lễ nghĩa, Ân nghĩa
, Ðạo nghĩa . . .
Tóm lại, Nghĩa là đức tính quan trọng vì nó đặt mình trước một trách nhiệm, mình phải quyết định
lấy tuỳ hoàn cảnh, không thể nhờ cậy ai khác .
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III.- Lễ
Khi đối xử với bất cứ ai, tự trong tâm khảm ta phải có thái độ cung kính. Cung là tự trọng mình, Kính
là trọng người, đây cũng hàm chứa nét lưỡng hợp, mình có trọng mình mới mong nguời khác trọng
lại. Tự trọng là vốn mỗi người phải có để xử kỷ tiếp vật, muốn được người trọng thì phải dùng đến
Lễ. Có lấy Lễ mà đối xử với mọi người thì mới giữ được hoà khí. Lễ là lợi khí để làm tốt, làm hòa
mối liên hệ với tha nhân. Lễ cũng đi với luật : Luật chỉ để tránh phạm lỗi bên ngoài, còn Lễ đi thấu
vào nội tâm, gây nên tinh thần tự trọng rất lợi cho sự nẩy nở nhân cách, do lòng tự trọng, mà con
người mới biết liêm sỉ; có Lễ, Nghĩa mới biết Liêm sỉ. Mất liêm sỉ, tức là mất sự sống cao quý của
con người. Pháp hình nhắm việc đã qua, Lễ mới chú trọng đến việc chưa tới, nên Lễ là cung cách hay
nhất để tránh bất hoà khi ý tưởng bất hòa chưa thành hình.
Lý do con Người phải xử Lễ với nhau là vì con Người thấy được hình ảnh Thượng Đế trong con
Người, hay đền Chúa ngự trong con Người, hay mỗi con Người là Phật sẽ thành.
Thất lễ với Người là phủ nhận tính chất linh thiêng nơi con Người, là cắt đứt mối liên hệ với con
Người, đương nhiên cắt đứt luôn mối liên hệ với Thượng đế . Cũng như Nghĩa, Lễ là ngọn, Nhân
mới là gốc, Lễ mà không thấm nhuần đức Nhân, thì Lễ chỉ là những lời nói đâu môi chốc lưỡi, đó là
phép lịch sự ( courtesy ) thông thường, những nguời “ xảo ngôn lệnh sắc “ nghĩa là người chỉ dùng
lời nói ngon ngọt để chinh phục cảm tình người khác là những người thực hành chữ Lễ thiếu đức
Nhân.
IV .-Trí
Ðể được phát triển toàn diện, con người một mặt phải hướng ngoại, dùng lý trí khám phá vũ trụ để
có kiến thức hầu nâng cao đời sống vật chât và tinh thần. Khi đi vào thế giới vật chất, con người
phải “ cách vật “ để “ trí tri “, nghĩa phải tìm tòi học hỏi sao cho là sự hiểu biết tròn đầy, toàn diện
để thoát khỏi cảnh tìm chân lý lối sờ voi, nghĩa là phải có sự hiểu biết cả hai đối cực, gọi là chu tri,
khi chỉ thấy một cực, một bên thì gọi là hiểu biết phiến diện. Nhưng Trí không những giúp mình hiều
sự vật và hiểu người, mà còn cần phải hiểu về mình trước nữa. Trí mà đựợc chiếu rõi hay tẩm nhuận
đức Nhân thì tạo ra đức Dũng, nếu Trí mà thiếu Nhân thỉ thành kẻ gian ác, Nhân mà thiếu Trí thì dễ
bị thiên lệch.
V.- Tín
Tín cũng có hai chiều: mình phải tin mình,thành thật với chính mình trước, mặt khác mình cũng phải
tin và thành tín với người như vậy. Có vậy thì mối liên hệ với tha nhân mới được hoà và bền vững.
Cũng như sống trong đời nếu mình không có đức tin thì không thể tiến bước, mình muốn tiến bước thì
giúp người khác cũng được như vậy.
Mình phải giữ chữ tín trong mọi nơi và trong mọi trường hợp cũng như trong những cái nhỏ nhất,
không vì một lý do gì mà bội tín. Một người thất tín dầu trong việc nhỏ, cũng không thể trông cậy gì
ở họ về việc lớn, vì “ nhất ngôn bất trúng, vạn ngôn vô dụng “: một lời không trúng, thì vạn lời khác
cũng bằng không .” Tín cũng chỉ là ngọn, mà Nhân mới là gốc, Tín có tẩm Nhân thì mới giữ vững Tín
được.Tín mà thiếu nhân thì sẽ rơi vào con đường phản bội.
Tóm lại, Nhân là gốc, còn Nghĩa, Lễ, Trí ,Tín là ngọn, là những phương thế để thi hành đức Nhân.
Theo cơ cấu ta đặt Nhân vào trung cung hành thổ, là vị trí của vô cực, còn Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là 4
phương hữu hạn.
Hay nói cách khác Nhân thuộc con người đại ngã, và 4 đức xung quanh thuộc
con người tiều ngã . Nhân là đức chính căn bản, mà các đức Nghĩa, Lễ, Trí , Tín phải y cứ tẩm
nhuận vào để khỏi lạc vào nơi lưu tục, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà không được tẩm nhuận đức Nhân thì sẽ
rơi vào chỗ lầm lạc hay chỉ có cái vỏ mà thiếu ruột, chỉ có bề ngoài mà thiều thực chất . Các hủ
Nho chỉ giữ cái vỏ cứng ngắt bên ngoài, mà quên mất phần ruột phong phú uyển chuyển bên trong,
nên con người Hán Nho chỉ giữ được cái vỏ quê mùa lạc hậu.
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Nhân là tâm của con người thuộc Tình, vì thế muốn đi về vô cực phải đi vào tâm của con người. Đây
là con đường hướng nội của Tâm linh, ngược với con đường hướng ngoại của Lý trí. Sống theo lối :
“ Tuy ngoài là Lý, nhưng trong là Tình “, làm cho con người Thân an Tâm lạc , tức là cái Hoà cá
nhân. Ta có thể ví Nhân với lòng Bác ái, Nghĩa , Lễ, Trí, Tín với lẽ Công bằng Văn hoá Việt là văn
hoá Đông Nam ( 3 – 2 ), Đông thuộc Mộc tức là sự Sống, đức Nhân, Nam thuôc hỏa, tức là sự Sáng,
thuộc Lý trí, vì vậy mà trí là sự Sáng ( 2 ) soi đường, nhân là sức Sống ( 3 ) chỉ hướng.
Những người trong chế độ độc tài, phát xít là những người quá duy Lý, lại thiếu đức Nhân, cư xử bất
công, gây nên cảnh bất hòa, sự bất hòa đã tàn phá con người, nước nhà, thế giới một cách kinh
khủng như vậy ! CS là một ví dụ điển hình.
Tổ tiên chúng ta đã có phương cách “ an Thổ, Đôn hồ Nhân, cố năng ái “ nghĩa là an trụ ở Trung
cung hành Thổ , tức là đi về vô biên bằng cách tuyệt Tứ ( vô ý, Vô cố, vô tất, vô ngã ) để tu dưỡng
đức Nhân, hay lòng Bác ái để duy trì mốì liên hệ Hòa với Thượng Đế hay Thiên Chúa . Theo công
giáo thì đây là cách tu dưỡng lòng Mến Chúa.
G.- Chữ Hoà trong gia đình và xã hội
Ngũ luân: Công lý xã hội
Về cá nhân, ta có Ngũ thường để tu đức, còn về gia đình và xã hội, ta có Ngũ luân để Tề gia, Trị
quốc, Bình thiên hạ. Ngũ luân là 5 mối liên hệ của con người trong xã hội, mà mọi người phải y cứ
vào, để giúp mọi người đối xử “ có đi có lại “ , sống công bằng với nhau để tạo nên mối liên hệ Hoà.
Tổ tiên chúng ta không sống theo cá nhân chủ nghĩa, mà ai ai cũng y cứ vào tiêu chuẩn chung là Ngũ
luân để xử kỷ tiếp vật, để lập lại mối liên hệ hài hòa giữa mọi người. Ta có thể xếp Ngũ luân theo cơ
cấu Ngũ hành:
Chamẹ, concái
|
Vuatôi (Nh.dân,ch.quyền)─VỢ CHỒNG ─(Bạnbè), Lân nhân
( Tình,Lý )
〡
AnhChị em
Các Cặp lưỡng hợp: Tình Lý.

I .- Vợ chồng
Âm Dương là hai đối cực tạo ra muôn loài trong vũ trụ, thì vợ chồng ( trai gái ) là khởi đoan của
Ðạo làm người ( Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ ). Khi lấy vợ lấy chồng mới là bước đầu kết
hợp, muốn tiếp tục công cuộc hóa sinh của Tạo hoá, thì hai vợ chống trước hết phải sống thuận hoà.
Từ nhãn quan nhất nguyên lưỡng cực, ta quan niệm rằng, vợ chồng tuy 2 mà 1, và dẫu là 1 những
vẫn duy trì được là 2 : nhờ tình yêu mà gái trai kết hợp 2 thể xác và 2 tâm hồn làm 1, ngược hai khi
đã kết hợp làm 1, mà muốn duy trì được là 2, thì phải lấy Lễ, Nghĩa mà đãi nhau, có thế mà không
khinh lờn mà làm mất bản sắc của nhau.
Lễ Thành hôn là kết hợp, thì Lễ Giao bái là lễ cách ngăn để giữ thăng bằng, để giữ chữ Hoà, khỏi
làm mất bản sắc của nhau. Số là sau lễ Thành hôn, và lễ Tơ hồng, trước khi hai vợ chồng vào phòng
trao thân gởi phận cho nhau, thì làm lễ Giao bái, nghĩa là vợ lạy chồng và chồng cũng lạy vợ, hai
bên cùng uống một chén rượu để y ước với nhau rằng từ nay và cho tới khi đầu bạc răng long, em
cùng anh luôn nhớ kính trọng nhau để nhà êm cữa ấm.
Ngày nay là thời đại văn minh, người ta cho việc lễ lạy, thề ước đó là hủ tuc lôi thôi, cách cư xử “
phu phụ tương kính như tân: vợ chồng kính trọng nhau như người khách “ là lạc hậu, nên bỏ quên,
nhưng là sự quên lãng thường làm tan nát gia đình, vì đánh mất lòng kính trọng nhau, khinh nhờn
nhau thì dễ gây nên cảnh bất hoà.
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Gia đình không những là mái ấm cho vợ chồng mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tình lý cho con cháu,
gia đình bất hoà hay cha mẹ ly hôn, ly dị làm thương tổn đến con cái không ít, việc đó cũng góp phần
vào sự bất ổn nguy hại trong xã hội .
II .- Cha mẹ và con cái
Cha mẹ và con cái lập thành gia đình, gia đình là tế bào căn bản của xã hội, gia đình có hoà thuận
thì xã hội mới được an vui.
1.- Cha mẹ đối với con cái thì theo nguyên tắc: phụ từ, tử hiếu.
Phụ từ nghĩa là cha mẹ phải thương yêu con cái. Từ là lòng thương người trên đối với người dưới và
cũng là lòng thương chung. Tình người cha khi thì rực rỡ như ánh sáng ban mai, lúc thì gay gắt như
nắng chiều hè, còn tình người mẹ thì luôn êm dịu mơ màng khi thì vằng vặc như ánh trăng thu.
Người cha thì luyện trí, mẹ thì luyện tình, cha thì cương, mẹ thì nhu, cương thuộc về lý có thể làm
làm cách xa, còn nhu thuộc về tình là sợi giây buộc con cái vào gia đình. Đó là phần tình, còn phần
lý thì mục tiêu tối hậu của Cha mẹ là nuôi nấng và dạy dỗ con nên người: Đây là con người đạt thân,
được phát triển cả hai yếu tố thành Nhân và thành Thân. Ðược rèn đúc trong môi trường tình lý nhu
cương tương tham tất con cái sẽ trở thành trai hùng gái đảm.
2 .- Cha mẹ thương yêu dạy con cái nên người thì lẽ đương nhiên con cái phải có Hiếu với
cha mẹ .Có Hiếu thì phải biết Ơn và Tôn Kính cha mẹ; biết ơn thuộc phạm vi Tình, và kính trọng là
Lý, tức cũng Tình Lý tương tham. Người con có hiếu luôn sẵn sàng vâng lời cha mẹ trong đường
ngay lẽ phải để nên người.
Phụ từ tử hiếu tạo nên cảnh gia đình thuận hoà đầm ấm. Lễ Gia tiên và Lễ Gia quan là đỉnh cao của
đạo Từ, Hiếu.
III.- Anh Chị em
Theo Nho, với anh em thì “ huynh kính đệ cung “ nghĩa là anh em phải lấy sự kính trọng nhau làm
phương châm, hay đối với nguời trên ( anh ) thì phải kính, đối với người dưới ( em ) phải nhường.
Còn người dân quê ta dạy con cái trong nhà là anh chị em phải nhường nhịn nhau: anh phải nhuờng,
em thì nhịn. Nhường là dành cho em cái phần đáng lý ra là của mình. Nhịn anh chị là biết dừng lại
khi sự bất hoà đến lúc gây cấn, mà chính mình tuy là em, vẫn tin rằng là mình có lý, để rồi hạ hồi
phân giải . Mục đích là đừng làm thương tổn đến chữ hoà.
Ðó là về lý, còn về Tình thì “ Anh em như thể tay chân, tay đứt ruột xót, chị ngả em nâng ” Anh em
cư xử đầy tình đủ lý thì chắc sẽ thuận hoà với nhau.
IV .- Vua tôi : Nhân dân và chính quyền
Vua tôi nói theo lối ngày nay là nhân dân với chính quyền. Dân coi chính quyền là “ phụ mẫu chi
dân “, chính quyền coi dân như con đỏ ( xích tử : con mới sinh ) . Đây là cách đối xử theo đường tình
, gọi là lễ trị . Ngoài ra chính quyền phải dùng pháp luật , để làm cho nước được giàu mạnh. Lối cai
trị theo Lễ và Pháp tức là Nhân trị. Nhiệm vụ của chính quyền là “ Phú chi, giáo chi “, để nâng cao
dân sinh và dân trí, cũng như điều hòa các cơ chế xã hội để an bang tế thế. Dân là gốc của nước, có
lo cho dân no dân ấm thì nền tảng quốc gia mới vững , nước mới yên ( Dân vi bang bản , bản cố ,
bang ninh ), và “ quan thì nhất thời, dân vạn đại “
Lo cho dân no, dân ấm, có đủ tự do giúp phát triển con người toàn diện, cũng như có môi trường
sống trong lành là nhiệm vụ của chính quyền, mà không kể là ở đâu trên mặt đất. Nói tóm lại, chính
quyền phải dung hoà được hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền: có đủ Nhân quyền thì dân mới
phát triển con người toàn diện được, chủ lực đất nước mới được trưởng thành, có Dân quyền cân
xứng , thì chính quyền mới có đủ điều kiện làm cho quốc gia giàu mạnh.
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V.- Bạn bè, Đồng bào
“ Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên ”
Đó là chữ tín, tin cũng có hai chiều: tin mình và tin người là 2 yếu tố để tình bạn đ ược vững bền.
Muốn tín được bền thì tín phải được thấm nhuần đức Nhân. Khi không thương nhau thì không thể giữ
chữ tín được. Bạn là người đồng hành quan trọng trong cuộc đời, vì học “ Thầy không tầy học bạn “
lại nữa “ giàu vì bạn sang vì vợ “ và tuồng nào theo tập nấy “ nên nếu được:
“ Bạn vàng lại gặp bạn vàng,
Long, Ly, Quy, Phượng, một đàn tứ linh ”.
Một người bạn tri kỷ là nguời luôn có mặt với mình để san sẻ với mình những nỗi chua cay, ngọt bùi,
vinh nhục, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào . Ngoài người thân trong gia tộc, mọi người chúng ta đều
là anh chị em đồng bào, được tẩm nhuận đức Nhân của Mẹ Âu cơ và Lý công chính của cha Lạc
Long, coi nhau như thể tay chân, người trong một nước phải thương nhau cùng, lá lành phải đùm lá
rách, tay đứt thì ruột xót. . .
Vợ chồng là khởi đoan của nhân đạo, đạo làm người theo lẽ huyền vi của Tạo hoá, nên có ảnh huởng
chi phối đến các luân khác. Ta cũng có thể xếp Ngũ Luân theo cơ cấu ngũ hành, mà vợ chồng nằm ở
trung cung, vì khi một người hành xử tốt với nhau trong đạo vợ chồng cho trọn Tình vẹn Lý, thì
những mối liên hệ khác trong ngũ luân đều thực hiện được.
Ngũ luân là tiêu chuẩn sống Hài Hoà của mọi người trong xã hội. Sống theo Ngũ luân tức đem đạo
Nhân ( tức cũng là lòng Bác ái ) và các Đức Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, ( tức cũng là lẽ Công bằng ) vào
gia đình và xã hội để duy trì mối liên hệ hài hoà với mọi người,.
Theo Công giáo thì đây là mối liên hệ yêu Người. Vậy sống theo Ngũ thường là Mến Chúa, sống
theo Ngũ luân là yêu Người.
H.- Chữ Hoà trong từng quốc gia.
Khi con người đã có đời sống tiểu và đại ngã hài hoà, trong gia đình thì cha mẹ con cái sống hoà
thuận hạnh phúc bên nhau; khi mọi gia đình, tế bào căn bản của xã hội được an vui, có một chính
quyền là những nguời tài đức, lại có một chính sách cai trị tốt lành biết lo cho dân no dân ấm, dân trí
được nâng cao và biết điều hoà giữa nhân và dân quyền tất xã hội sẽ yên ổn. Trong thế giới nếu
nước nào cũng thái bình thịnh trị thì thế giới sẽ hoà bình.
Những loại hoà bình áp đặt bằng họng súng tất sẽ không tạo hạnh phúc cho con người và cũng sẽ
chóng qua. Chúng ta có một cái lợi là nền Văn hoá của Việt tộc là nền văn hoá chung phổ cập cho
toàn dân, chung cho cả văn gia lẫn chất gia, hai bên cùng có một căn bản văn hoá như nhau, chỉ
khác nhau có trình độ cao thấp, nên rất dễ giao hoà .
Nền văn hoá của ta lại đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con người, nên gắn chặt với vận mạng
của con người. Ðó là Thực, Sắc, Diện (đã bàn ở bài “ Chính trị công dân “ ).
I.- Hoà bình thế giới
Quan niệm “vạn vật đồng nhất thể : vạn vật trong vũ trụ đều có cùng một thể, một bản chất “, như
vậy ta có thể tìm thấy mình trong bất cứ vật nào trong vũ trụ, vì tất cả đều cùng có bản chất như
nhau. Thí dụ như electron và positon mà nguyên tử nào trong vạn vật đều có, cũng như “ spirit
molecule” của Rick Strassman M. D. đều được chứa trong tất cả vạn vật. Do đó mới có bản tính
đồng nhiên của nhân loại.
Ta và vạn vật trong vũ trụ đều tìm thấy được bản chất của nhau trong mình, nên mới nảy sinh ra lòng
công bình bác ái, từ bi hỷ xả; do đó mới nhận ra “ Tứ hải giai huynh đệ : anh em bốn bể một nhà “,
để tạo nên sự cảm thông cho tình huynh đệ phổ biến. Ðó là nền tảng tư tưởng cho một nền hoà bình
của cộng đồng nhân loại .
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Liên hiệp quốc đã được thành lập từ năm 1948, đã hoạt động tích cực cho nền hoà bình thế giới,
nhưng tới nay cái hố ngăn cách giữa người giàu và nghèo không giảm bớt mà còn gia tăng, thế giới
vẫn còn vang rền tiếng bom tiếng súng, nên Hoà bình cũng chưa được cải thiện, giờ đây tiếng bom
tiếng súng nhất là tiếng bom tự sát còn rền vang, mây mù hận thù còn bủa giăng khắp chốn, suy ra
là nền hoà bình chưa đặt căn bản hoàn toàn trên con người.
K .- Thế quân bình động của vũ trụ
Các thiên thể trong vũ trụ, nhờ hai lực ly và quy tâm được cân bằng mà các thiên hà được treo lơ
lững trong không trung hàng ức triệu triệu năm . Ðó là thề quân bình động ( dynamic equilibrium )
của vũ trụ. Con người sống theo đạo Thái Hoà là sống theo nhịp điệu an hoà của vũ trụ ( cosmic
rhythm ), những bước chân khiêu vũ trên Trống Ðồng cũng là nhịp bước an hành theo điệu xoay
vần nhịp nhàng ấy. Trên cấp cao nhất siêu hình. Là hòa Có với Không, hoà Hữu với Vô. Vậy văn hoá
Tổ tiên ta chứa cái hoà khắp mặt: từ con người, đền gia đình, xã hội tới vụ trụ, tất cả cùng vận
chuyển nhịp nhàng trong cosmic rythym.
Tóm lại, qua Ngũ thường và Ngũ luận ta thấy rõ được bước đường Tu, Tề, Trị, Bình của Tổ tiên xưa.
Nhờ Ngũ thường mà mỗi cá nhân có cách thế để tu thân ( Tu ), và nhờ Ngũ luân mà các mối liên hệ
trong xã hội đáp ứng được tiêu chuẩn thái hòa, do đó mà gia được Tề, quốc được Trị và thiên hạ
được thái bình.
Ngày nay có những con người nhất là ở xã hội Tây phương là những người quá ham chuộng tự do,
sống theo lối cá nhân chủ nghĩa, có nhiều người sống theo tiêu chuẩn là “ thích “ và “ không thích “,
nhưng khốn nỗi lòng ham muốn của con người thì vô bờ bến, lại không chấp nhận một tiêu chuẩn
chung nào để quy chiếu,nên sinh ra lắm cảnh bất hoà !
L .- Vài điều cần phân biệt
1 .- Tam cương là của Tống Nho, là luật Manu phát xuất từ Bộ lạc du mục ở Đông Âu.( Duy
văn sử quan : Hoàng văn Chí ). Nhiều người chê cái lối sống của mấy bà : Khi còn nhỏ thì sống theo
cha, khi lớn lên thì theo chồng, lúc chồng chết thì theo con, thiết tưởng không có gì quá đáng. Thực
ra tam cương là Nhân, Trí, Dũng.
2 .- Còn Ngũ luân của Ta cũng khác của Tàu, vì ta thuộc Từ Di, mà “ Từ Di tả nhậm “, tức
cài nút áo bên tả; khi nhảy múa ( như chiều khiêu vũ trên trống Ðồng ) thì quay về bên tả là quay về
hướng của mặt trời, nguồn mạch của sự sống; quay về bên tả là phía tay yếu, nên phù yểu, trọng nữ;
bên tả là phía của quả tim, nên trọng tình .
3.-Còn Tàu thì hữu nhậm tức quay về tay phải là tay mạnh hơn, phù cường nên trọng nam
khinh nữ, “ nhất nam viết hữu thập nữ viết vô “, nặng về lý trí, chuộng võ lực, cướp bóc và bành
trướng.
4.- Do hai căn bản đó mà cách sắp xếp thứ tự ngũ luân cũng khác.
Ngũ luân của Ta được xếp theo thứ tự: Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi,
( bè bạn ) Đồng bào . ( đây là thứ văn hoá trọng tình hơn lý, sống theo lối
nhu thuận, đi theo vương đạo ) . Còn Tàu thì: Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn . Văn hoá
trọng Nam khinh nữ ( kiểu chồng chúa, vợ tôi ), tôn vua lên làm thiên tử trên mây xanh, nặng về lý trí
hơn tình, ưa dùng võ lực, để phò vương quyền chuyên chế, ( theo lối bá đạo ), bản chất là bạo động,
gây chiến tranh cướp đoạt, bành trướng .
M.- Đem Dịch lý vào các cơ chế xã hội:
Yếu tố Tiến bộ và Trường tồn .Văn hoá là nền tảng của đời sống quốc gia, đó là hồn nước, nên có
ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành sinh hoạt trong xã hội . Ta cũng xếp các ngành theo Ngũ hành :
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Giáo dục
( Thành Nhân-thành Thân )
〡
Xã hội─VĂN HOÁ─Chính trị
(Dântrí─DânSinh) (Tháihoà) (Nhânquyền–Dânq.)
〡
Kinhtế
(Công hữu–Tư hữu )
( Thành nhân - thành thân; Công hữu – Tư hữu ; Nhân quyền – dân quyền; Dân trí – Dân sinh,
đều là cặp đối cực cần được lưỡng hợp theo tỷ số 3/2 )
Văn hoá là cái gốc, cái gốc này chi phối các ngành và làm trụ cho các ngành để quy chiếu mà giữ
lấy cái gốc tốt. Cái gốc đó là tính chất thái hoà, làm cân xứng hai đối cực để giữ vị thế quân bình
động, đó là nguồn của tiến hoá và trường tồn. Thái hoà là lối sống hoà điệu giữa con Người với Trời
Đất ( tham thông cùng thiên điạ )
I.- Giáo dục
Về giáo dục thì phải điều hoà được hai mục tiêu thành Nhân và thành Thân Nền giáo dục có điều hoà
được hai yếu tố đó thì mới giúp cho con người phát triển toàn diện ( cả Tâm linh và thế sự ). Có
thành Thân mà không thành Nhân thì sẽ là kẻ gây mầm rối loạn cho chính mình và xã hội .
Các nền giáo dục ngày nay đã coi nhẹ, bỏ quên yếu tố thành nhân là yếu tố quan trọng nhất , cho nên
xã hội đi vào tình trạng bất ổn, không có con người tốt biết sống theo tinh thần bác ái và công bằng
thì làm sao làm được việc tốt! Có điều hoà được hai đối cực thì nền giáo dục mới giúp cho con người
phát triển toàn diện.
II.- Kinh tế
Về kinh tế thì phải điều hòa được giữa Công hữu và Tư hữu, để mức độ sống chênh lệch vừa phải
giữa người giàu và người nghèo, đừng để cho sự chênh lệch quá cách biệt, làm sao cho ai ai cũng có
những nhu cầu căn bản sống xứng với nhân phẩm. Ta không thể cào bằng như kiều cộng sản, vì khi
được sinh ra có người này thì nhiều khả năng, người khác thì kém hơn, tất cả mọi con người đâu
phải là một đám hoa cứt lợn ( tiếng của Cụ Phan Khôi )
Ngày xưa Tổ tiên mình dùng công điền công thể để điều hoà giữa Công hữu và Tư hữu để cho ai
cũng có phương tiện sống đúng theo nhân phẩm của mình. Ngày nay các nước tư bản nhất là Hoa kỳ
đã biết dùng tiền thuế khóa, lập quỹ An Sinh xã hội để quân bình phần nào giữa công và tư hữu .
III.- Chính trị
Về chính trị thì phải điều hoà được giữa Nhân quyền và Dân quyền, gọi là chế độ nhân trị . Có nhân
quyền thì con người mới có điều kiện phát triển toàn diện, có dân quyền thì sự đóng góp của người
dân mới làm cho nước mạnh. Điều hoà được hai đối cực đó thì mọi người dân được ấm no và hoan
lạc và quốc gia cũng được hùng cường .
Các chế độ độc tài chuyên chế như CS phải dùng bạo lực và mưu gian để dùng dân quyền lấn át
nhân quyền, chỉ lo cho nước mạnh để lo xích hóa thế giới, đâu có để ý và biết cách tìm phúc lợi cho
người dân.
IV.- Xã hội
Về Xã hội thì phải điều hoà được giữa Dân Sinh và dân Trí. Có nâng cao dân sinh và dân trí thì con
người phát triển toàn diện được, làm cho chủ lực của quốc gia trưởng thành về khả năng và đức độ.
Đây là nền tảng vững chắc của quốc gia. Giam hảm nhân dân trong vòng đói rét và ngu tối thìDân
chỉ có thể làm nô lệ, đâu có đủ khả nằng làm chủ đời mình đất nước
mình. Trào lưu dân chủ giúp nâng cao dân Trí và dân Sinh.
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Dân Sinh và Dân Trí là hai đối cực cần được song hành chặt chẽ, vì có nâng được cái này mới nâng
được cái kia . Chế độ nào mà cứ bưng bít để ngu dân, thì cũng phải sống trong cùng khốn. Hạnh
phúc đời sau chỉ là cái bóng, cứ chạy theo hình, không bao giờ bắt
được !
M.-Triết lý Tả nhậm và Hữu nhậm
Tả nhậm ( Lối sống của Tổ tiên Việt ) Hữu nhậm ( Lối sống của Hoa Hán ). Người Việt chúng ta
thuộc chủng Lạc Việt, một chủng trong Bách Việt, trong Tứ Di . Tứ Di là Nhung, Địch, Man, Mông.
Các chủng Việt này có thời sống bao quanh chủng Hoa Hán, nên gọi là tứ Di. Các chủng thuộc Tứ
Di đều sống theo lối “ Tả nhậm “ ( Tứ Di tả nhậm ).
I .-Tả nhậm
Nhậm là vạt áo, tả nhậm là cài vạt áo về bên tả. Hàng ngày khi mặc áo vào ta phải cài khuy áo. Cài
khuy áo là công việc hàng ngày mọi người phải làm, có lẽ vì vậy mà Tổ tiên ta chọn cái thói quen này
để nhắc nhở con cháu muôn đời về sau về cái triết lý sống của dòng dõi
mình. Vậy triết lý tả nhậm là gì ? Thưa :
1.- Cài vạt áo về bên tả là đi theo chiều quay của Đại Hùng tinh quanh sao Bắc Đẩu, tức là
quay về hướng mặt trời, nguồn mạch của sự sống, mặt trời tượng trưng cho Trời, cho Thiên ý, Thiên
lý . Quay về mặt Trời tức là muốn hướng mọi hoạt động của mình cho được thuận thiên, với ý tưởng
“ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong “.
2 .- Quay về bên tả, tức là quay về phía con tim, tức là trọng Tình, sống theo nguyên lý Mẹ, vì
Mẹ là nguồn suối yêu thương như nước biển dâng tràn.
3.- Quay về bên tay tả là tay yếu hơn, để tỏ dấu phù yểu, tức cũng là trọng nữ là phái yếu để
cho cân bằng với nam giới là phái mạnh hơn, hầu tạo nên thế hoà cân đối trong gia đình. Phù yểu
không thể là kẻ yếu, mà phải là người mạnh, cái mạnh của Nhân, Trí, Dũng . Đem triết lý tả nhậm
áp dụng vào đời sống con người, tuy coi trọng cả tình lẫn lý, nhưng lại trọng tình hơn lý, trọng tinh
thần hơn vật chất, trọng phẩm hơn lượng , . . . áp dụng vào đời sống xã hội thì trọng văn hơn võ,
trọng khoan nhu hơn vũ lực, phù yểu mà không trợ cường, nên chính trị đi theo vương đạo, xã hội lấy
dân làm gốc.
II .- Hữu nhậm
Còn người Tàu, nòi Hoa Hán là dân du mục theo văn hoá “ Hữu nhậm . Đây lối sống ngược lại với
Tả nhậm , tay phải đã mạnh hơn, còn phù thêm nên trở thành bạo lực , nên “ phù cường lăng nhược
: giúp người mạnh, xúc phạm kể yếu “ , trọng võ lực hơn văn học, trọng lượng hơn phẩm, trọng lý
hơn tình . . Trong gia đình thì vợ chồng sống theo lối “ chồng chúa vợ tôi “, trọng nam khinh nữ, “
nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô “, về chính trị thì bạo động, đàn áp, cướp đoạt, bành trướng , đi
theo đường chuyên chế, tôn quân, tôn đảng lên đến mây xanh, đó là bá đạo. Lối sống bá đạo đã và
đang tiếp diễn triền miên và không ngừng gây mầm loạn trong nuớc nhà và ngay trên cả hoàn vũ !
III .- Triết lý Hữu nhậm đưa thế giới về đâu ?
Thường thì người ta phù thịnh mà ít ai phù suy, và trong xã hội xưa nay ta luôn luôn cứ thấy cái thói
“ Dĩ cường lăng nhược “, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé .
Đây là nguồn gốc thảm hoạ muôn đời của nhân loại: Trong gia đình là người chồng, phái mạnh, áp
chế người vợ, cha mẹ áp chế con cái, trong làng xã thì cường hào ác bá tung hoành, trong xã hội thì
các chế độ chuyên chế bóc lột áp bức nhân dân và đi chiếm đoạt nước khác qua trường kỳ lịch sử .
Chế độ chính trị Hoa Hán triền miên dùng bạo lực, tìm mọi cách để nô lệ hoá và đồng hoá dân tộc
ta, dân ta phải gánh chiụ không biết bao nhiêu là quốc nạn và quốc nhục . Tiếp đến là thực dân, phát
xít dùng bom đạn để chiếm đoạt thuộc địa, nhất là Cộng sản chuyên dùng bạo lực và mưu gian, dấy
động lòng hận thù cướp chính quyền để mong khống chế cà thế giới. Nay đã đến lúc tàn rồi mà VC
cứ cố bám lấy lấy chế độ bạo tàn bất nhân đó.
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Tổ tiên chúng ta và chúng ta ngày nay đều là nạn nhân của các chế độ bạo tàn sống theo triết lý
Hữu nhậm! Chúng ta chống Cộng sản và bè lũ là chống tận cái cốt lỏi lối sống hữu nhậm của
chúng, đó là những kẻ duy lý, quá khích, cực đoan, đã mất nhân tính, lại bị tha hoá, nên CS có đủ thứ
vong : vong thân, vong nhân, vong bản, vong quốc, vong nô. Tới nay những người CS đâu có nhận ra
họ là những người vong thân và vong nô.
Nhưng chúng ta vẫn coi Việt cộng vẫn là nòi giống Tiên Rồng, là những đứa con hoang của Tổ quốc.
Chúng ta đang mong họ trở về với dân tộc. Chúng ta phải có một chính sách thật nhân đạo, bảo đảm
cho họ vững tin, khi họ biết dứt khoát quay về trong lòng dân tộc.
IV .-Tại sao Tổ tiên ta lại chọn con đường tả nhậm, phù yểu ?
Sống theo lối phù yểu tức đương nhiên là chống lại kẻ mạnh, cường quyền ác bá . . . . Đây là việc
không dễ gì mà chống cho hiệu quả, lạng quạng chỉ rước hoạ vào thân, vì kẻ mạnh thường thì có
quyền có thế lại lắm tiền, nên dễ thao túng mọi người. Một chế độ chuyên chế thì quân đội đông,
công an nhiều, vũ khí lắm, có nhiêu người a theo . . . . Vậy chống kẻ mạnh là việc vô cùng khó
khăn, nhưng nếu chống được là anh hùng vô địch. Tổ tiên đã là người hùng và vẫn muốn tất cả con
cháu đời đời về sau đều làm người hùng, nên mới có những tên gọi cháu là “ trai hùng gái đảm ”.
Không tu Nhân tích Đức thì không thể thành Trai Hùng Gái Đảm được .
V .- Cha ông ta dùng vũ khí gì và phương cách nào để chống lại ?
Sức mạnh của dân tộc ta bắt nguồn từ Thiên lý, con dân ta ngày xưa ai ai cũng tu Nhân tích Đức để
trở thành trai hùng gái đảm, hầu trở thanh con Người Phù Đổng. Tổ tiên ta lại sống theo tinh thần tả
nhậm, có chiến lược mà Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt và cụ thể hoá trong Bình Ngô đại cáo, đó là:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn”
“Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “.
Nhân là yêu mình và yêu người, chí nhân là toàn dân yêu mình yêu người và yêu cả kẻ thù, có chí
nhân thì mới khóa tay, khóa lòng kẻ thù không cho chúng tiếp tục theo con đường bạo ngược, hầu
hồi tỉnh lại mà cải quá . Đại nghĩa cũng thế: Nghĩa là bổn phận của mọi người, của toàn dân, là sức
mạnh tổng hợp,chiến đấu với kẻ thù, làm cho kẻ thù khiếp đảm. Những cách đối xử với quân Minh
bại trận của Tổ tiên ta đã nói lên cái Chí Nhân và Đại Nghĩa của quân dân ta .
Tóm lại, nếu mọi người dân đều sống nhuần nhuyễn các đức trong ngũ thường và ngũ luân và hành
xử theo tinh thần tả nhậm thì sẽ thành Phù đổng vô địch và siêu việt.
Trong cuộc chiến đấu với kẻ thù hữu nhậm, ta dùng lối nhu thuận, nên về Nhu ta có chiến thuật du
kích với trường kỳ kháng chiến như trường hợp vua Lê Lợi; về mặt Cương ta cũng có đủ uy dũng để
chận đứng những hành động cường bạo của họ, với chiến thuật tốc chiến tốc thắng của vua Quang
Trung .
Đây là loại sức mạnh tổng hợp của không phải là Sắt Thép mà là của Nước, tức là “ trong nhu có
cương “, nên có thể “ dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược thắng cường “ , là một thừ sức mạnh khá dẻo
dai, khó bẻ gãy, không như sức mạnh của thép, tuy rất cứng nhưng dễ bẻ gãy hơn nước, và khi đã bị
bẻ gãy thì khó lòng mà chắp nối lại được.
Đảng CS Trung Hoa cũng như Việt Nam đã vận dụng đến chiến thuật “Dĩ nhu thắng cương, dĩ
nhược thắng cường “ một cách thành công lúc phá hoại, nhưng vời chiến lược “ Hung tàn và cường
bạo “, thì ngoài việc phá hoại con người và xã hội , thì không thể xây dựng được gì thêm! Hệ thống
CS đã sụp đổ vì chiến lược căn bản sai lầm này.
Cuộc chiến tranh giữa Hữu và Tả nhậm là một cuộc chiến tranh liên lỉ hàng ngày hàng giờ hàng
phút suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, đây cũng là vấn đề của : Nhân Nghĩa thuộc Tình Lý và
Hung tàn, Cường bạo thuộc Duy Lý, duy lý làm cho đời sống mất quân bình, gây ra mầm loạn của xã
hội.
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VI.- Chống bạo lực để làm gì ?
Phe hữu nhậm luôn dùng bạo lực để thực hiện cướp bóc, muốn cướp bóc được thì phải dùng mưu
gian và bạo lực khóa tay đối phương lại mà tước đoạt: tước đoạt đất đai, con người, của cải, quyền
thế, danh vọng , đàn bà . . . Đã có nhiều rồi, mà còn muốn thêm nữa và thêm nữa, như vậy cần phải
có nhiều mưu mô thủ đoạn. Cứ nhìn vào hành động của VC trong 7 thập niên qua thì rõ, họ đã giết
không thương tiếc anh em đồng bào, Không có cái gì có thể lấy được mà không bày mưu vu gian để
cướp đoạt, không có chỗ nào không phá, cái nguy hiểm nhất là phá nát luân thường đạo lý làm người
mà Tổ tiên ta đã dày công xây dựng qua nhiều ngàn năm mới có được, nay còn dùng gian manh quỷ
kế để tiêu diệt ngay tinh thần tự chủ trong mọi con người để cho dễ bề thống trị .
Mầm mống chiến tranh và khổ đau của nhân loại là ở chỗ duy lý và bạo động này đây!. Vậy chống
lối sống tả nhậm là để con người sống tự do với tư thế làm chủ đời mình, gia đình mình và đất nước
mình và nhất là tạo cảnh thái hoà để cho mọi người được ấm no hạnh phúc.
Văn hoá Hữu nhậm là mầm mống của chiến tranh, còn văn hoá Tả nhậm là nền tảng của hoà bình.
VII .-Tổ tiên Việt xưa đã triển khai tuyệt vời nếp sống thái hoà và dũng lược
Một dân tộc nhỏ bé gấp mấy chục lần, sống theo triết lý tả nhậm, bên cạnh một nước khổng lồ sống
theo nếp sống hữu nhậm, luôn luôn tìm cách thôn tính để đồng hoá, cha ông chúng ta đã có dịp thể
hiện tinh thần hiếu hoà nhưng dũng lược qua suốt trường kỳ lịch sử :
Các nữ lưu Việt như hai bà Trưng, bà Triệu . . . đã nêu cao gương oanh liệt đầu tiên trong lịch sử
nước nhà, chỉ trong mấy ngày mà thu lại được 65 thành, đó là những gái đảm!
Nhà Lý không những đánh bại nhà Tống, mà còn qua đất Liêm, Ung, Khiêm tiêu diệt trước mầm
mống xâm lăng. Nhà Trần 3 lần dáng cho quân Nguyên là quân đội hùng mạnh nhất Âu Á đương
thời những đòn thảm bại!
Nhà Lê dùng chiến tranh trường kỳ tiêu diệt quân Minh trong 10 năm ròng! Nhà Nguyễn Tây Sơn
dùng chiến tranh thần tốc quét sạch quân Thanh vỏn vẹn có 5 ngày!
Không chỉ có hai bà Trưng, bà Triệu, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ,. . . mà
có vô vàn anh hùng liệt sĩ trong đám thường dân ít học, họ đều là những trai hùng, gái đảm. Tuy
CS đã cố tình tiêu diệt cho hết cái bàn chất Nhân, Trí, Dũng của giống nòi, nhưng ta vẫn có vô số
công dân trai hùng gái đảm như Hoà thượng Quảng Độ, Lm Nguyễn văn Lý , Lm Phan Văn Lợi, Ls
Lê thị công Nhân , nhà văn Trần khải Thanh Thuỷ . . . )
Ta thử hỏi sức mạnh đó từ đâu? Phỏng một dân man ri mọi rợ, không biết luân thường đạo lý là gì,
hay học mót của Hoa Hán, mà có thể hạ đòn kẻ thù khổng lồ truyền kiếp Bắc phương suốt trong tiến
trình lịch sử gần 5000 năm ! Những chứng cớ lịch sử này giúp ta lấy lại niềm tin là Tổ tiên chúng ta
cũng có văn hoá, thứ văn hoá hợp nội ngoại chi đạo rất là siêu việt!
Tổ tiên Việt cũng đã chỉ dẫn cho chúng ta con đường chính trị Vương đạo tuyệt vời tức là đem Dịch
lý vào sự sống con người và các cơ chế xã hội để luôn được Tiến bộ ( do hai đối cực luôn ở thế quân
bình động ) và trường tồn ( tức là thuận thiên giả tồn ).
N.- Tóm lại
Vậy những nhà chính trị chuyên nghiệp là những người chuyên về việc trị quốc, bình thiên hạ.
1.- Nền tảng của công việc trị quốc là tu thân và tề gia, tuy thuộc vể lãnh vực cá nhân và
nhất là các tôn giáo, nhưng chính quyền cũng phải tìm cách giúp cho mọi người dân có cơ hội và
phương tiện thuận lợi để tu thân, tề gia , vì đây là nền tảng của xã hội, cũng là nền tảng của chế độ
dân chủ thực sự.
2.- Các nhà chính trị phải soạn thảo được chính sách quốc gia thể hiện các điều sau
a.- Đem Đạo lý quốc gia vào đời . Các đạo lý này phải được
thấm nhập vào trong hiến pháp trong luật pháp quốc gia.
b.- Phải có một cơ chế xã hội thích hợp để đem Đạo lý vào Đời
hầu phục vụ được phúc lợi cho toàn dân.
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c.- Phải thông hiểu những phương pháp khoa học kỹ thuật để giúp cho công việc xây
dựng đạt hiệu quả tối đa.
d.- Phải huấn luyện cho được tầng lớp công bộc của dân thấu hiểu được chính sách
quốc gia trong mọi ngành, cũng như các phương pháp khoa học kỹ thuật để thi hành nghiêm chỉnh
chính sách. Những công bộc này phải được tuyển chọn theo hai tiêu chuẩn Đức và Tài theo cung
cách công bằng minh bạch. Trên hết nên thành lập một ban Cố vần ( think tank ) cấp quốc gia để
giúp hoạch định chính sách về quốc kế dân sinh thích hợp với hoàn cảnh của quốc gia. Đây là lãnh
vực chuyên nhiệp của các nhà Khoa học xã hội, các nhà khoa học kỹ thuật, mà nay nhờ cuộc tỵ nạn
mà chúng ta đã có được, nhưng chưa tập hợp được để cùng nhau lo việc chung.
O.- Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ
Dịch lý đã đem lại cho chúng ta Đạo sống thái hoà, nếu ta biết cách thâu nhận những phương pháp
khoa học của Tây phương để đem chủ đạo Thái hoà vào nếp sống gia đình và xã hội, thì chúng ta
mới thoát được cái nạn Bất Hoà gây ra quốc nạn và quôc nhục đã trải dài qua nhiều thế kỷ. Ngày
nay thế hệ trẻ chúng ta đã có mặt nhiều nước trên thế giới, nhất là Tâyphương, đã thành công xuất
sắc trong mọi ngành về Khoa học kỹ thuật. Nếu chúng ta biết sống theo lối Hoà đồng dân tộc, cùng
nhau trở về nguồn cội của dân tộc, tức là Đạo lý của dân tộc, ngồi lại với nhau, đồng thuận về chủ
đạo quốc gia và tìm cách dùng phương pháp khoa học kỹ thuật để thực hiện trong xã hội.
Ngày xưa phương Đông tuy có chủ đạo thái hoà, nhưng khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nên không
biết cách đem Đạo lý vào Đời được, với thời giannền văn hoá đó bị các chế độ chuyên chế chôn vùi
mất tinh tuý; còn Tây phương tuy có khoa học kỹ thuật, nhưng ít nước đem Đạo vào Đời được, vì
quan niệm Đạo Đời cách ly. Ngày nay chúng ta xem như đã có đủ yếu tố nhưng chưa nhúc nhích
được, vì còn ngại núi e sông.
Chỉ có con đường Hoà đồng dân tộc thì ta mới có đủ khả năng để bắt đầu.
Đây là công trình lâu dài và to lớn, có hợp lực toàn dân mới làm nổi . Khi đã đặt được nền tảng vững
chắc nhất định chúng ta sẽ vươn lên như vũ bạo, chứ công việc làm như mấy lâu nay, không bao giờ
chúng ta thoát được ách nô lệ kiểu này hay kiểu khác .
Xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và phù hộ cho tất cả chúng ta để chúng ta thiết lập và nắm vững
được phương ( blue print ) hướng ( road map ) xây dựng quốc gia.
Mong lắm thay !
( 1 ) : . . . There is something very elusive about “ Space “ and specially about “ Time “ . . .
Subjectively, Time has a fluid quality which much resembles a running brook, sometimes bubbling
past a furious rush, sometimes slipping by quietly unnoticed, and sometimes lying languid, almost
stationary, in deep pool; Space to has an ubiquitous quality about it which belies the common notion
that it serves only to separate thing . William Black’s famous poem reaches out toward these
intangible qualities:
“ To see a world in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower.
Hold Infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour.
( Auguries of innocence )
. . . . What Einstein had to say about space and time is that there is no such thing as space and time,
there is only space- time. Space – time is a continuum . A continuum is something whose parts are so
close together, so “ arbitrarily small “ that the continuum cannot be broken down into them. There are
no breaks in a continuum. It is called a continuum, because it flows continuously. For example, a
one-dimensional continuum is a line drawn on a wall. Theorically, we may say that the lines
comprised of a series of points, but the points are each
infinitely close to one another. The result is that the line flows continuously from one end of it to the
other. An example of a two-dimensional continuum is the wall. It has two dimensions, length and
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width. Similarly. All of the points on the wall are in contact with other points on the wall, and the
wall itself is a continuum surface.
A three – dimensional continuum is what we commonly call “ Space “. It has a width, a height, and a
depth. According to Newtonian physics, one three – dimensional reality is separate from, and moves
forward in, a one dimension time. Not so says the special theory of relativity, our relativity is fourdimensional, and the fourth dimension is time. We live, breath and exist in four-dimensional spacetime continuum.
The Newton view of space and time is a dynamic picture. Events develop with the passage of time.
Time is one-dimensional and moves ( forward ) . The past, present and future happen in that order.
The special theory of relativity, however says that is preferable and more usefull, to think in terms of
a static, non-moving picture of space and time. This is a space-time continuum , events do not
develop, they just are. If we could view our reality in a four – dimensional way, we would see that
everything that now seems to unfold before us with the passing of time, already exists in toto ,
painted, as it were on the fabric of space - time . We would see all, the , the present, and the future
with one glance. . .( The Dancing of Wu Li Masters by Gary Zukav. P. 148, 149, 150, 151 )
( 2 ) : Spirit molecule của Dr Strasman. N. N-dimethyltryptamine, or DMT ( digital master teacher ) ,
is the spirit of mlecule. It provides our consciousness access to the most amazing and unexpected
visions, thoughts and feeling. DMT exists in all our body and occurs throughout the plants, and
animal kingdoms, peas, toads and frogs, mushrooms and molds, and barks, flowers and roots. . .
DMT, naturally released by the pineal gland, falicitates the soul’s movement in and out of the body
and is integral part of the birth and death experience, as well as the higher states of meditation and
sexual transcendance.
( 8 ) . Đạo Đời bất phân ly
According to Einstein, Time anh Space are not separate. Something cannot exist at some place ,
without existing at the same time, and neither can it exist at some time without existing at the same
place. . . Subjectively, Time has fluid quality which much resembles a running brook, sometimes
bubbling past in a furious rush, sometimes slìpping by quietly unnoticed, and sometimes lying
languid, almost stationary, in deep pool; Space too, has an ubiquitous quality about it which belies the
common notion that it serves only to separate things .
What Einstein had to say about space and time is that there is no such thing as Space AND Time ;
there is only space-time. Space time is a continuum. A continuum is something whose parts are so
close together, so “ arbitrarily small “ that the continuum really cannot be broken down into them.
There are no breaks in a continuum. It is called a continuum because it flows continuously.
A one- dimensional continuum : i .e , a line in a wall, ; a two dimensional-continuum : A Wall; a
three dimensioal continuum : Space ; the fourth dimension is time.
We live, breath and exist in a four- dimensional space-time continuum. If we substitude” Space” for
one leg of a right triangle, time for another leg, and “ space- time interval “ for the hypothenuse, we
have the relationship which is conceptually analogous to the relationship between space, time, and
the space-time interval described in the special theory relativety.
The equation : s2 + t2 = c2 = k ( constant ). The space time interval between 2 events is an absolute.
It never varies . Trích trong : The dancing of Wu Li Master by Zukav.
Đó là Quan niệm về tương tuyệt đối ( absolute relativity ) . Đạo ( thời, time, âm . . . ) và Đời (
Không, Space, dương . . . ) là hai mặt của một thực thể không thể tách .
Xem hình dưới : right triangle. S ( one leg ) = space ; t ( another leg ) = time, c = hypothenuse
s2 = t2 = c2 = k ( constant ) : Pythagorean theorem
s’2 + t’2 = c2 = k ( absolute interval ).

221

24.-Xã hội Hoa kỳ qua cái nhìn của người phương Đông
A .- Cái nhìn của người phương Đông
Người Việt sống bằng nghề nông, quanh năm suốt tháng tuy phải làm việc cật lực, nhưng cũng để thì
giờ nhìn ngắm Trời cao :
“ Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy còn Trông nhiềư bề
Trông Trời, trông Đất, Trông Mây, Trông Mưa
Trông Trăng, Trông Gió, trông Ngày, Trông Đêm
Trông cho Chân cứng, Đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng.”
( Ca dao )
Thì ra, con dân Việt của chúng ta trong khi cày cấy, không chỉ cúi đầu mãi mê làm ăn, tìm tòi của cải
vật chất dưới Đất, mà còn trông ngóng nhiều thứ mãi tận Trời cao.
Ngoài việc quan sát thời tiết để giúp cho nông vụ tốt tươi, con người Việt Nam ( Đông phương ) cũng
lưu tâm quan sát những hiện tượng thiên nhiên trong Trời Đất, để nhận ra cái lẽ huyền vi của Tạo
Hoá, để cuộc sống con người được hòa nhịp với chuyển biến không ngừng của vũ trụ, cho đến khi
nào cuộc sống vật chất tình thần được sung mãn, thì lúc đó mới yên tấm lòng. Con người mong mỏi
khát khao cho “ Chân cứng đá mềm “để nên người Nhân chủ , để biết Tự Lực, Tự Cường mà xây
dựng con người và đất nước.
Con Người còn biết sống hoà nhịp với Trời Đất, để không những biết sống hoà với đồng loại, mà
còn muốn đạt tới cảnh thái hoà khắp mặt, mong rằng để làm hoà với tất cả môi trường sống thiên
nhiên và nhân tạo. Có hiều được lẽ: “ Thiên sinh , Địa dưỡng, Nhân hoà “ thì khi đó con người mới
mong đạt được hạnh phúc. Khi tới đó, thì con người mới đạt tới được thiên lý. Trong những cái lý
của thiên lý thì cái lý Vợ Chồng, Tiên Rồng , Âm Dương là lý Thái cực. Vì có được “ lý thái cực để
“ nhất lý thông “ , thì “ vạn lý sẽ minh “.
Hình dưới đây là hình biểu diễn Thái cực viên đồ của Nho giáo:Vòng tròn là vòng Thái cực, trong đó
được chia làm hai phần bởi hình chữ S, một bên là âm, bên kia là dương, bên âm thì đen, bên dương
thì sáng, chấm đen trong dương là âm chấm sáng trong âm là dương, điều đó cho ta biết là trong âm
có dương và ngược lại. Âm dương cứ hút nhau, xô dẩy nhau để tạo nên thế quân bình động, để tạo
thế hoà.
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Vòng Thái cực viên đồ

Ta có thể suy rộng ra :
Phần âm là : Vợ, Tiên, Mái, Cái, Nhụy cái, Tình, Tinh thần, tâm linh, Đạo, thời gian. . .
Phần dương là : Chồng, Rồng, Đực, Nhụy đực, Lý, Vật chất, thế sự , Đời, không gian . .
Đây là những cặp lưỡng hợp, tức là hai đối cực luôn cùng níu kéo cùng xô đảy nhau để có thể tạo
nên thế quân bình động . Đây là nguồn sinh sinh hoá hoá của Tạo hoá. Nếu thiếu những cặp đối cực
đó thì vũ trụ sẽ trơ trọi, tiêu điều, im lìm bất động, tức là vũ trụ sẽ chết khô.
Đó là nhân sinh Nhân chủ và vũ trụ quan động của người Đông Á .
Còn Tây phương nhìn vũ trụ qua nhãn quan tĩnh, có lẽ do ảnh hưởng từ nguyên lý đồng nhất :A = A
, A không thể là B, hay vừa A vừa B . . ., coi mọi sự đều tách biệt nhau, không có liên hệ khăng khít
với nhau. Do ảnh hưởng của nhãn quan tĩnh, mà người Tây phương thường sống theo cá nhân chủ
nghĩa, con người trở nên ngày càng duy lý, đánh dần mất phần tâm linh, nên dễ đưa tới Đạo một
đường, Đời một nẻo
Con người Á Đông là con người lưỡng thê, đời sống có Tình, có Lý :Tình Lý tương tham coi Đạo và
Đời là hai mặt của cuộc sống: Đạo thuộc âm, thuộc phần Tâm linh, Đời thuộc Dương, thuộc về thế
sự . Đạo Đời bất khả phân ly, Học không phải để trong kho trí tuệ, mà Học với Hành là một.
“ Cái triết lý Nho giáo có thể tóm vào câu sau: Cái ý hướng triết lý về nhân sinh ( hay nói theo nhan
đề sách, là cái Cửa Khổng ) có hai cánh là NHÂN BẢN và TÂM LINH:
1 .- Là Nhân Bản, nó lấy con người làm trung tâm cho mọi suy tư lo lắng. Nó bàn về những
truyện thiết yếu đền tự do, nhân phẩm và hạnh phúc của con người xét nguyên về phương diện là
Người .
2 .- Là Tâm Linh, nó không tự giam mình trong nhưng phạm vi hữu hình, nhưng luôn luôn
vươn tới nguồn sống mênh mông phổ biến đang ngầm chảy trong vũ trụ và làm mối quán thông mọi
tư tưởng thâm sâu nhất của triết lý Đông phương. Tuỳ phương diện, nó sẽ đội những tên là Tâm Linh,
là Tính Lý Đại Đồng, Thiên Mệnh, hay là Thái Cưc. . .
Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến tính chất phổ biến vô biên của nó. Nó vượt không thời gian: vô cổ vô
kim, không Đông không Tây. . ., nên là đối tượng chính xác nhất của những suy tư triết lý, và lẽ ra
phải là mục phiêu cho hết mọi nền triết lý chính tông vì đó là căn bản của triết lý vĩnh cửu. Vì thế “
Có Cổ mà không có Cỗi “ ( vieux et non vieillis ), hoặc áp dụng vào Khổng Tử câu Péguy nói về
Homère omrằng : “ Homère vẫn còn mới cho tới sáng nay, cũng như có lẽ không có gì cũ bằng tờ
nhật báo hôm nay: Homère est nouveau ce matin, et rien n’est plus peut être aussi vieux que le
journal d’aujourd’hui “ Tuy nhiên, đứng trong phạm vi chính trị luân lý thì những hình thức thực
hiện của một thời tất nhiên phải cùng với thời gian đó tàn lụi. Bổn phận của triết gia là phải biết gỡ
lấy những yếu tố vĩnh cửu ra khỏi những giải pháp nhất thời .” ( Kim Định : Cữa Khổng , tr.256 ,
257 )
Tuy nhiên, trong các nước Tây phương xem ra chỉ có Hoa Kỳ là đã thành công trong việc đem Đạo
vào Đời. Đạo thuộc âm là phần u linh, không có gì rõ ràng. Đời là phần thế sự, mọi sự đều phải
khúc chiết, nên việc đem Đạo vào Đời, đem cái tinh thần thể hiện vào đời sống thực tế là chuyện rất
khó.
Người Á Đông có phần tâm linh, nhưng ngành khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nên cũng
chẵng thể đem Đạo vào Đời được, còn người Tây phương tuy có khoa học phát triển, nhưng một số
lại quan niệm Đạo Đời không khăng khít, nên cũng chẳng thành công.
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Các Tổ phụ lập quốc của Hoa Kỳ đã thao thức, đôn đáo khổ công tìm tòi mới thai nghén ra được
chính thể Dân chủ như ngày nay . Những tư tưởng nòng cốt này đã được truyền qua từ Trung Hoa.
Ta hảy theo bước chân triết gia Kim Định về những ảnh hướng đó:
B .- Ảnh hưởng của phương Đông vào Hoa Kỳ.
( Kim Định : Cữa Khổng , tr. 233 – 244 )
I .- Ba nguyên lý mới chi phối xã hội Tây phương
“ Giáo sữ H. Creel nhận xét: “ Bên Âu và cách riêng bên Pháp, tất cả những phương thức suy tư đã
biến thiên trong hai thế kỷ XVII, XVIII. Và sau sự biến dạng đó thì nền tư tưởng Tây Âu trở nên
giống Viễn Đông trong nhiều khía cạnh. Sự biến dạng cũng như sự trở nên giống nhau không phải
chỉ có hời hợt bên ngoài “ ( Creel:CCW ).
1 .- Tây phương biến dạng
Chúng ta muốn biết sự biến dạng đó, Triết Nho có phần đóng góp nào chăng ?
Theo Voltaire ( 1715 – 1778 ) nhận xét : Sự khám phá ra nền văn hoá Viễn Đông đã đưa mắt người
Âu Châu nhìn lên một thế giới mới lạ, khác hẳn cả tinh thần lẫn vật chất, một thế giới có hai điểm đặc
biệt:
a .- Lúc đó ai cũng công nhận là thịnh vượng hơn Âu Châu.
B .- Nó được đặt trên những nguyên tắc khác với Tây Âu.
2 .- Phần đóng góp của Nho giáo
a.- Theo đuổi hạnh phúc trần gian.
Xã hội Viễn Đông đặt nền trên sự theo đuổi hạnh phúc trần gian, trái với xã hội Tây Âu Trung Cổ coi
hạnh phúc trần gian là không đáng mong ước và cũng chẳng thể tìm được trong “ cái thung lũng đầy
nước mắt “ ( in lacrimarum valle ). Điều này đã được ông G. Chinard nhấn mạnh ( Gilbert Chinard:
Thomas Jefferson, the Apostle of Americanism, University de Michigan, Ann Arbor ) [1957,c 1939
]. Tuy nhiên ta có thể thấy phần nào nguyên tắc đó tiềm ẩn trong triết thuyết của Epicure – vẫn được
ngấm ngầm ở thế kỷ XVII – XVIII, nay gặp Nho giáo thì như lửa thêm dầu vì có được căn cơ nền
cốt.
b .- Dân vi quý
Trái hẳn với nguyên tắc phục tùng tuyệt đối bên Tây Âu, lúc đó bên Trung Hoa dân có quyền làm
loạn chống nhà Vua khi Vua đi sai đạo. Điều này mặc nhiên có trong Luận Ngữ và minh nhiên có
ghi chép trong Mạnh Tử. Khi vua Louis XVI bị tử hình, cả Âu châu sửng sốt coi đó như một việc “
phạm sự thánh “ có tính cách tôn giáo. Bên Viễn Đông trái lại, đã nghe quen từ lâu lắm những câu “
Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh “ ( Trong nước, dân là quý trọng hơn hết; kế đó là thần dân,
đất đai và thần lúa thóc [ nền xã tắc ] , còn ngôi vua là nhẹ hơn hết { trong 3 điều ây } ( Mạnh : VII b
.14 ) và : “ giết vua Trụ cũng như giết tên lê dân “. Trụ tiêu biểu cho những hôn quân lỗi đạo không
thần thánh gì hơn ai, nên nếu lỗi đạo thì dân có quyền tiêu diệt. Tâm trạng khác biệt đó đã được
nhiều tác giả nhắc đến kể tự Quesnay (ở triều đình Louis XV ) cho đến Goldsmith ( bên Anh ).
Montesquieu viết : Vua bên Trung Hoa vẫn biết rằng nếu mình trị nước trái đạo thì sẽ bị tước mất cả
nước và cả đời sống nữa “. Điều ấy chắc có gây ảnh hưởng vào Convention trong lời tuyên bố như
sau: “ Khi chính phủ vi phạm quyền lợi dân chúng, thì quyền được nổi loạn là một quyền lợi thiêng
liêng nhất cho toàn dân hoặc cho từng nhóm của dân” .
c .- Nền luân lý độc lập
Nguyên tắc kế tiếp được các triết học gia chú trọng hơn cả là nền luân lý độc lập. Lúc ấy bên Âu
Châu đã nhận ra sự cần thiết phải có một nền luân lý không dựa trên tôn giáo, mà phải dựa trên Nhân
bản. Nền luân lý đó phải đơn sơ dễ hiểu và họ đang khởi công đi tìm, nên khi gặp được nơi Khổng
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Tử thì họ hoan nghênh nồng nhiệt. Linh mục Simon Faucher có thể được kể là một trong những đại
diện trong số này.
3 .- Nền Siêu hình hay Minh triết
Khi quyển “ Lettre sur la Morale de Conficius philosophe de la Chine “ của dòng Tên vừa được công
bố, Simon Faucher liền chộp lấy trích ra một số triết ngôn để làm lợi khí đả kích những người theo
Descartes hay Malebranche, tức là những người thuộc Hàn Lâm, ông viết trong đoạn kết rằng : “
Phần nhiều khi người ta nghe đến triết lý là phải tưởng tượng ngay ra những lý luận về vật lý, những
nhận xét cầu kỳ về hiện tượng thiên nhiên. .., thay vì đáng lẽ không phải những truyện đó mà là việc
phát kiến ra những chân lý tối thượng để soi sáng trí thức của ta và hướng dẫn ta trong việc phán
đoán. Thế mà người ta không thể hồ nghi được sự tối quan trọng ta cần phải nhận ra về những chân lý
đó để tránh những sai lầm có thể mắc phải trong khi phán đoán về điều thiện điều ác, và một trật về
những nghĩa vụ cao trọng nhất của con Người, bởi vì minh triết chính tại ở chỗ đó ( Pinot : Chine ).
Cái mà Faucher tìm thấy trong Khổng Tử không phải là một nền siêu hình, mà điều đó đã chẳng làm
Faucher bớt hứng thú chút nào. Trái lại là khác.
Ông gặp được nơi Nho giáo những quy tắc dẫn đến Minh Triết, những quy tắc đối với tư nhân là luân
lý, đối với những người đảm nhiệm việc chung như vua quan thì là chính trị . Cũng thế, nền móng
của Nho giáo là phải gắng công đạt được mức “ Chí Thiện “ ( nhắm mức trọn lành mà theo ) (Đ.H..I
) . mà “ Chí Thiện “ hiện tại “ hoàn toàn hợp với lẽ phải “, và để cho đạt được tới đó thì trước hết
phải gỡ linh hồn ra khỏi những sự xáo động gây nên do tình dục và thiên kiến. Đó là một nền luân lý
hoàn toàn dựa trên lý trí “ rồi ý chí sẽ theo sau “ , một nền luân lý lấy việc tìm ra chân lý làm căn bản.
Điều đó đối với S. Faucher đã là tất cả triết lý rồi ( Pinot : Chine )
Cũng tin tưởng như Simon Faucher, có J. de la Brune, tác giả quyển “ La Morale de Conficius “đã
phê bình hết mọi triết gia ngoại đạo cũng như trong đạo, ông cho rằng hầu hết là những người đi quá
bổn phận: để cho mình bị lôi cuốn noi theo dòng tưởng tượng hay là tính khí nhất thời và thường xa
lià khỏi mức độ Trung Dung là chỗ lẽ ra phải đặt nền nhân đức ở đấy. Vì không làm thế nên khiến
nhân đức không thể nắm giữ do những chân dung giả tạo của nhân đức, và vì thế triết lý không làm
cho người ta trở nên nhân đức hơn “ ( Pinot : Chine )
Ông đả kích tất cả các triết học gia, nhất là Malebranche. Tất cả đều bị ông coi là đấy những điều chi
ly đáng sợ. Ông viết: “Lẽ ra thì sự đơn giản, minh bạch phải ngự trị mọi nơi và làm cho trí khôn dầy
đặc mấy cũng cảm thấỳ được. Trái lại trong luân lý Nho giáo, tất cả đều đơn sơ, vì không có cái gì
thái quá. Tất cả đều vững vàng bởi vì lẽ phải trong nội tâm mọi người được ông luôn luôn biết hỏi tới
bên ngoài mọi thiên kiến. Chính cái lý trí đó đã hướng dẫn lời nói của ông. Nhờ thế mà các luật tắc
ông đưa ra và những bổn phận ông khuyên làm điều tự nhiên đích đáng đến nỗi không ai mà không
cảm thấy sự hướng chiều ưng thuận “ ( Pinot: Chine ). Đó là những nguyên lý chung làm cho nền tư
tưởng Tây Âu đi sát lại gần Đông phương.
II .- Bình đẳng
Bình đẳng là hệ quả quan trọng của 3 nguyên tắc trên, và nó đã xuất hiện dưới tiêu đề: Bình Quyền.
1 .- Giai cấp nô lệ
Vấn đề này cũng có sự khác biệt với Tây Âu cho tới thế kỷ XVIII, nơi hoàn toàn xây trên giai cấp,
thiếu hẳn bình đẳng. Tuy triết cổ điển có đưa ra quan niệm con người bằng nhau về bản tính, nhưng
vì là triết học Duy niệm nên vẫn sống bình thản với sự phân chia giai cấp trong thực tế. Hơn thế nữa
các triết học gia như Aristote còn chứng minh và bênh vực chế độ nô lệ, coi như là điều cần thiết cho
nền móng xã hội. Do đó ngay trong xã hội lý tưởng của Platon, tỷ số nô lệ cũng đông hơn dân tự do
bốn năm lần. Và Fénélon được tiếng là có óc cách mạng cũng vẫn còn phản đối Khổng Tử kịch liệt
trong hai điểm về xã hội :
a .- Việc hỏi ý dân là không cần.
b .- Cố gắng duy trì giai cấp trong nước Salente ( ? ) lý tưởng của ông một cách khe khắt .
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2 .- Nhân quyền
Dân Pháp phải vật lộn biết bao mới đạt tới bản Nhân quyền năm 1879. Trong bản Nhân quyền đó,
khoản thứ nhất có tuyên ngôn: “ Con Người sinh ra Tự do và tiếp tục là Tự do Bình đẳng trong quyền
lợi. Vì thế những sự cách biệt do xã hội thiết lập ra chỉ được căn cứ trên công ích “
Ông Laski viết : “ Cuộc cách mạng nước Pháp đã đóng góp vào việc xây dựng thuyết Dân chủ bằng
sự nhấn mạnh phải mở rộng cữa công vụ cho mọi tài năng. Điều đó tuy còn nhiều giới hạn, nhưng
cũng đã là một quyết định rằng: Dòng tộc, nòi giống hay tôn giáo không thể làm đà cản ngăn sự bình
đẳng được ( Démocracy essays ).
3 .- Nho giáo đã hìện diện
Thực ra, cái công của cách mạng Pháp chỉ là làm cho sáng kiến đó được chấp thuận. Nhưng còn
chính sáng kiến thì không phảì là độc đáo mới mẻ gì, vì đã từ 100 năm trước, bên Pháp đã nói rất
nhiều đến việc đó được thực hiện bên Viễn Đông . Ngay từ năm 1602 , trong quyển Nouveau Avis
du Grand Royaume de la Chine, tác giả Nicolas Lombard đã có nói đến, và tiếp tực về sau, không
mấy năm mà không có sách đề cập. Năm 1745 Le Comte có thuật lại việc bên Trung Hoa rằng : “
Quyền quý không bao giờ mang tính cách kế thừa và không có sự phân biệt nào khác giữa dân chúng
ngoài sự phân biệt do chức vụ mà do họ đang thi hành, và một khoá sinh dẫu là con một nhà thường
dân cũng có thể nuôi hy vọng lên đến chức Khâm Sai hay cả đến chức Tể tướng như những sinh viên
con nhà thế lực vậy”.
Những điều nhận xét trên đây đã nhiều lần được tranh luận trên các báo chí, có khi trong cả sách vở
như quyển Anatomy of Melancoly 1621 của Robert Brunton, trong đó tác giả nhiệt liệt hoan nghênh
thể chế đó của Trung Hoa. Bây giờ ta bàn đến bưóc đầu tiên cụ thể hoá sự bình đẳng vừa nói trên .
III .- Lịch trình thiết lập chế độ thi cử
Trong các chế độ của Viễn Đông được Âu Châu hoan nghênh, phải kể đến phép Thi Cử mà nhiều
người đón chào như lá cớ tiền phong cho bình đẳng và dân chủ. Vì thế những người đứng ra vận
động thiết lập chế độ đó đã vấp phải những khó khăn ngày nay ta không thể ngờ được. Chúng ta chỉ
phác qua vài nét thôi .
a.-Mở rộng giáo dục
Bên Pháp người sốt sắng nhất có lẽ là Quesnay. Ông là tay triêt lý cự phách của nền Tân- Quân – chủ
mang tên là Physiocrate. Ông hoạt động gần đồng thời với Voltaire ( 1664 – 1774 ) . Và cũng như
Voltaire ông chủ trương thuyết “độc đoán sáng suốt “ . Nghĩa là đối với ông thì nên lập ra luật cho
đúng hợp với luật cai trị nước. Đó là một thứ vô vi của người Trung Hoa mà ông hết sức thán phục.
Ông viết 7 chương đầu về Despotisme en Chine hoàn toàn nhắm đề cao Trung Hoa với một vài điểm
khác biệt. Ví dụ: ông còn nhấn mạnh đến tư sản chống với Khổng Tử ( Hudson: EC ) .
b .- Thuyết Physiocrate
Thuyết của Ông dựa trên nông nghiệp ( nên gọi là Physiocrate ) . Một phần thuyết này vay mượn ở
các thuyết Tây phương, một phần vay mượn của Trung Hoa, như chính ông đã nói rõ:
“Đây chỉ là một sự trình bày có hệ thống triêt lý của Trung Hoa là cái đáng
lấy làm gương cho mọi nước.” Tuy các vấn đề kinh tế của ông đề nghị ra chóng bị lỗi thời do sự
bành trướng mau lẹ của khoa học, nhưng đều đi đúng tinh thần Nho giáo hơn hết Và điều vận động
lớn nhất của ông lại nằm trong phạm vi giáo dục. Theo Hudson thì chính nhóm Physiocrate dẫn đạo
trong việc thực thi hai điểm :
*.- Đại chúng hoá nền giáo dục.
* .- Bắt nó trở thành phổ thông bó buộc vì lợi ích cho nước cho dân, nên không được dành
độc quyền cho con nhà quý tộc ( Hudson: EC ).
c.- Phe Tự do
Điều này cũng được bên phái Tự do ( Libérales ) ủng hộ, mặc dầu về lý do thì khác nhau. Phái Tự do
cho đó là quyền lợi của mọi con dân chứ không phải vì lợi ích cho nước mà thôi. Tuy nhiên phái Tự
do cũng hợp mục phiêu với Physiocrate là phải luôn lấy Trung Hoa làm gương.
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Một đàng tự cấp làng đến tột đẳng của Hàn Lâm, tất cả đều căn cứ theo tài đức. Do đó, thi cử được
dùng làm chìa khoá duy nhất để mở cữa vào con đường danh vọng. Đàng khác, tất cả mọi giềng mối
giáo dục đều quy tụ xung quanh nền tảng Nhân Bản. Hai điểm đó Quesnay cũng như những người
sùng mộ Trung Hoa đều hết sức thán phục và ao ước cho bên Âu Châu cũng có được cái gì tương tự.
( Hudson: EC ).
Năm 1774- 1776, phái Tân – Quân – Chủ chinh phục thêm được một chiến sĩ nhiệt tâm mới khác là
Turgot, lúc ấy đang làm Tể Tướng ở triều đình Pháp và muốn đem ra thực hiện cuộc cải cách trên.
Tuy ông là một vĩ nhân: thông minh, tài khéo và thành khẩn, nhưng phe chống đối lúc đó còn quá bề
thế. Triều đình Bourbon còn đông đặc những nhóm ủng hộ quyền quý thế tộc. Do đó, chương trình
Turgot phải bãi bỏ.
d.- Ảnh hưởng sang Anh quốc
Thuyết của Quesnay cũng như những vận động của Turgot tuy chưa được thực thi bên Pháp, nhưng
giúp cho triết thuyết đó tiến mạnh bên Anh cũng như sau này bên Mỹ và gây ảnh hưởng mạnh vào
Karl Marx và Adam Smith.
Về bên Anh thì năm 1731, ông Eustace có viết như sau : “ Một điểm quan trọng mà các tác giả đã
bàn về Trung Hoa đều phải công nhận, đó là họ vượt hơn mọi dân khác trong phép cai trị. Cả đến
người Pháp cũng buộc phải nhìn nhận rằng họ trổi vượt xa hơn mọi nước khác trong thuật trị nước và
không bao giờ người ta có thể thán phục đủ những câu cách ngôn chính trị đã được thâu thập, đặt
thành phương pháp và chú giải do Đại KhổngTử ( Creel : CCW)
Cũng năm đó, Eustace đề nghị với nước Anh nên thâu nhập chế độ thi cử của Trung Hoa bằng những
lời sau đây : “ Bất kỳ chức tước nào hay bổng lộc nào trong Liên Hiệp Anh lẽ ra phải là phần thưởng
cho những người có tài cán thực sự. Nếu một chính trị gia nào đem lòng sốt sắng thi hành châm ngôn
đó mà nghĩ rằng nó tốt quá không thể thực hiện được trong một nước rộng lớn và đông dân như nước
Anh, thì tôi xin mạn phép loan tin cho chính khách đó biết, là chính trong lúc này, câu phương ngôn
vinh hiển kia lại được tuân theo và thực hiện cách nghiêm chỉnh trong một nước rộng nhất trên hoàn
cầu. Tôi có ý nói đến Trung Hoa. Không một người nào bên đó có thể làm quan, nghĩa là trở nên
một người quý phái hay có thể giữ chức vụ nào trong chính phủ, mà không phải là một người có tài
cán và học thức” ( Creel : CCW ). Năm 1762, Oliver Goldsmith dùng cùng một lý luận đó làm nền
móng để đả kích gắt gao chế độ đẳng cấp quý phái thế tập bên Anh. Nhờ những cuộc vận động ráo
riết đó, nên cuối cùng chính phủ Anh đã chấp thuận lối thi cử theo phép Trung Hoa. Điều này đã
được ông Ten Sju Yu chứng minh với đầy đủ tài liệu gồm cả những phiên tranh luận trong Quốc hội:
phe đối lập cũng như phe ủng hộ nhắc đến thi cử bên Trung Hoa.
( Ten Sju Yu : Chinese influence on the Western Examinaton System, in Harvard Journal of Asatic
Studies, VII. Cambridge 1943 .267.312. )
e.- Ảnh hưởng tới Hoa Kỳ
Mỹ cũng chịu ảnh hường Trung Hoa, nhưng qua trung gian Pháp, có thể nói chính xác là qua triết
thuyết của Quesnay . Năm 1767, Franklin sang vận động bên Pháp, nhân đọc cuốn “ Despotisme en
Chine “, ông tới tận nhà Quesnay. Ở đấy ông đã được dịp trở nên bạn thân với hai người có thế lực
nhất trong nhóm là Mirabeau và Turgot. Bernard Fay nói về cuộc hội ngộ đó : “Ông đã chiếm được
ảnh hưởng lớn lao của môn phái danh giá đó, ủng hộ cho lập trường của Mỹ, đấy là một bước lớn tiến
đến chỗ huy động được công luận ( của Pháp ) “
* .- Lòng chính trực
“ Ông Jefferson rầt chú trọng đến tư tưởng Quesnay, tuy ông không chấp nhận thuyết độc chuyên,
dẫu là đi kèm với thiện chí ( thuyết này theo Tư tưởng của Khổng Tử nhưng đã bị Hán Nho uốn theo
chiều độc chuyên ). Ông không khảo cứu triết Nho, nhưng tư tưởng của ông có rất nhiều điểm giống
Nho, như sự tránh bàn đến những điểm siêu hình, trong việc bênh vực người nghèo chống với phái
giàu sang, hoặc nhấn mạnh quyền bính đặt trên Nhân bản, hay trên lương tâm của mọi người lương
thiện chứ không chú trọng đến quyền uy nào ( autorité ). Ông tuyên bố: Tất cả thuật cai trị nước
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nằm trong bí quyết này là phải ở chính trực ( The whole art of the government consists in the art of
being honest ) . Thật là giống với câu Khổng Tử : Chính giả , chính dã : cai trị [chính ] tức là săn sóc
cho dân trở nên ngay thẳng, chính đính ), ( LN:XII . 16 ) .
*.- Thuyết Bình Quyền
Tuy cùng chủ trương thuyết Bình Quyền, nhưng cả hai không hề nói rằng con người bằng nhau về tài
năng. Năm 1812, Jefferson viết cho ông John Adam : Tôi đồng ý với ông để nhận rằng : Có một giai
cấp quý tộc Thiên Nhiên giữa loài người mà nền móng của nó là đức độ và tài ba. Cũng có một số
giai cấp quý tộc nhân vi ( artificiel ) y cứ trên giàu sang và dòng họ. Tôi cho rằng giai cấp quý tộc
Thiên Nhiên kia là ân huệ trời ban để giúp cho những người có học thức được dịp ra đảm nhiệm
trọng trách trong việc cai trị, và tại sao ta lại không được phép coi việc tuyển lựa này là đường lối tốt
nhất, nó hiến cho ta phương pháp hữu hiệu nhất để chọn lựa những người quý tộc Thiên Nhiên và
giao cho họ gánh vác việc nước.
Năm 1779 ông đưa ra một dự án luật đại khái gồm 3 điểm:
a .- Chính phủ phải coi việc giáo dục là một mối quan tâm công cộng của nhà nước.
b .- Các học sinh có tài đặc biệt được chọn bằng lối thi cử theo ba cấp: thị xã, hàng tỉnh, và
toàn quốc.
c .- Mục tiêu cốt yếu của giáo dục là phải đào luyện cho nước nhà những công dân có tài
năng bất kỳ giầu, nghèo, sang hèn.
Dự án đó ra đời năm 1779, thế mà vào năm 1766 ông đã đọc Voltaire khi ông này tuyên bố về Trung
Hoa : Trí khôn loài người không thể tưởng tượng ra được một chính phủ tốt hơn . . . , bởi vì các phần
tử quan lại chỉ được thâu nhận sau nhiều đợt khảo thí nghiêm nghị ( Voltaire : Dictionaire
Philosophique ). Hệ thống tổ chức thi cử ra sao thì đã được mô tả lại trong rất nhiều sách bên Âu
Châu, mà ít ra có hai quyển đã nằm trong tủ sách của Jefferson. Một là của Du Halte, tác giả quyển :
The General History of China ( by Brooks 1736 ); hai là sách của Le Comte ( 1655-1728 ) : Memoirs
and Observation. . . made in a late journey through Empire of China from the Paris ed. London, 1679
.
* .- Đào luyện nhân tài
Dự án luật án 1779 không đưọc chấp thuận. Nhưng năm 1806 khi đắc cử Tổng thống, ông lại đề nghị
với nghị viện sửa đổì lại Hiến Pháp để cho phép thiết lập : một học viện quốc gia giáo dục “ .
Năm 1813, ông viết cho John Adam rằng ông vẫn giữ hy vọng sẽ lấy dự án ban đầu ( 1779 ) làm “
rường cột cho chính phủ ta “ ( the Keystone of Art of our government ) và từ dấy về sau ông vẫn còn
viết và vận động Quốc hội chấp thuận dự án luật của ông. Tuy không bao giờ dự án đó được chấp
thuận y nguyên, nhưng cuối cùng nguyên tắc chọn nhân tài quốc gia qua thi cử được các nền dân chủ
tây phương công nhận và đặt thành thể chế. Ferdinand Brunetière, một phê bình gia kiêm triết học
gia, rất oán thù cách mạng, có viết về hệ thống giáo dục nói rằng : “ Không còn gì Tàu cho bằng:
cách mạng đã tổ chức nên hệ thống, nhưng nguyên tắc hoàn toàn của triết lý Tàu do những triết học
gia thán phục và ca ngợi Tàu đưa ra. Cái gì cũng phải thi cử sát hạch không còn gì để làm ân huệ,
nhưng nhất là không còn gì cho kế thừa. Cái óc ghen tương của họ đã bị quyến rũ bởi ý niệm quan
lại bên Tàu. “ Sau những tài liệu trên, ta có thể kết luận: Khổng Tử đã để lại bên Tây Âu quan niệm
về bình quyền, đã góp công vào việc đánh đổ quyền quý thế tập, và thiết lẫp phép thi cử để mở cữa
cho mọi nhân tài không phân biệt dòng máu sang hèn.
Đó là chứng từ trung thực nhất “ Ba nguyên lý rường cột “ nói lên ấn tích mà Nho giáo đã để lại trên
đời sống Tây Âu:
1 .- Tìm hạnh phúc ngay tự trần gian
2 .- Dân quyền
3 .- Nền triết lý độc lập.
E .- Hai loại ảnh hưởng
Sau những sự kiện lịch sử tóm tắt như trên, ta có thể chia việc Đông Tây gặp gỡ làm hai giai đoạn:
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I .- Đông sang Tây
Ban đầu văn hoá Đông phương đã gây ảnh hưởng sâu đậm bên Âu Châu.
Nhiều yếu tố đã được Âu Châu đồng hoá đến nỗi ngày nay người ta quên cả nơi xuất xứ, nên rất khó
làm cho sử gia tìm ra được. Vì thế các sử gia không biết gì đến nguồn gốc Á Châu của những ảnh
hưởng đó và họ ưa làm thế. ( Hudson : EC ). Tác giả Hudson có đưa ra một vài thí dụ về ảnh hưởng
đó. Lần đầu là việc Kitô giáo đã du nhập Âu Châu. Lần sau là Trung Hoa mà tác giả dùng làm đối
tượng cho quyển Europe and China . Tác giả nhận xét rằng loại ảnh hưởng tự Đông sang Tây thuộc
về tinh thần như những ý tưởng Tự do, dân chủ , bình quyền.
II .- Tây sang Đông
Trái lại, rất ít thấy dấu tích trong kỹ thuật hay nghệ thuật, bất quá một vài kiểu kiến trúc, lối Rococo
chẳng hạn, hay một hai hoạ sĩ như Watteau, Lozens. . .
Ngược lại, ảnh hưởng của Tây qua Đông là thứ ảnh hưởng thuộc kỹ thuật, khoa học. Loại ảnh hưởng
này mãnh liệt tràn lan mau lẹ lôi kéo ầm ỷ nên dễ làm người ta quên đi hay không biết tới loại ảnh
hưởng kia. Nhất là từ khi có khoa học kỹ thuật thì Tây Âu cũng khởi đầu tiến được những bước dài
trong phạm vi nhân đạo. Và từ chỗ mang nợ, họ đã vươn lên vượt xa Á Châu.
III.- Thay đổi luật pháp
Vài khoản luật cho thấy rõ :
1 .- Năm 1833 bãi bỏ chế độ nô lệ trên các thuộc địa Anh
2 .- Năm 1818 sau bốn lần từ khước, viện Đại Nghị đã chấp thuận dự luật bãi bỏ án tử hình vì
tội ăn cắp một đồ vật đáng 5 shillings
3 .- Năm 1814 sau một lần từ khước, quốc hội đã chấp thuận bãi hình phạt mổ bụng sống .
Vì sự tiến về luân lý mau lẹ như thế, nên không lạ gì bên Anh và cả Âu châu thôi không thán phục óc
lý trí và nhân đức của người Trung Hoa như đã làm trong thế kỷ XVIII ( Hudson: EC )
IV .- Hoà trộn
Và từ đó, tất cả dần dần rơi vào quên lảng. Tuy nhiên Hudson viết tiếp : “ Thời cuộc tiếp tục biến
chuyển và ít lâu nay đã đưa lại phần nào lòng sùng mộ Trung Hoa của một Quesnay. Bởi trong 60
năm qua, công chức bên Anh đã được tuyển dụng trên nguyên tắc thi cử và tự năm 1882, bên Mỹ
cũng tuyên dương tài đức thay vì dòng tộc. Người ta cũng công nhận những chức vụ của ngành hành
chánh thường trực không thể phó mặc vào tay những người ủng hộ dân chủ, hay phái bảo hoàng,
hoặc cho một đảng cấp đặc ân nào.
Những sự phiền tạp của guồng máy chính phủ ngày nay đòi hỏi một sự lựa chọn ráo riết theo khả
năng trí tuệ. Và những biến chuyển của thời cuộc trong hai chục năm qua bắt phải công nhận rằng :
những dân đang nắm chủ quyền không thể duy trì nổi nền văn minh, nếu nó không nghĩ một cách xây
dựng hơn như từ trước tới nay, trên địa hạt xã hội và vấn đề quốc tế.
Để cho con vật chính trị có thể in dấu đời sống văn minh trong thời đại cơ khí- mà đó là nhiệm vụ của
thế kỷ XX – và sự công nhận điều đó sẽ chấm dứt một mối tin tưởng đã một thời trở nên phổ biến là
con người chỉ cần cơ khí tinh xảo hơn, nghề buôn bán giỏi hơn. . . là có thể đạt tời nghìn năm thái
bình . Vấn đề giáo dục dân chúng cử tri để giải quyết những hiểm hoạ do đoàn người làm chính trị,
đã trở nên tối cần trong thời đại này. Mà vấn đế đó không phải là chuyện dễ. Phát Xít và Cộng Sản đã
chọn con đường cổ hủ là bắt mọi người phải đồng tư tưởng với mình và bách hại những người nghĩ
khác. Cả hai đều huấn luyện thanh niên theo đường lối xã hội riêng, gạt hẳn ý kiến đối phương ra
ngoài.
Các nước còn giữ được tự do ngôn luận có một nhiệm vụ khó khăn hơn thế nhưng hứa hẹn một
thành công to lớn, nếu tránh được lỗi lầm. Họ phải giáo dục về luân lý chính trị cho thanh niên trong
những vấn đề cần thiết [phải tranh luận]. Sự học hỏi về con người sống trong xã hội lại bó buộc trở
nên khoa học trung tâm. . . , không phải để hạ giá những khoa học khác cuối cùng phải lệ thuộc vào
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sự duy trì được đời sống văn minh, tức là sự hoạt động của mọi người trong xã hội. Không một khoa
học nào về ngôi sao hay điện lực có thể làm ích cho một nhân loại không biết được chính mình, và
thiếu một lý trí có thể cầm cương được tình dục con người ; cho ngay khoa học đó có cố khám phá ra
những công hiệu thế nào trên thân xác người đi nữa cũng chỉ là một dụng cụ gây đau khổ và chết
chóc.
Nhưng cái đó là gì nếu không là nhận một nguyên lý mà người Trung Hoa đã nắm giữ bền bỉ hơn dân
tộc nào khác, theo đó thì sự học và hiểu con người sống trong xã hội phải là trung tâm và nền móng
giáo dục và sự sửa soạn thiết yếu cho những nhiệm vụ chính trị. ( Hudson: EC ) ( Kim Định : Cữa
Khổng 223- 244 )
G.- Nhìn vào xã hội Hoa Kỳ
Qua các chứng cớ trên, ta thấy, khi lập quốc, các Tổ phụ của Hiệp chúng quốc cũng đã bôn ba qua
Anh, Pháp, chia sẻ những giá trị của Trung Hoa, những giá trị về tự do, nhân quyền, dân chủ và
bình đẳng. Những giá trị này bắt nguồn từ Khổng giáo, có nguồn gốc tử các Tổ tiên của đại chủng
Việt. ( xem bài: Chính trị quốc gia qua con đường Tu, Tề, trị, Bình )
Bây giờ chúng ta thử nhìn xem các cơ chế xã hội Hoa Kỳ, một đất nước hùng cường nhất thế giới
hiện nay, có những điều gì gần gủi với nền văn hoá Á Đông của chúng ta không ?
Ta hảy lướt qua một số lãnh vực, nhưng chúng tôi nhận định theo sự hiểu biết thông thường, chứ
không phải là của nhà khoa học xã hội hay các nhà nghiên cứu về luật pháp. . .
I .- Con Người Hoa Kỳ
Nhìn vào thực tế ta thấy con người Hoa Kỳ nhờ được sống trong một xã hội Tự do, nên họ là những
con người Tự chủ, Tự lực và Tự cường . Trong lãnh vực tâm linh ta thấy họ có mặt khắp nơi trên thế
giới, ngoài là tu sĩ Kitô giáo, họ còn là những Guru của Ấn Độ, của Tây Tạng, những tu sĩ Phật
giáo khắp nơi , . . . không có chỗ nào trên thế giới mà họ vắng mặt.
Không có tôn giáo nào mà họ không để tâm nghiên cứu và hành Đạo. Thậm chí còn có cả những
người trong satanic cult ! Trong lãnh vực thế sự, ngày nay họ là những con người Tiên phong trong
công việc khám phá thế giới vô cùng nhỏ như nguyên tử, điện tử, meson, quartz . . ., đó là lãnh vực
tinh vi . Họ cũng là những nhà tiên phong trong công việc khám phá thế giới vô cùng lớn, họ đã có
mặt trên mặt trăng, họ đã thám hiểm những hành tinh và tinh cầu xa xăm, cách xa nhiều ngàn năm
ánh sáng. Đây là lãnh vực vĩ đại. Tinh vi và Vĩ đại là hai thực thể đối kháng nhưng lại liên kết chặt
chẽ với nhau, vì trong tinh vi có chứa cái vĩ đại, và trong vĩ đại cũng chứa cái tinh vi . Tất cả đều
được chi phối bới những định luật phổ quát và bất biến. Khi thông cảm được tính chất tinh vi và vĩ
đại của thế giới vật chất, tất con người sẽ cảm nghiệm được phần nào cái vô cùng của Tạo hoá.
Nhận thức được tinh vi và vĩ đại giúp ta đi vào được nẻo đường tâm linh.
Nhờ những kiến thức phong phú đó được áp dụng vào thực tế, đã đưa lại không biết bao nhiêu là của
cải vật chất và tiện nghi cho con người. Họ cũng chia sẻ những thành tựu của họ cho cả thế giới.
Quả thật họ là những người đã sống một cách sung mãn trong hai lãnh vực
tâm linh và thế sự.
Con dân Hoa Kỳ tuy sống theo cá nhân chủ nghĩa, nhưng trong các sở làm nhiều nơi họ làm việc
theo từng Toán từng Nhóm ( team work ), họ đem hết khả năng của họ để làm việc để hoàn thành tốt
đẹp project của họ. Ta tìm thấy con Người Bàn Cổ và con người Phù Đổng nơi họ : Con Người Bàn
Cổ là con người Nhân chủ, Tự lực, Tự cường, còn con người Phù Đổng là con người công thể, là
những con người làm việc theo team work. Từ chối lối làm việc theo nhóm ( team work ) thì không
bao giờ có con người công thể. Vì đánh mât con Người Phù Đổng, nên quen lối làm việc riêng lẻ
cá nhân, và làm việc nước mà quên việc Thánh Gióng khi dẹp xong giặc, không ở lại dành công,
liền phóng ngựa tới ngay núí Sóc mà thăng, thì đương nhiên sẽ đi vào con đường tranh danh đoạt lợi
nhỏ mọn, mà đánh mất quyền lợi to lớn của quốc gia, trong đó có phần cũng to lớn của mình.
Các vị trí thức, thành phần tinh hoa của Việt Nam đã baơ nhiêu lâu đang quằn quậy trong vũng lầy “
Cá nhân và danh lợi “ lạc hậu đó !
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Ngoài ra ta thấy con Người Hoa Kỳ nói chung là những con người rất thành thật, thành thật ngay
trong những lỗi lầm của họ, nhiều khi ta cho là trâng tráo. Chính sự biết nhận lỗi lầm của mình,
biết đem những sự trong tối tăm ra ánh sáng, là động cơ giúp cho họ cải thiện được nếp sống tù
hãm . Trong khi đó thì một số chúng ta cừ khư khư không bao giờ chịu vạch áo cho người xem lưng ,
nên cứ ỏ trong cái hũ nút.
Họ rất nổi về tinh thần quý trọng con người, quý trọng phẩm giá con người, quý trọng ý kiến của kẻ
khác, quý trọng mọi thứ,đặc biệt là quý trọng trẻ em, còn một số chúng ta thì coi thường cho trẻ con
là chưa biết gì, nhưng thực sự là trẻ con lành thánh hơn chúng ta.
Cốt tuỷ của văn hoá ta là chữ Lễ, tức là trọng mình và trọng người, nhưng hình như lắm người đã
lảng quên! Khi đã hết kính trọng nhau thì con người dễ trở thành lang sói với nhau. Đó là nguyên
do cho các cuộc đả kích nhau kịch liệt chỉ vì một vài việc nhỏ nhặt, mà ném tình nghĩa đồng bào cao
quý xuống sông, gây nên lắm cảnh phân hoá nhiễu nhương .
Ngoài ra ta còn thấy họ là những người rất nhân hậu : khi ngồi xem T.V. thấy ở đâu đâu con người
bị tai nạn, đói khổ, đớn đau . . . là họ tìm nhiều phương cách để giúp đỡ, còn đối với người tội lỗi, họ
không vì thế mà khinh khi, mà tỏ thái độ thông cảm thương xót và còn giúp đỡ nữa. Nói thế không có
ý là nói mọi người Hoa Kỳ đều tốt, mà chỉ nói còn có nhiều người tốt, vì nơi đây là một đất nước của
cơ hội để cho nhiều người trở nên tốt, nhưng cũng là nơi còn lắm kẻ bị sa vào vòng tội lỗi, và cũng
có vô số điều xấu.
Không những họ đối xử nhân ái với con người, mà ngay với tất cả súc vật và cỏ cây . Họ có những
ông trình bảo tồn và phát triển để giữ cho mọi trường sống chung được tốt đẹp.
Nhờ lý tưởng bác ái này mà khi chúng ta bị gíó vùi sóng dập ngoài biển khơi, được họ mở rộng bàn
tay đón tiếp và giúp đỡ cho tất cả thành đạt được như ngày nay. Còn một số người chúng ta trong
lòng khi nào cũng bất mãn, chửi bới kẻ thi ân, cõi lòng bao giờ hẫm hực hăm he diệt cho tuyệt nòi
CS, thế không bao giờ đội trời chung, thực ra ta lại chưa có khả năng đó và vẫn còn mất khoảng trời
chung. Lẽ nào chúng ta cao rao sự nghiệp chống bạo tàn và miệng cứ hat câu : Thề phanh thay uống
máu của kẻ thù “ như kẻ thù, trong khi đó lại lảng quên lời Cha Ông chúng ta đã dạy bảo:
“ Lấy Đại nghĩa để thắng hung tàn, đem Chí Nhân mà thay cường bạo ( Nguyễn Trãi : Bình Ngô đại
cáo ). Xem ra Cha Ông chúng ta không quê mùa và dại dột đâu .
Một điểm đặc biệt nữa là phần đông người Hoa Kỳ ở địa vị cá nhân hay công quyền, đều là người
biết lắng nghe ý kiến trái ngược của kẻ khác , và khi thấy phải, họ liền sửa đổi, chứ không có ngoan
cố . Đó là yếu tính của sinh hoạt dân chủ. Bao lâu con người chưa bết sinh hoạt theo cách này thì
chưa thể thực hiện nền dân chủ được.
Có một số người chúng ta, khi kêu gào xây dựng dân chủ, nhưng hễ mở miệng ra là đả kích, tỏ ra
như là cái gì mình cũng biết, nhưng thực ra chưa biết gì về tinh thần dân chủ .
Sở dĩ con người Hoa Kỳ và đất nước Hoa Kỳ đạt được những thành công vĩ đại như thế là nhờ có
một chế độ xã hội tự do, nơi đây con người có mọi cơ hội để phát triển toàn diện con người . Đây là
lãnh vực nhân quyền. Vấn đề là ta muốn tìm cái hay cái đẹp của người để làm đẹp người mình và
đất nước mình, tránh cái lối nhìn cái gì cũng bất mãn cũng đả kích cũng chửi rủa, việc này chỉ làm
bẩn miệng mình, làm hoen ố trí não mình và làm thương tổn tình cảm mình. Việc đó chẳng có ích gì
cho ai, nên chúng ta nên cố tránh.
II .- Việc đào luyện nhân tài
Đào luyện cá nhân: Việc đầu tiên là do Gia đình, các gia đình khá giả họ lưu tâm nhiều đến việc giáo
dục của con cái ngay lúc còn trong trứng nước. Sau đó còn là cả gia đình và học đường đảm nhận.
Tất cà mọi công dân đều phải bắt buộc học hết trung học, trường học là môi trường mênh mông để
cho bất ai có khả năng đều có cơ hội đê phát triển . Mọi người có công việc đều phải có bằng cấp
hành nghề do các trường chuyên môn đào tạo, ngoài bắng cấp còn phải có kinh nghiệm mới dễ được
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tuyển dụng . Khi làm việc ai ai cũng đem hết khả năng và tâm trí vào công việc để làm cho công việc
mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia, do đó mà lợi ích cá nhân cũng được nâng cao. Những người ra
phục vụ công quyền ngoài các bằng cấp có được, họ lại phải có quá trình hoạt động để chứng tỏ tài
đức của mình, khi ra ửng cử chức vụ công quyền, họ phải qua được các cuộc sát hạch của cử tri, mới
mong được trúng cử. Bất cứ ai có tài năng đều tìm thây cơ hội, và được nâng đỡ phát triển cho đến
cùng. Bất cứ người nào cũng có thể tìm cơ hội để phát triển để có công việc để sống xứng đáng với
nhân phẩm . Nói tóm lại đây là lãnh vực nhân quyền được tôn trọng hầu giúp mọi công dân phát
triển hết khả năng của mình.
III .- Cơ chế Xã hội Hoa Kỳ
1.- Tuyên ngôn độc lập.
Ta thấy những giá trị được nêu trên kia, được nêu cao trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm
1776 : “ Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền Bình Đẳng, Tạo hoá đã ban cho những quyền mà
không thể nào không có được, trong những quyền ấy có quyền được Sống, quyền Tự Do và quyền tìm
Hạnh Phúc cho riêng mình . . . “
2 .- Hiến pháp: Tam quyền phân lập
Khi các Tổ phụ đất nước Hiệp chủng Quốc đã đồng ý với nhau về những mục tiêu của quốc gia là
đem các giá trị : Tự do, Bình đẳng , Nhân quyền, Hạnh phúc vào các cơ chế xã hôi . Công trình kế
tiếp là soạn thảo hiến pháp . Hiến pháp là nền tảng của ngôi nhà ngày nay ta gọi là Dân chủ . Hiến
pháp là luật pháp tối thượng, mà mọi con dân của đất nước phải tuân theo, không một ai có thể ở
trên được. Vì đó, theo người Tây phương là Luật của Thiên Chúa, mà theo người Đông phương là
luật Tự nhiên, tức là Dịch lý .Nền tảng này thể hiện được : “ Thiên thời Địa lợi, Nhân hoà “
Hoa Kỳ có một thể chế Tam quyền phân lập, gồm có các ngành Lập pháp, Hành Pháp và Tư pháp.
Hành pháp đại diện cho nhân dân, Hành pháp là cơ quan chính quyền để lo cho dân và cũng xây
dựng đất nước, còn Tư pháp đại diện cho công lý hay luật tối cao của quốc gia.
Trong đó : Lập pháp và Hành pháp là hai đối cực, một bên là nhân dân, một bên là chính quyền,
nhân dân thì muốn Nhân quyền tức là tự do cá nhân được nhiều, chính quyền thì muốn Dân quyền
được rộng, nên tự do của người dân bị hạn chế phần nào,để giúp cho nước mạnh, hai bên cũng giúp
đỡ nhau và kiểm soát nhau để giữ thế quân bình .
Còn Tư pháp ngoài việc cầm cán cân công lý, còn đóng vai trò quyết định khi có những quyết định về
những việc nằm ngoài phạm vi của Lập pháp và Hành pháp.
Để hiểu rõ sự phân công và phân nhiệm của các cơ chế trên, ta nói sơ qua về cách sinh hoạt dân chủ
trong đất nước Hoa Kỳ .
Các sinh hoạt này có 3 nguyên tắc :
1 .- Sự lựa chọn cá nhân ( Freedom of choice ): Đây là quyền căn bàn cũng là nguyện vọng
cao quý của từng cá nhân.
2 .- Quyền của đa số ( Majority ) : trong mọi sinh hoạt dân chủ, mọi tổ chức đều phải tuân
thủ luật : Thiểu số phục tùng đa số, để cho tất cả mọi sinh hoạt quốc gia đều theo một hướng chung .
3 .- Quyền của Thiểu số ( Competency ): Quyền hành lúc này thuộc về thành phần những
người thông suốt về chuyên môn, trong trường hợp này thì Đa số phải phục tùng thiểu số . Khi hai
quyền này đối kháng với nhau, thì quyền của thiều số được chấp thuận.
Đây cũng là một áp dụng tài tình của Dịch lý.
Ví dụ như trường hợp bầu cử Tổng Thống, gặp trường hợp một ứng viên có nhiều phiếu cử tri, (
thành phần đa số ) cờn ứng viên khác lại thắng về phiếu cữ tri đoàn, ( thành phần thiểu số ) thì Tối
Cao Pháp Viện phán quyết người thắng cử có phiếu cử tri đoàn nhiều hơn.
Vì cử tri đoàn tuy là thành phần thiểu số nhưng lại thông hiểu vấn đề lợi ích của quốc gia hơn. (
competency ). Một thể chế có hai đối cực như thế thì mới kiểm soát được nhau, để thúc đẩy việc tiến
hoá, và yếu tố chuyên môn nhằm giúp tạo lập được sự quân bình cho quốc gia khỏi rơi vào ngõ cực
đoan, vì cực đoan dẫn tới suy sụp. Kinh nghiệm chế độ một chiều như CS, chẳng những thiếu yếu tố
tiến bộ và còn đưa tới cực đoan . Cực đoan làm cho chế độ đó : “ Phát như lôi, bại nhu khôi “ : khi
phát triển thì như nhanh chóng như sấm chớp, khi suy thoái thì nguội lạnh như đống tro tàn.”
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Vì là một thể chế tam quyền phân lập, nên cái quyền không nằm trong tay một đảng phái hay phe
nhóm nào lâu, quyền hạn như trái banh trên tay các cầu thủ bóng chuyền, vì bản chất của thể chế đó
là biến dịch, có biến dịch mới đem lại tiến bộ, các đối cực cứ xô dẩy nhau mà giữ thế quân bình, để
không đi vào cực đoan, nên trường tồn. Một số nước đồng minh với Hoa Kỳ không hiều điều này, nên
rồi ra ai cũng oán Hoa kỳ hết, cho Hoa Kỳ bất nhất, đến nỗi như cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch
của Trung Hoa và Đài Loan cũng than đại khái : Làm kẻ thù của Mỹ dễ hơn làm bạn với Mỹ . Dân
Việt Nam cũng có kinh nghiệm đó . Ngay đến những người muốn làm đấy tớ Mỹ, nếu mà thiếu tính
cách tự lực tự cường cũng khó mà giữ đuợc vị thế của họ. Để hiểu nước Mỹ hơn, ta nên nắm vững
những cái mấu chốt tạo nên nước Mỹ .
3 .- Việc soạn thảo Hiến Pháp
Đây là chế độ dân chủ , nên việc xây dựng ngôi nhà Dân chủ thì phải do Dân làm lấy. Các nhà làm
luật tại các địa phương phải soạn hiếp pháp, một mặt phải phù hợp với hoàn cảnh của địa phương,
mặt khác phải thể hiện được những giá trị cao đẹp chung của quốc gia mong đạt tới . Khi việc soạn
thảo của các địa phương đã xong, thì tất cả địa phương đem lên cấp toàn quốc, để cho tất cả các nhà
làm luật hoàn thiện lại thành bộ luật tối cao chung cho đất nước. Đó là Hiến pháp, là cái khung to
lớn quy định mọi sinh hoạt nền tảng của quốc gia , cũng giống như Hồng Phạm Cửu Trù của Tổ tiên
Việt xưa. Như vậy Hiến pháp thể hiện được nguyện vọng cao đẹp của quốc gia, mà còn thoả mạn
được nhu cầu của từng địa phương, đặc biệt là luật pháp đó được thấm nhuần Luật của Thiên Chúa
hay luật Thiên nhiên . Toà Án tối cao của Liên Bang có nhiệm vụ giải thích hiến pháp.
4 .- Liên hệ giữa chính quyền Liên bang và Tiểu bang
Chính quyền mỗi Tiểu bang có luật riêng của mình, miễn là không mâu thuẫn với Hiến Pháp.
Còn
Chính quyền Liên Bang là cơ quan điều hợp chung các Tiểu bang .
Ta thấy hình ảnh này cũng
giống như hình ảnh “ Xã thôn tự trị “ của Tổ Tiên ta xưa, hay còn gọi là “ phép vua thua lệ làng “ .
Cơ cấu này đáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi của dân địa phương, chứ không phải từ trên áp
xuống, lại cũng thuận với thiên nhiên, tức là : “ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà “
5.- Cơ cấu của xã hội Hoa Kỳ
Trên hết là chính quyền Liên Bang với Ba ngành phân lập : Lập pháp, Hành Pháp và Tư pháp để
điều hành guồng máy Liên bang . Dưới đó là chính quyền Tiểu bang cũng có ba ngành như thế để
điều hành công việc của Tiểu bang . Dưới chính quyền Tiểu bang là các county ( Tỉnh hay Quận ) ,
trong county có nhiều city ( Thành phố ) , trong city có nhiều community ( Cộng đồng ) .
Cộng đồng nào cũng được xây dựng theo một master plan, từ đường sá, cầu cống, các tiện nghi như
điện, điện thoại . . . cho đến các công sở, nhà thương, trường học, nhà ở của dân chúng : có khu
sang cho người giàu, có khu có giá cả phải chăng cho những người trung lưu, có những khu nhà rẻ
có chính phủ trợ cấp cho những người nghèo . . . Ngoài ra có những khu thương mại rất tiện cho
việc mua sắm của dân chúng . Cộng đồng nào cũng có đủ mọi thứ cung cấp cho người dân về mọi
mặt. Đây là môi trường thuận lợi cho công việc phát triển con người và xây dựng xã hội. Cộng đồng
là tế bào căn bản của xã hội, xã hội này được tổ chức đàng hoàng từ dưới lên trên. Mọi công việc
kiến thiết cùng loạt này đều do tư bản làm hết, vì họ nắm phần lớn tài sản quốc gia, nên mới đủ sức
làm được, còn để cho tư nhân, mạnh ai nấy làm thì cộng đồng trở nên vô tổ chức, không phục vụ mọi
người được hữu hiệu. Còn Thị xã, Tỉnh, Quân, Tiểu bang chỉ là cơ quan điều hợp .
Tuy mỗi Tiểu bang có những master plan khác nhau, nhưng tưụ trung thì đều giống nhau về đại thể,
nên người dân có di chuyển đi đâu thì cũng không có gì xa lạ lắm.
Tất cả những điều nhận xét trên không mong nói lên rõ nét hết tất cả những điểu căn bản của xã hội
Hoà Kỳ, vì kiến thức của chúng tôi rất giới hạn, mà chỉ đi tìm những dấu vết của Dịch lý trong cơ
cấu đó, vì Dịch lý vừa là động cơ của tiến bộ vừa là noạ lực để duy trì cho trường tồn.
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H.- Kết luận
Lý do thành công của Hoa Kỳ:
Các Tổ phụ của Hoa kỳ đã là nạn nhân của cuộc bách hại ở Âu châu , hiều được những nan đề của
xã hội, nên quyết tâm tìm giải pháp hữu hiệu để thiết lập một xã hội mới : Xã hội “ Do Dân, Của Dân
và Vì Dân” ( Abraham Lincoln ). Sở dĩ chỉ có Hoà Kỳ thành công là vì :
1 .- Những Tổ phụ lập quốc của họ là những người có đức tin Kitô giáo sâu sắc, lại bị chế độ
xã hội đương thời chà đạp, nên quyết tâm tìm cho ra những giải pháp cho con người và xã hội .
2 .- Các Tổ phụ gặp được những giá trị cao quý từ Trung Hoa như : Tự Do, Bình đẳng , Dân
chủ , Nhân quyền.
Đây là cuộc hạnh ngộ giữa Tây và Đông.
3 .- Nơi đây ( Hoa Kỳ ) là một quốc gia mới được thành lập, toàn là những người di cư quyết
đi tìm tự do, các lực lượng chống đối ít hơn ở Âu Châu.
4 .- Lại gặp lúc khoa học kỹ thuật đang nở rộ giúp sức .
Hai yếu tố Tâm linh và Thế sự cùng với Ý chí của các nhà khai sáng quốc gia làm nên cơ nghiệp
ngôi nhà Dân chủ hàng đầu thế giới . Đây là một cuộc gặp gỡ Đông Tây Kim Cổ: Yếu tố tâm linh
được cụ thể hoá từ Đông phương ( các giá trị được nêu trên ) gặp được tinh thần khoa học kỹ thuật
đang nở rộ của Tây phương , kèm theo ý chí kiên quyết của các vị khai quốc xã hội Hoa Kỳ đã đua
cuộc cách mạng năm 1776 thành công rực rỡ như ngày nay.
Tóm lại : không một công trình nào to lớn mà con người không phải lao tâm tổn trí, phải bền chí, con
người còn phải hy sinh to lớn. Tổ phụ khai quốc của họ cũng khổ đau ê chề, sống những ngày tăm
tối, cũng đôn đáo tìm tòi, cũng quyết tâm, không từ nan bất cứ khó khăn nào, để xây dựng một xã
hội Dân chủ để mưu hạnh phúc cho chính mình và cũng cho muôn người, không trừ một ai. Chế độ
dân chủ Hoa kỳ có một nền tảng vừa tiến hoá vừa quân bình, nên trở thành chiếc đũa thần trong
công việc xây dựng con ngườì và xã hội.
Có được con người tự lực tự cường và có được cơ chế xã hội vừa tiến hoá vừa quân bình thì sẽ đem
lại kết quá mong muốn.
Theo thiển ý, mọi việc ở đất nước này đều đạt được thành công to lớn, to lớn quá lòng mong ước của
ta : Nhưng đến nay ta thấy con người Hoa Kỳ đã làm việc quá nhiều, ăn quá no, măc quá đủ, chơi
quá lắm , con người Hoa Kỳ quá tốt . . , những cái lạm dụng ( abuse ) này làm mất thế quân bình
trong nhiều lãnh vực. Đó là mặt tiêu cực của xã hội. Theo thiển ý, nguyên nhân đó có lẽ là do sự mất
quân bình trong các ngành , mà quan trọng nhất là hai ngành Kinh tế và giáo dục : Về kinh tế thì
mất quân bình giữa quyền công hữu và tư hữu. Phần lớn tài sản quốc gia đều phần lớn nằm trong tay
tư bản, tư bản chủ trương quyển tư hữu tuyệt đối, tất cả mọi người lao đầu vào việc tìm kiếm tư hữu,
tìm kiếm quá sức đến nỗi vong thân . Tuy có lấy quy An sinh xã hội để điều tiết lại nhưng chưa đủ,
cái hố phân cách giàu nghèo ngày càng rộng . Về giáo dục thì còn mất quân bình giữa thành Nhân
và thành Thân, yếu tố thành Thân ( khoa học kỹ thuật) quá lấn át, làm cho con người khô cạn về
phần tâm linh. . Tuy yếu tố thành Nhân được các tôn giáo lưu tâm đào tạo, nhưng còn chưa được
quân bình .
Theo Tổ tiên ta, khi lao đầu vào việc “ thượng hạ giao tranh lợi “, tất sẽ gây nên mầm loan, đành
rằng đã có pháp luật ngăn cản , nhưng pháp luật chỉ là hàng rào cản bên ngoài, còn rào cản bên
trong là Chữ Lễ nếu không được chú trọng đủ thì cũng sẽ mất quân bình. Khi đã mất quân bình thì
cơ sự sẽ trở nên xấu đi. Cái cốt tuỷ của văn hoá Tổ tiên ta là lòng Kính Trọng ( cung, kính ) nhau
và Tiết Độ ( giữ ở vị thế quân bình ) trong mọi lãnh vực, khi đó mới đạt tới hạnh phúc thật sự, đây là
phần cốt tuỷ của thành nhân.
Về kinh tế thì sản xuất ồ ạt, tiêu thụ hoang phí. Mỗi ngày có đến 3 ca làm việc. Sự kiện trên có thể
làm cho con người vong thân, lạm dụng tài nguyên quốc gia của thế hệ sau, và làm ô nhiệm môi
trường.Sự lạm dụng nhiều mặt là nan đề của xã hội Hoa kỳ trong tương lai.
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Qua việc xây dựng quốc gia Hoa Kỳ, ta thấy việc xây dựng một “ Quốc Gia Mới “ thật đã tốn không
biết bao nhiêu là sức lực và tâm huyết . Sống trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay ta chỉ thấy có tinh thần
thực tiễn ( pragmatism ) bên ngoài , mà ít thấy được cái tinh thần bác ái và công bằng nằm lẫn bên
trong, nó đã thấm nhập vào trong các cơ cấu của xã hội.
Nhưng xây dựng lại một xã hội như nước chúng ta, nơi mà con người đã bị xuống cấp vì nô lệ và
chiền tranh, mọi cơ chế xã hội đều bị đổ nát, nhất là văn hoá là nguồn mạch sống của dân tộc đã bị
suy vi, nếu con người với tinh thần hời hợt, quá thực tiển, cái gì cũng mong cho dễ dàng và nhanh
chóng thì công trình xây dựng lại cơ đồ Tổ tiên cũng khó như việc lên trời.
( Lưỡng Long triều nguyệt )

25.- Nền tảng Chính trị công dân
Xưa nay khi nói đến Chính trị thì nhiều người trí thức đều có ý lảng tránh, dè bỉu, cho rằng đó là
công việc không mấy tốt đẹp, không liên quan đến mình, việc đó chỉ dành cho các đảng phái. Đây là
quan niệm sai lầm rất tai hại, vì ngày nay lãnh vực chính trị đã hầu như bao trùm lên nhiều lãnh vực
khác: văn hoá , giáo dục, kinh tế, xã hội. . . , đặc biệt ở Việt Nam, nó ảnh hưởng sâu đậm trực tiếp
tới đời sống của mọi người dân. Quan niệm ngây thơ này chỉ giúp cho các chế độ độc tài trường trị
đất nước, chính những thành phần lảng tránh chính trị cũng không thoát được là những nạn nhân
khốn khổ của chế độ mà mình cố lảng tránh! Để làm sáng tỏ vấn đề này tôi xin lần lượt đề cập đến
hai lãnh vực của chính trị: Chính trị công dân và chính trị chuyên nghiệp.
A.- Chính Trị Công Dân
Nói đến chính trị công dân là nói đến bổn phận làm chính trị của mọi người dân, mọi người dân đều
buộc phải làm chính trị công dân để bảo vệ sự sống và nhân phẩm của mình.Ngày nay chúng ta tự
nhận chúng ta là những người văn minh tiến bộ, nhiều người thường coi cha ông tổ tiên chúng ta là
những người quê mùa lạc hậu thế mà khi bàn đến vấn đề trên thì chúng ta ít ai nói cho ra vạch, mấy
lâu nay nhiều người cứ tranh luận om sòm và trách cứ nhau hết lời, mà đâu có rọi được tia sáng nào
vào vấn đế đâu!
Câu nói của Tiên Nho chỉ có 6 chữ : “ Thực, Sắc, Diện : Thiên tính dã “
Nghĩa là Ăn uống, ái tình “ Sắc dục “ , Thể diện , cả 3 thứ đó đều là tính phú bẩm từ Trời ), nghe
khơi khơi như thế , nhưng nó soi đường dẫn lối cho chúng ta đến ngọn nguồn lạch sông của vấn đề.
Thử hỏi con Người có bao nhiêu nhu yếu cần được nuôi dưỡng mà tồn tại? Thưa là có 3 : ăn uống, ái
tình và thể diện.
Thực : Ăn uống ( thực ) cần thiết để duy trì đời sống cá nhân.
Sắc : Ái tình, sắc dục để truyền sinh cần thiết cho giống nòi, đây là nèn tảng của gia đình.
Diện : Thể diện là óc tự tôn tự trọng, nó biểu thị chiều kích vô biên cao cả của con người Đại
Ngã Tâm linh, là nguồn gốc của tôn giáo. Đây là những nhu yếu thâm sâu của con người phát xuất
từ bản năng, nếu không được thoả mãn thì con người mất hạnh phúc, những nhu yếu này, con người
không cách nào từ chối được, nên gọi là thiên tính hay là tính trời phú bẩm choHết mọi nhu cầu của
con người không ra ngoài 3 mối đó. Đó là nền tảng của Nguyên Nho cũng như nền văn hoá chủng
tộc Việt.
I .- Thực
“ Người Việt quen nói: “ Có thực mới vực được Đạo “. Thực quan trọng lắm, vì đây là nhu cầu đi
trước Đạo. Thế mà các nền triết lý và đức lý xưa nay coi thường, không để ý tới. Chính sự bỏ qua đó
đã làm nảy ra hai cái hại : Một do bái vật, khi con người đi cầu cái sống ở trăng sao, sông ngòi rồi
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giết người để tế thiên tượng ấy do niềm tin cần phải nuôi dưỡng nguồn sống, thí dụ mặt trời cần nuôi
dưỡng nguồn máu của người – vì tin rằng nếu để mặt trời chết đói mình cũng chết theo. Chính niềm
tin này đã gây ra những trang sử rùng rợn trong cổ sử nhân loại. Hai là sau khi đã biết tìm nguồn
sống một cách thiết thực hơn ngay trong sản vật trên đất thì lại sinh sự bất quân phân tài sản do các
nền triết lý hoặc đặt nguyên lý sai lạc, thí dụ đặt ra quyền tuyệt đối về tư sản nên dẫn đến cảnh chênh
lệch : “ kẻ ăn không hết, người lần không ra “, hay nói theo nay thì cứ hai người tư bản, thì có đến 8
người vô sản. Tình trạng chênh lệch đó gây ra cảnh đấu tranh giữa tư bản và vô sản, tạo ra đầy bất an
trong hiện tại. Trong các nền triết lớn ấy chỉ thấy có Tổ tiên chúng ta Việt Nho đã thiết lập nổi chế
độ bình sản để mọi người có thể no đầy. ( dùng công điền công thể để điều hoà giữa công hữu và tư
hữu ). Tuy còn nhiều khuyết điểm, nhưng xét về ý tưởng then chốt và thể chế kể là đã biết thiết lập
và bênh vực thể chế quân phân đông đều không cần phải cách mạng đẫm máu. Do yếu tố nền tảng
này không giải quyết xong, nên đã sinh ra không biết bao nhiêu là tai hoạ. Các nhu yếu nền tảng đó
đã đem lại cho con người bao nhiêu là lợi ích cho đời sống vật chất và tinh thần và tâm linh .”
( Lược trích trong Sứ Điệp trống đồng. XII : Kim Định )
1.- Ăn đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống: ăn ngon và lành. Về đời sống vật chất thì cái
ăn cần đem lại sức khoẻ cho con người, vì sức khỏe còn quý hơn vàng . Muốn có sức khỏe thì các
thức ăn cần phải đạt được hai tiêu chuẩn: NGON và LÀNH: ngon để khoái khẩu, giúp cho sự tiêu
hoá được tốt, lành để sức khỏe được dồi dào .
2.- Ăn là một nghệ thuật sống. Khi đã chọn thực phẩm ngon lành, thì phải biết cách nấu
nướng gia vị cho ngon, thực phẩm Việt Nam nặng về cách chế biến theo nhiều món, mỗi món có
những gia vị thật thích hợp để cho khoái khẩu. Khi đã nấu nướng, các bà nội trợ còn để ý đến chén,
bát, đĩa, cốc, các thức ăn cần bày biện mâm cỗ sao cho đẹp mắt, kho nhìn tới là muốn ăn ngay. Ăn
cũng là một nghệ thuật thực tiễn, mà quý bà là những nghệ nhân thượng thặng..
3.- Ăn để thể hiện đạo Thái hoà Các bữa ăn trong ga đình, trong lần tiếp đãi khách, trong
những buổi kỵ giổ, Tết chạp, đều thể hiện chữ Lễ, vì chữ Lễ là đầu mối giao hòa trong xã hội.
4.- Ăn cũng là cách sống tham thông cùng Thiên Địa. Trong các tế lễ, trong Hội hè đình đám:
khi nào có hội hè là có Tế lễ, khi có đình đám là có ăn uống linh đình. Đây là mối giao hoàgiữa con
người với Thần thánh, Tổ tiên, với Trời Đất.
II .- Sắc
“ Sắc hay sắc dục, tính dục cũng lại quan trọng không kém. Ăn để bảo tồn đời sống cá nhân, còn tính
dục để bảo tôn chính giống nòi, nên còn quan trọng hơn nữa. Sắc dục là thiên tính là mệnh lệnh tự
Trời ban ra, bao lâu con người còn sống gần bản năng đều biết coi trọng. Vì thế ở thời xa xưa trong
thân thể con người không có gì được thờ ngoài cơ quan sinh dục “ thờ cả linga lẫn yoni, cả nỏ đến
nường, cả nòng cả nọc, cả âm lẫn dương .
Về sau vì lý do tư sản được tăng cường do bái vật mà sinh ra các nền đức lý hạ bệ việc truyền sinh
coi là xấu xa, đàn bà được coi như cái gì nguy hiểm với biết bao kiêng kỵ, thoạt nhìn tưởng là cao
thượng lắm, nhưng nghiên cứu lịch sử văn hoá loài người thấu đáo mới nhận ra những lý do cấm kỵ
đều phat xuất từ tai hoạ chuyên chế đề cao uy quyền đặt trên sự vâng phục của kẻ bị trị. Vì bản
năng con người lành mạnh là phải hướng tới truyền sinh, đó là thúc bách thuộc về thiên mệnh, tại sao
chống? Nếu không hiểu luật trời đất âm dương lại dồn sức chống cự quá đáng sẽ phát ra những bệnh
thần kinh hay những trái chứng khác. Vì thế dễ có sự lỗi phạm, đã lỗi phạm tất đâm ra hổ ngươi thấy
mình hèn. Đó là cảm thức dọn tâm hồn để suy phục quyền bính trọn vẹn hơn, nói được những cấm
kỵ là con đẻ của chế độ chuyên chế.
Sự kiêng kỵ này chỉ kích thích đánh trúng lòng tham lam, lòng ham muốn chiếm đoạt. Đại biểu Tần
Thuỷ Hoàng cũng chay tịnh kiêng khem, bên ngoài thì để đạt trường sinh, nhưng mặt khác là thu
tuyển nhũng 3000 phi tần cung nữ. Còn những đệ tử về sau thì theo đường lối “ năm thê bảy thiếp,
chồng chúa vợ tôi “. Chính sự tham lam trá hình này đã làm nảy sinh những nền đức lý thanh giáo
với những mệnh lệnh trái ngược với bản năng sinh sống, đưa đến mất quân bình tâm trí, do sự dồn
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ép bản năng dục tính. Nền đức lý thanh giáo tạo cho loài người: thay vì giáo dục lại đi giáo ngụy tạo,
đậy che làm hư hỏng ( pervertir ) .
Cha ông tránh được lỗi lầm trầm trọng đó bằng cách đưa ra biểu tượng Tiên Rồng, ngọc Long toại
với cặp trống mái, sau Nho công thức hoá bằng thuyết thuyết âm dương hoà, nhờ đó dã góp công tài
bồi vun tưới cho các tác động truyền sinh vẫn được coi như việc thường tình nhằm tránh những quá
đáng bằng cách mặc cho những việc đó có vẻ đẹp như hoa ( hoa tình ) trong lễ hội. Đây là nền tảng
của Kinh Dịch. Trong kinh Dịch phần đầu nói về Trời Đất, phần hai nói về Vợ chồng với hai quẻ
Hàm, Hằng ( Trai, gái ). Do đó việc ái ân trở thành chiếc cầu cho cá nhân bước sang tha nhân để ra
khỏi óc duy ngã bước vào công thể đầu tiên là cặp trai gái yêu đương, yêu bằng cả tâm hồn lẫn thân
xác, yêu đến độ chí mật. Sự yêu đương không đặt đúng nguyên lý cũng như cũng như không được
tuần tự huấn luyện từ cấp bé tới lớn rộng từ việc yêu thương giữa đôi trai gái qua việc đối xử với thân
nhân trong gia đình, rồi lớn rộng hơn là xã hội.
Kinh Thi cũng như ca dao nước ta đầy tràn những lời trao đổi yêu đương, gạ hỏi hò hẹn cách hồn
nhiên vô tội, lam nên bầu khí văn hoá thuận lợi cho việc truyền sinh mà mà lòng không vương mảy
may cảm tưởng tội lỗi. Có thể nói rằng đây là triết lý nhân sinh vì đã không thoá mạ nguòn gốc sự
sống của con người .” ( Lược trích trong Sứ điệp trống đồng. XII : Kim Định )
III.- Diện
“ Diện cũng là thể diện, hai chữ này thường được hiểu là sự tự trọng. Đó là diện của thể hay là mặt
ngoài của cái thể chất căn bản con người. Chữ diện có nghĩa vòng ngoài, cái mặt, còn thể là vờng
trong rất sâu xa rộng lớn không còn bờ cõi, gọi tắt là Trống, là Không, mà cụ thể là nó biểu lộ ra
trong sự khát vọng Tự do là đầu, rồi các nhu yếu khác như khát vọng được kính nể, được yêu thương
cũng như những tình cảm về chân, thiện, mỹ. . . cũng có nghĩa là cái mặt, vì đó là nơi thể hiện rõ
nhất cái thể vô biên con người. Nho cũng gọi là Sỉ ( biêt xấu hổ mà sửa đổi nết hư lại ) có thể dịch là
óc tự trọng cần được tài bồi phát huy .
Đây là đức tính nền tảng nhất làm nên con người vì nó phát xuất từ sự cảm nhận được chiều kích vô
biên nơi người, cho nên con người có giá trị nhiều hay ít là do ở chỗ biết tự trọng nhiều hay ít, cũng
như con người sống với nhau có tốt đẹp, xã hội có ổn định chăng cũng là do trình độ cảm nhận cao
thấp của đức này. Đức này giúp tự trọng mình rồi trọng tha nhân, đó là nền tảng vững nhất của \xã
hội, bời chưng tự trọng làm nên xương sống con người. Thể diện còn cao hơn hai bản năng trên, vì
nó căn để hơn, nên tế vi hơn, phát xuất từ vô biên mà con người nào cũng mang trong mình. Đó là
cái gì linh thiêng tôn quý vô cùng. Chính nó làm cho con người cảm thấy nhu yếu cần được tôn trọng
cũng như được Tự do cách mạnh liệt. Đấy là sự đói khát chân chính hơn hết cần được thoả mãn,
chính khát vọng đó làm nền tảng cho phẩm giá con người, làm cho con người thông với đời sống tâm
linh cao cả. Sự tôn trọng đó phải khởi đầu ngay tại chính mình, nếu mình còn chưa tôn trọng mình thì
ai mà làm thế cho mình được. Những tật xấu như kiêu thái, huênh hoang, khoe khoang, nói xấu, bỏ
vạ, dèm pha, ganh tỵ, chính là những chứng bệnh đã phát xuất từ sự đói khát kính trọng không được
đáp ứng, nên đi tìm thỏa mãn bằng bất cứ cách nào, nhưng tất cả đều phát xuất từ sự thiếu tài bồi nhu
yếu tự tôn trọng nhân phẩm mà ra.
Vậy nên bước hiện thực sự tự trọng cũng như tha nhân là chữ Lễ. Chữ Lễ nói lên tính chất linh thiêng
trong việc giao tế, nó chỉ rõ hai bên thừa nhận chiều kích siêu linh của nhau, của mọi người,nên
người nào cũng đáng kính tôn, như thế tạo được khiêm cung, khiêm nhượng thực sự, đồng thời biết
người khác cũng cao cả như vậy, nên có sự tương nhượng.
Chính nhờ lẽ đó mà xã hội ta đã đề cao đức nhân nhượng thay cho lối “tranh đấu để sinh tồn “, đó là
thói quen của loài thú chưa đạt tâm thức đủ cao để nhận ra chiều kích tâm linh nơi chúng, nên chúng
phải dùng đến sức mạnh bạo tàn: tác động dồn vào việc tranh ăn, tranh mái; con người trái lại bao
gồm những tầng cao hơn nữa nên có nhiều tác động khác vượt trên sự ăn uống, tính dục, trong đó
phải kể trước hết là lòng khát vọng được kính nể, cũng như tự do, suy tư, cảm nghĩ, bày tỏ ý kiến. .
.Đó là những việc biểu lộ chiều kích vô biên hơn hết.( chiều kích tâm linh ).
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Vì thế một nền triết lý chân thực bao giờ cũng phải coi trọng việc kính tha nhân , cả lời nói, tư tưởng,
cảm xúc của tha nhân. “ ( Lược trích trong Sứ điệp trống đồng. XII : Kim Định )
Đây là nguồn gốc của đời sống tâm linh. Đi vào cõi tâm linh để tiếp cận với nguồn sống với nguồn
sáng, đây cũng là nguồn mạch của các tôn giáo, cũng là nguồn mạch sự sống của con người. Đó là
đại dể ba nhu yếu khần thiêt làm nên những nguyện vọng thâm sâu của con người, đó cũng là nền
tảng của nền văn hoá Việt tộc.
IV.- Căn bản vấn đề
Đã là con người có ai từ chối 3 nhu yếu thâm sâu của con người được không , chắc chắn là không, vì
:
1.- Chối bỏ hay tước bỏ quyền ăn uống thì con Người không thể sinh tồn, bỏ cả nghệ thuật và
đạo thuật làm người. Cái ăn uống gắn chặt với sinh mạng và phẩm giá con người. Đó là Thiên tính
quan trọng thứ nhất. Vây cái gì là nền tảng của cái “ ăn uống “ đó ? Đó là của ăn và những gì
liên hệ đến việc tạo ra của ăn. Của ăn đây phải do bàn tay của mình làm ra thì mới giữ được nhân
phẩm, vậy cùa ăn cần phải có luật lệ đảm bảo để không ai có thể tước đoạt. Cái đó là Tư hữu. Khi
quyền Tư hữu bị tước đoạt thì con người bị tước mất sự sống và nhân phẩm .
2.- Do Ái tình, sắc dục mà Nam Nữ ( Tiên Rồng, . . ) kết hợp với nhau thành vợ chồng, vợ
chống là đầu mối của đạo làm người để lập nên gia đình. Gia đình là nôi ươm tình người để vươn từ
tình Nhà lên tình Nước. Vì thế mà cha ông chúng ta bảo gia đình là nền tảng của xã hội. Gốc nhà
có vững thì gốc nước mới bền.
Những nền luân lý nào coi việc tính dục là chuyện xấu xa, tức là không thấy đây là căn nguyên sự
biến dịch của Tạo hoá. Những chế độ coi nhẹ hay phá hoại gia đình là chế độ phá hoại con người và
xã hội. Chế độ cộng sản không những nô lệ hoá con người mà còn phá tan gia đinh bằng cách bắt
đoàn ngũ hoá, hội họp liên miên rồi buộc nhân dân phải làm ăn tập đoàn tập thể. Khởi đầu là việc
phá gia đình, kế tiếp là phá nước để dâng mọi thứ cho quốc tế ! Phá gia đình là hủy nền móng của xã
hội
Mầm loạn của đất nước ta hiện nay là do thảm hoạ phá gia đình mà ra, ngày nay đa số trẻ
ở Việt Nam đã sống quen theo “ văn hoá Lừa và văn hoá Đéo ! “ ( danh từ trong nước ). Phá hoại
gia đình là phá hoại sự sống thuận theo sự biến dịch của tạo hoá và cũng là phá hoại nền tảng của
xã hội. Đây là thiên tính quan trọng thứ hai.
3.- Cha ông chúng ta đã bảo :’ hữu chư trung tất hình ư ngoại “, nghĩa là phải có Thể tốt thì
mới lộ ra Diện đẹp đưọc. Phải có cái lòng khoan nhân đại độ thì mới có cái diện mão hiền lành chất
phác. Muốn có Thể thì phải tu thân, tồn tâm dưỡng tính để thành con người có đức, có tài. Tôn giáo
nào cũng giúp cho con người đạt tới những giá trị cao quý.
Những chế độ nào không giúp cho con người phát triển tự do và không tạo ra những mội trường
thuận lợi để cho ai ai cũng có phương tiện đi vào con đường tâm linh để tu tâm dưỡng tính là những
chế độ vô thần.
Họ muốn con người bị giam hãm trong cảnh nghèo đói và ngu dốt để cho họ dễ áp bức và bóc lột.
Vậy bất cứ hành động nào không cho con người có tự do học và hành đạo là hành động phá hoại tôn
giáo . Đây là thiên tính quan trọng thứ ba của con Người .
Những thiên tính này không ai hay chính phủ nào có thể xâm phạm được, kể cả Tạo hóa, vì Tạo hoá
đã phú bẩm cho rồi thì không bao giờ lấy lại nữa. Ba thiên tính trên thuộc bản tính đồng nhiên của
nhân loại, không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Các chính quyền không thể viễn dẫn bất cứ lý
\do gì để ngăn cản người dân trong việc học và hành đạo.
Đây là nền tảng của tự do và nhân quyền, nó không lệ thuộc vào không và thời gian.
Trung cộng thường nại cớ Tự do và Nhân quyền tuỳ thuộc vào những điều kiện văn hoá và không
gian khác nhau, đây là vấn đề nội bộ. CSVN cũng nhại lại như thế ! Quả thật trong nội bộ của chế
độ vô thần, nhân dân chỉ là những người nô lệ ( bị nhà nước quản lý như tư hữu ), gia đình và tôn
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giáo không là nôi ươm tính Người, tình Nhà, tình Nước, thì lời viễn dẫn của Trung cộng và CSVN
để giới thiệu thứ nhân quyền đặc biệt của họ là có lý!
B.- Ôn cố . . .
Dựa vào các luận cứ trên, ta hảy nhỉn lại hoàn cảnh đất nước chúng ta trong gần 70 năm qua .
1.- CSVN đã quá lưu manh lừa đảo, dũ dỗ bần cố nông tước đoạt quyền tư hữu của Địa chủ,
sau đó lại đem tịch thu tất cả phương tiện sản xuất buộc toàn dân làm ăn tập đoàn tập thể. Về công
thương nghiệp cũng thế, các tài sản và các phương tiện sản xuất cũng được tịch thu để làm ăn tập
thể. Việc tước đoạt quyền tư hữu của toàn dân, bất mọi người phải đoàn ngụ hoá và làm ăn tập thể,
tức là tước hết cả ba nhu yếu vừa bàn trên kia: quyền tư hữu ( thực ), phá gia đình ( Sắc ), phá hoại
tôn giáo ( Diện ).
2.- Đến năm 1987, để cứu nguy chế độ, CSVN phải chia cho nông dân một số ruộng đất để
canh tác, nhưng ruộng đất do xương máu của cha ông tổ tiên lưu truyền lại, vẫn còn là tài sản của
nhà nước do đảng CSVN quản lý.
Quyền tư hữu vẫn còn bị tước đoạt. Các gia đính đều đã bị phá nát. Các tôn giáo chính thống ( trừ
loại quốc doanh ) đều bị đán áp cấm chỉ .
3.- Vây Dân oan khiếu kiện đòi lại tài sản bị đảng viên CS tướp đoạt đã mấy chục năm nay là
những ai đây ? . Đa số là những người trước đây đã giúp đỡ bao che, nuôi nấng đảng CSVN. Họ đã
có công giúp CSVN lên ngôi như ngày nay. Tuy là những người có công giúp đảng, nhưng cũng vẫn
bị CS cướp bóc tàn tệ, dồn họ vào chỗ chết, nên họ tranh đấu bất cứ giá nào. CSVN biết rằng, không
trả tài sản cho dân oan là cắt đứt mối liên hệ của đảng với thành phần nòng cốt của họ, nhưng trả tài
sản cho dân oan là đi vào con đường tự sát.
Vụ cướp tài sản dân oan này, CSVN “ nhả chẳng ra cho, mà nuốt chẳng vào “ , Trung ương và địa
phương cứ lừa dân mà đùn đẩy cho nhau, không thể nào giải quyết xong !
Do đó, bất cứ giá nào, đảng CSVN không thể trả, vì nếu trả đợt này thì lại phải trả tất cả những gì đã
cướp bóc tử trước. Vụ dân oan là dây pháo nổ, Do đó CSVN cương quyết dẹp cái vụ dân oan và phải
triệt hạ Hoà thượng Thích Quảng Độ (đầu tàu của PGVNTN ) là ngọn đuốc soi đường, là nơi dựa
tinh thần cho dân oan. Vậy chúng ta nên hỏi lương tâm mình có nên tiếp tay với dân oan để đòi lại
quyền sống cho chính chúng ta hay không?
. . . Tri tân
Hiện nay gần 3 triệu đảng viên còn là giặc cướp. Hơn 80 triệu nhân dân đều là dân oan bị cướp:
cướp hết tư hữu, cướp phá gia đình, phá tan đất nước , cướp hết quyền tự do căn bản làm người.
Việc cướp bóc đã keo dài hơn 2/3 thế kỷ. Đây có phải là thành quả giải phóng nhân dân của đảng
CSVN không, hay chỉ là tròng nô lệ hoá và bần cùng hoá toàn dân !
Vậy: Hơn 80 triệu dân Việt Nam có cam tâm để cho gần 3 triệu đảng viên CSVN đè đầu, cướp bóc
và áp bức, bắt làm kiếp nô lệ mãi nữa không?
Có con Rồng cháu Tiên nào nuốt nổi cái quốc nạn và quốc nhục này không? Việc đòi lại quyền tư
hữu và các thứ tự do căn bản của công dân, cũng như tự do tôn giáo đã bị tước đoạt một cách man
rợ gần thế kỷ qua có cần cho đời sống và phẩm giá của nhân dân hay không?
C.- Nhiệm vụ của những ai đây ?
Ngoài những đảng viên CSVN, thì trong hơn 80 triệu nhân dân có ai không bị tước đoạt 3 nhu yếu
căn bản trên không ? Nếu không, thì những người đó ở trên và ở ngoài nhân dân, nên họ không thấy
có nhiệm vụ nào hết. Còn lại, thì không kể kẻ trên người dưới, kẻ sang người hèn, ai cũng phải có
nhiệm vụ đòi lại quyền sống căn bản cho con người. Người trên cao có nhu cầu nhiều hơn, thì có
nhiệm vụ nặng nề hơn và phải làm trước tiên. Họ phải là những người dẫn đường chỉ lối. Việc làm
này là làm chính trị công dân, bất cứ chế độ nào xâm phạm đến một trong ba nhu yếu căn bản trên (
Thực, Sắc, Diện ) thì mọi người dân phải vùng dậy đòi lại cho bằng được. Ai lảng tránh, từ chối làm
chính trị công dân theo cách này thì họ mang tội với giống nòi và đất nước.
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Làm chính trị công dân này là việc vực lại sự sống bị tước đoạt bất công, và là dành lại giá trị cho “
con người lốt ngợm “ thành “con người cao cả của Phật của Chúa.”, thành những trai hùng gái
đảm của đất nước. Làm việc này là làm công việc về dân sinh dân trí, xây dựng nền tảng cho chế độ
dân chủ. Muốn được làm chủ thì không phải ngồi đó mà đòi hỏi, mà mọi người dân ai nấy cũng phải
bắt tay vào xây dựng. Việc đầu tiên là phải hiểu đâu vị trí của mình trong trời đất, đâu là quyền lợi
và trách nhiệm của mình trong quốc gia. Đó là nhân chủ, con người biết ngẩng đầu cao cùng Trời
Đất, chứ không phải là thứ tôi đòi như loài bò sát.
Chúng ta cứ nói đến dân chủ, và nhân quyền, nhưng không lưu ý xây cái nền “Thực, Sắc Diện “ cho
vững chắc thì dù có Tam Quyền phân lập cũng chẳng đi đến đâu! Xin các bậc thiên tài, nhân tài, bất
tài, mọi người dân Việt, chúng ta hãy giúp nhau vực lên, vùng dậy để thoát kiếp ngựa trâu và không
làm nhục cha ông giống nòi ?
Xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng tâm trí và xuống ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta, độ trì cho chúng
ta, để chúng ta cùng nhau đứng lên mà dành lại quyền sống làm Người con Hồng cháu Lạc.

( Nữ Oa Phục Hy giao chỉ )

26.- Đường về Tâm Linh
A.- Dẫn nhập
Người ta thường bảo : “ Thế kỷ 21 là thế kỷ của Tâm Linh “, nhưng phần nhiều chúng ta chẳng hiểu
một cách tường tận Tâm là gì ? Tâm ở đâu? Và linh nghĩa là gì ? Để hiểu rõ vấn đề trên, chúng ta
phải tìm hiểu phần nào cho tới tận ngọn nguồn lạch sông của nền văn hoá Việt:
Nguồn gốc của Dân tộc Việt là con Rồng Cháu Tiên: Mẹ Âu Cơ thuộc loài chim Tiên có thể ở trên
cạn ( trên núi ) và cũng có thể xuống kiếm ăn ở dưới nước để gặp được Rồng. Cha lạc Long là loài
Rồng tuy ở sâu dưới đáy biển, nhưng cũng có thể làm mưa làm gió để đằng vân giá vũ lên không
trung gặp mẹ Tiên. Nhờ tính chất lưỡng thê này, tuy là hai đối cực, mà Cha Rồng mẹ Tiên vẫn giữ
được mối tương liên ở cánh đồng Tương, đễ giữ mối giao hoà. Cha Rồng Mẹ Tiên đều có cuộc sống
lưỡng thê. Con Người lưỡng thê có hai phần : con Người Tiểu Ngã và con Người Đại Ngã hay Đại
Ngã tâm linh.
Tìểu và Đại Ngã là một cặp đối cực có hai hướng hoạt động ngược nhau .
Con người Tiểu Ngã phải hướng ngoại đi ra thế giới bên ngoài, tìm tòi học hỏi vũ trụ để nâng cao
đờì sống vật chất và tinh thần.Đây là con đường phát triển lý trí.
Còn con người Đại Ngã là con Người Tâm linh phải hướng nội, đi vào tâm để cho được linh, có bắt
gặp được linh thì mới tới nguồn gốc của vũ trụ, tức là vô, tức là vô cực. Vô cực là nguồn gốc của
hữu, thế giới vật chất ( Hữu sinh ư vô : Hữu được sinh ra từ vô . ) . Đây là con đường phát triển
Tâm Tình hay Tâm linh. Đây là chân lý ngược chiều như cái cây, thân và cành lá thì mọc thẳng lên,
còn cái gốc là rễ lại đâm xuống . Nền tảng của Việt Dịch là cặp đối cực Tiên Rồng,vợ chồng, đực
cái, trống mái, âm dương . . . Tuy là hai đối cực nhưng lại có thể giao thoa với nhau, hoà hợp với
nhau được, nên gọi là lưỡng hợp ( dual unit ) .
Cặp Lưỡng hợp là nền tảng của Dịch.
Dịch lý là chân lý ngược chiều ( Dịch ngịch số chi lý )
Trong thời đại khoa học phát triển rầm rộ ngày nay, con người đã quá say mê vật chất, mải miết đi
ra ngoại giới để chinh phục vũ trụ, mà bỏ quên con đưòng nội tâm để được linh . Tâm Linh là nguồn
sức mạnh ( sống ) và nguồn ánh sáng ( sáng ) để cho con người phát triển toàn diện hầu hoà nhập
với vũ trụ đặng hưởng an bình hạnh phúc. Khi con người thiếu nguồn sống Tâm linh, tức là đánh
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mất nguồn Tình, mất sức sống, chỉ còn lý trí, nên mất quân bình. Khi lý trí trở nên cực đoan thì con
người đi đến chỗ phỉ báng chối bỏ Thần linh,Thượng Đế và trở thành lang sói với đồng loại.
Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem Tâm là cái gì và tâm ở đâu ? Nho nói : “ Nhân linh ư vạn vât “ :
con người linh hơn vạn vật. Và thường dùng hai chữ Tâm Linh, Tâm Tình, nghĩa là có đi vào Tâm
thì mới Linh hay có đi vào Tâm mới gặp được Tình, vì Tâm là cữa ngỏ của Tình, có đi qua Tâm mới
gặp được nguồn Tình.
Vậy muốn được Linh, thì phải biết Tâm ở đâu, để qua ngõ Tâm, mà vào cõi Linh để un đúc Tình (đôn
hồ nhân, cố năng ái : đôn hậu tình người mà un đúc tình yêu ). Ta biết con người có thể xác và tâm
hồn ( tinh thần ) . Trọng tậm của thể thân xác là ở huyệt Đan Điền gần dưới lỗ rốn, đây là điểm cân
bằng của thể xác, sức hút của tâm Quả Đất tựa vào đây, tạo nên trọng lượng của cơ thể , đìểm này
được nối với tâm Quả Đất, tức nhiên có liên hệ với trọng tâm của Thái Dương hệ, với trọng tâm của
Thiên Hà, và cuối cùng với Singularity của Big Bang, Tiền Big Bang. Còn trọng tâm của Tinh thần
là nơi mà Phật giáo gọi là con mắt Huệ Nhãn. Huệ Nhãn ở giữa hai chân lông mi hay ở giữa corpus
Callossum, là cầu nối của Bán cầu não bên trái và bên phải. Bán cầu não bên phải chủ Tình, bán
cầu não bên trái chủ Lý, nên Huệ Nhãn lả nơi cân bằng Tình Lý.
Khi Thân, Tâm hợp nhất ( Body
and mind in one ) thì Huệ Nhãn và Trọng tâm sẽ giao thoa, đó là cữa ngỏ đi vào Tâm, qua đây con
Người có thể hội thông được với nguồn gốc Linh, tức là vô cực là nguồn Tình, ta cũng có thể gọi là
Chân, Thiện, Mỹ, hay là Thiên Chúa, Thượng Đế.
B.- Dịch vô thể và Thần vô phương
“ Muốn đi vào cõi Tâm linh, thì chúng ta không thể không tìm về Dịch lý. Người xưa đã nói : “ Hữu
sinh ư vô “ , chúng ta phải tìm xem Dịch lý có giúp chúng ta đi vào nẻo Vô được không . Hữu là thế
giới hiện tượng ( manifest ), Vô là nguồn gốc tâm linh ( unmanifest ). Muốn đi vào Vô tất phải tử giả
thế giới hiện tượng. Nho nói : “ Nhân linh ư vạn vật “ , chúng ta thử xem con ngưởi làm thế nào để
đưọc linh như Thần linh . Thân linh vì : “ Thần vô phương “ , và chúng ta cũng nên biết làm thế nào
để chúng ta tìm về vô phương để trở nên linh như Thần không ? ( Triết gia Kim Định đã giải thích
cho chúng ta thấy rõ được con đường của Dịch pháp của Tổ tiên)
I.- Dịch vô thể
“ Chúng ta hảy phân tích cơ cấu Dịch pháp của Kinh Dịch. Để thấy dễ hơn, xin dùng một số thuật
ngữ về Biện chứng pháp của Hegel để nói về Kinh Dịch, theo đó thì hai hạn tử ( terms ) Chính Đề và
Phản Đề trong Kinh Dịch là Thiên và Điạ, còn Tổng Đế là Nhân. Nhân chỉ là Tổng hợp của Thiên và
Địa, vì thế Nho giáo định nghĩa : “ Nhân giả, kỳ Thiên Địa chi đức “ và cùng với Thiên Địa được gọi
là Tam Tài. Dịch Kinh biểu thị tam Tài trong ba cặp hào của một quẻ. Trong đó hai hào dưới là
Địa, hai hào giữa là Nhân hai hào trên là Thiên. Quả là một cơ cấu tượng hình rất rõ rệt. Tuy rõ rệt
nhưng đồng thời cũng sâu xa đến độ Minh Triết. Để một nền triết thuyết đạt độ Minh Triết thì cần ba
điều kiện sau đây:
1 .- Trước hết phải bàn đến nhu cầu căn bản thuộc Nhân tính, và vì nhu yếu này đi trái chiều
nhau nên điều kiện thứ hai là :
2 .- Vun tưới được những nhu yếu đối nghịch nhau, do đó điều kiện thứ ba là :
3 .- Ánh sáng Tâm Linh
Tâm linh ở trên lý trí một bậc. Lý trí thuộc hàng ngang hiện tượng, mò mẫm từng bước nhỏ không
bao giờ vươn lên khỏi đợt hiện tượng . Tâm linh thuộc hàng dọc mẫn tiệp như ánh sáng, nên cũng
gọi là Minh Đức. Có làm cho Minh Đức chiếu sáng mới gọi là Minh Triết .
Vậy điểm thứ nhất ta thấy xuất hiện lồ lộ ở Tổng đề là Nhân, mà không là tinh thần như nơi biện
chứng Duy tâm của Hegel hoặc vật chất nơi Karl Marx . Đấy là điểm đầu tiên quan trọng hơn hết, nó
đặt Dịch pháp vào bậc Minh Triết, mà đã là Minh Triết thì là đạt Thân, còn hai Tổng đề kia đều ở
ngoài con người, nên tất dẫn tới vong thân, mà đã vong thân thì không là Minh Triết, nhưng mới chỉ
là triết học và ý hệ.
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Điểm thứ hai thuộc Minh Triết là thâu hoá được cả hai hạn từ trái ngược. Vì theo triết lý toàn thể thì
mọi cái trái ngược chỉ là phân cực của cùng một thực thể. Thực thể đó là Nhân, còn phân cực được
chỉ bằng hai chữ Thiên Địa. Hai tiếng này chỉ là phạm trù rổng để chứa đựng muôn thứ khía cạnh
khác nhau của một vấn đề được bàn tới: Cứ nói chung Thiên chỉ khía cạnh vô hình âm u; còn Địa chỉ
những gì được phân chia, có mốc giới xác định hiện ra rõ rệt cho giác quan. Hai chữ Thiên Địa như
vậy cũng còn nói lên mối tương quan giữa hai hạn từ đối kháng. Còn hai hạn từ đó là gì thì không thể
nói hẳn ra, mà tùy trường hợp khi bàn về phương diện nào đó, thí dụ bàn về Tự do, thì Thiên là Tự
do, định mệnh là Địa; bàn về xã hội thì xã hội là Thiên, công dân là Địa; nếu lấy Tiềm thức âm u làm
Thiên, thì địa sẽ là Ý thức rõ rệt. Nói theo nhà Phật thì Thiên là Căn- Châu –Tri, còn Địa là Sai –biệt
Phương – tiện.
Tóm lại tất cả những gì đối kháng đủ để thiết lập nên tương quan thì đều đặt vào hai hạn từ đó, cũng
vì thế Kinh Dịch năng thay đổi danh từ : Thay vì Thiên Địa, thì có Âm Dương, Giá Sắc, Càn Khôn,
Hạp Tịch, Cương Nhu , U Minh. . .
Trong Ngũ Hành có phân biệt kỹ hơn bằng chia ra truc Dọc và Ngang; trục Dọc là Bắc Nam hay
Thuỷ Hỏa, trục Ngang là Đông Tây hay Kim Mộc, tất cả đều nói tính chất trái ngược như Mâu đâm
Thuẩn. Và đây là bước khó khăn. Nếu chỉ thấy Mâu đâm Thuẩn chỉ cái nhìn của đại chúng, xuôi
chiều và dẫn đến Nhị Nguyên, là nhìn xem cả hai hạn từ như thực thể, mà đã thực thể thì không thể
đội trời chung, nên phải chọn một bỏ một, đã thế thì đánh mất toàn thể, không còn là Minh Triết nữa.
Minh Triết phải điều lý được cả haì: phải chấp nhận được cả hai đầu mối để dùng cái giữa, “ Chấp kỳ
lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân “ ( T. D. 6 : Hai cực đoan Ngài ( Phu Tử ) thường giữ lấy, Chỉ đem
điều vừa phải dạy dân. Khó khăn là ở chỗ “ Chấp kỳ lưỡng đoan “, vì lưỡng đoan chống nhau như
nước với lửa, làm sao chấp nhận được cả hai. Đấy là chuyện hiển nhiên đập vào tai mắt, mà đại
chúng chỉ chạy theo có tai mắt, nên không thấy lối điều lý hoà hợp. Trước sự khó khăn đó cần phải
có sự can thiệp của Minh Đức, mà Kinh Dịch tả như con đường ngược chiều gọi là “ Dịch nghịch số
chi lý “ , nhờ đó mà mở ra một chân trời bao la lạ lùng hoà giả được cả hai hạn từ, đến độ làm thành
Nhất Thể sống động: nước lửa thay vì đối kháng tiêu diệt thì lại tương thấu ( cùng suốt qua ), tương
nhập để tương sinh, tương hoá.
Gọi là nghịch số hay là số ở vòng trong cũng gọi là Số Sinh ( 1 , 2, 3 5 ) nằm ăn sau bên trong vòng
ngoài của Số Thành ( 6 , 7 , 8 , 9 ). Số Thành là chỉ số vật đã thành hình hiện ra cho giác quan, còn
số Sinh là chỉ cái đức cái tính của vạn vật, nó rất tế vi, nếu dùng có tai mắt hay lý trí thì không thấy,
phải dùng đến Tâm thì mới nhận ra, và nhờ đó mời thấy được toàn thể : “ Thiên Địa vạn vật nhất thể
“ . Nếu đã nhất thể thì chống đối chỉ còn là bề ngoài, đâu có sâu đến độ phải chọn một bỏ một .
Vậy triết thuyết nào chọn một bỏ một là tỏ rằng mới biết có chiều xuôi. Nho giáo kêu là chưa đạt
Tâm Đạo. Legge đã dịch chữ Tâm Đạo rất trúng bằng danh từ toàn thể “ Wholemind “ tức là một
khả năng của con người biết được toàn thể: cả vòng ngoài lẫn vòng trong. Và không phải hai vòng
cứng đọng, nhưng là biến hoá, trao đổi tương thấu tương nhập để làm nên muôn vật, nên vạn vật
cũng mang theo tính chất lưỡng nghi mà Heidegger gọi là “ nét gấp thành đôi “ ( Zwiefalt ) . Đó là
điều trái hẳn với thị giác chỉ thấy sự vật là độc khối, nghĩa là sai với sự thực vẫn là lưỡng nghi.
Nhưng không may đây cũng là cái nhìn của hầu hết các nền triết học, nên hầu hết đứng ngoài nhà
Minh Triết vì chỉ thấy có một chiều. Thấy một chiều là đánh mất biến dịch. Vì Dịch bao hàm hai cực
để có sự thông lưu. Nếu chỉ có một cực duy nhất đơn thuần thì gọi là “ trễ ư nhất phương “ và sẽ
chối bỏ phân cực kia là Âm hay Dương, thí dụ đề cao Dương Ý thức thì sẽ chối bỏ Âm Tiềm thức .
Vậy là đánh mất chất Dịch, mà mất Dịch là mất tất cả, là vong thân, là đánh mất Nhân tính, vì Nhân
tính là gì nếu không là “ tương quan sống động giữa Âm và Dương “ hay nói theo Kinh Lễ là “ Nhân
giả kỳ Thiên Địa chi đức “ : Người là cái đức của Thiên Địa . Tức người không là một bản thể cố
định đứng ngoài Trời Đất, mà chính là cái đức cái linh lực của Trời Đất, nói khác người chỉ là tương
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quan của Âm và Dương. Vậy nếu chối bỏ một hạn từ thì cũng là đánh mất tương quan. Vì để có
tương quan thiết yếu phải có hai hạn từ cho nên chưa cần chờ thải bỏ cả hai, mà chỉ mới thải bỏ một
đã đủ đánh mất tương quan. Chỉ cần một cây cột gẫy thì người đi trên dây đã ngả xuống đất rồi.
Suy luân lối khác theo câu định nghĩa trên, ta không thấy người như một biệt thể mà chỉ tương quan
giữa Trời và Đất, cho nên bản chất Người cũng chính là biến dịch.
Điều này đã được hàm chứa sẵn trong trong lối xếp đặt 6 hào, 1 vạch ngang là một hào :
Thiên: 1+2+3
Phần quan trọng của Nhân: 2+3+4+5

Địa: 4+5+6

Nhân: 1+2+3+4+5+6

Trong 6 hào thì hào 1, 6 bỏ ra, chỉ dùng 4 hào giữa, trong đó quan trọng nhất là hào 2, 5 , tức hai hào
thuộc Thiên và Địa . Còn hào 3, 4 chỉ Người toàn là động từ : “ kiền kiền “ ở hào 3, “ dược tại uyên
“ở hào 4 . Vậy có nghĩa là gì ? .
Thưa có nghĩa là con người không phải là một bản thể cô lập nhưng là một tác động, một tiến trình (
tương quan) giữa Trời cùng Đất, nên quan trọng đặt ở nơi phát xuất tác động, cũng gọi là linh lực của
Trời Đất, chữ Nho gọi là “ Thiên Địa chi đức “ . Nói Đức mà không nói Hình, vì Hình đã hiện ra như
một vật thể với bản chất riêng biệt, cứng đọng không còn khả năng biến dịch, thẩm thấu, sinh sôi như
được biểu thị ở hào 1, 6: cả hai chỉ Địa và Thiên ở đợt đã thành, không còn ở đợt đức ( tức đợt sinh )
như hào 2, 5.
Vậy khi chỉ lấy có hai hào 2, 5 là lấy có Đức mà không lấy Thể, nên đạt độ biến dịch cùng cực gọi là
“ Dịch vô thể “ . Tức không có gì cụ thể để dể gây ứ đọng, có thế mới thực là biến dịch .
Đó là ý sâu xa tại sao gọi Người là Thiên Địa chi Đức, mà không là Thiên Địa chi Hình hay Thể “ .
Phải là đức là linh lực mới biến hoá. Phải là Đức của Trời cùng Đất thì tầm biến hoá mới thấy khắp
hoàn vũ, xê dịch cùng nơi : Trời cũng như Đất. Có thế mới gọi là toàn bị và sẽ không gảy bỏ cái chi
ra ngoài, mới nói được câu : “ Vạn vât có đủ nơi mình : Vạn vất giai bị ư kỷ “. Và vì thế khi bảo phải
trở lại với mình “ Doãn chấp kỳ Trung “ thì mới không là bảo đi vào chỗ nghèo nàn, nhưng chính là
bảo trở lại với nguồn mạch phong phú đấy hoan lạc không chi sánh kịp, “ Phản thân nhi thành, lạc
mạc đại yên “, vì mọi yêu sách được thoả mãn.
Nói khác con Người toàn bị phải có phần phổ biến lẫn phần tư riêng : nói theo xã hội thì ngươì
không những là Dân, mà còn là Nhân. Hễ một triết thuyết nào bỏ đi một hay nghiêng về một là ứ
đọng, là trật Đạo Người, tức đánh mất Nhân tính. Có gọi là Đạo Người thì cũng chỉ là cái bên ngoài,
cái Ngợm. Chỉ là Chân Nhân khi nào đạt ý thức biến dịch hay cảm thức được Người như tương quan
giữa Trời và Đất. Như vậy định nghĩa người như : “ Thiên Địa chi đức “ là linh lực lớn nhất không
thể quan niệm ra cái gì to hơn. Vì thế câu : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức “ tóm thâu nền Minh
Triết Việt Nho, và ta có thể lấy đó làm lý tưởng cùng cực để đo lường cao thấp mức độ tiến của tâm
thức con người. Khi nó đạt được biến dịch tức là uyển chuyển linh động thì là đạt độ cao nhất, ngược
lại nếu có ứ dọng , rắn chắc thì là đầu thấp.
Giới trí thức ngày nay đang nong nả đi tìm cho nước một biện chứng pháp, một ý thức hệ, nhưng
thực ra không phải là ý thức hệ mà là ngủ ngon, ( không ý thức ) vì gối bằng ý hệ và đắp bằng biện
chứng, cả hai đều dệt bằng chất im lìm không thể lay được, chỉ tốt cho xê dịch mà không thể biến
dịch .
Muốn Thức thật (ý thức ) cần phải từ giả biện chứng để đi vào Dịch – Hoá được tóm trong câu : “
Thần vô phương nhi Dịch vô thể “ ( H. T.), và được tóm trong 3 điểm :
1.- Thứ nhất phải lấy con Người thực làm nền móng.
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2 .- Thứ hai là phải Thâu hoá chứ không Huỷ bỏ ( la sagesse incorpore au lieu de détruire ).
3 .- Thứ ba là phải có Tia sáng Minh Đức.
Đức soi sáng hàng ngang lý trí thì mới tiêm sự sống vào để biến trí thức trở thành Minh Triết . Đó là
tinh hoa Dịch lý của Việt Nho cũng là một nền Minh Triết nên khi suy nghĩ từng điểm sẽ nắm được
then chốt và biết nó khác với triết học ý hệ biện chứng một trời, như :
Người với vật
Toàn thể với phần mớ
Nhân ái với căm hờn.
Sự khác nhau như Trời với Đất ấy cũng chỉ do có chữ Vô trong câu “ Dịch Vô thể “ mà ra.
Ta phải chú ý đến hai chữ của chữ Thể: Thể một là thể sinh ( thể nội ), viết với hai chữ nhân và bổn:
体, có nghĩa là căn tính của người và tôi ( Kim Định ) gọi là Linh thể.
Thể hai là thể thành ( thể ngoại hay còn gọi là dụng ) , viết với ba bộ : cốt khúc, đậu: 體 , có nghĩa
là đã thành hình và tôi gọi là vật thể. Khi nói Thiên Địa vạn vật Nhất Thể thì lẽ ra phải viết với thể
sinh. Còn khi nói Dịch vô thể thì phải viết với Thể thành. Nói lẽ ra thường ít người nhận thức sự
phân biệt nên viết lẫn lộn. Nhưng nếu không phân biệt thì sẽ không hiểu tại sao nói thì bảo phải Vô
Thể, chỗ khác lại nói Nhất Thể, nhưng đã hiểu triết thì nhận ra nếu không Vô Thể làm sao biến hoá
để hội thông trong Nhất Thể. Khi đã đi theo dòng Lịch sử và đạt trạng thái tâm linh để cảm nghiệm
được triều sóng thoát ra tự Linh Thể sẽ nhận ta tất cả những hình thể của vạn vật chẳng qua là những
khía cạnh bé nhỏ không đủ làm nên những bản thể riêng biệt. Sự riêng biệt có nhưng là tuỳ thuộc
vòng ngoài, rối lý trí giữ lại cách cố định, nay muốn hủy bỏ cũng là việc của lý trí phải từ bỏ, lý trí
không từ bỏ mà lại đi hủy bỏ bằng chém giết, thì là lấy bóng làm thực nên là mê ngủ: và vẫn nằm im
trong vong thân, không thể nào nhìn ta được Thân như là nền móng Vòng trong, đó mới là Thể, còn
khi nói : “ Dịch vô thể “ là nói về những bản thể cá biệt cần phải vượt qua, vì nó là hậu quả của giác
quan, của lý trí hạn cục. Khi tôn phong một cáì Thể Thành nào đó đến bậc Thể Sinh ( toàn thể ) thì dù
gọi là tinh thần tuyệt đối hay bất cứ tên nào cao trọng nhất, nó cũng chỉ là một vật thể hạn hẹp, nên
sẽ phủ nhận huỷ diệt những cái khác . Và như vậy còn ở lại trạng thái dị-biệt ý – hệ.
Chỉ khi nào
cảm nghiệm được cái căn để linh thiêng thì mới thâu gồm tất cả những dị biệt kia vào Nhất Thể
cũng gọi là Linh Thể là cái vượt phạm vi của giác quan, của lý trí. Cần phải đi lối Tâm mới trông thể
nghiệm được rằng tất cả những dị biệt kia chỉ là những dạng thức đa tạp của Nhất Thể . Nhất không
phải là nhất, nhị đo đếm của toán học, nhưng thuộc tính đức quán thâu tất cả vạn vật lại một Thân,
một Thể được gọi là Linh Thể .
II.- Thần vô phương
Thần có vô phương thì Dịch mới vô thể.
Dịch có vô thể thì mới đạt Thần.
Thần với Linh là một, người ta quen nói Thần Linh. Hiểu đuợc Thần là hiểu được Linh, tức cũng
hiểu được nhân tính, vì thế hiểu được Thần là bước quan trọng nhất để đạt Thân, nó sẽ ảnh hưởng
quyết liệt vào con đường sử mệnh của nhân loại. Triết thành công hay thất bại cũng nằm ở chỗ này,
thế mà xưa rày người ta hiểu Thần trật lất,và vì thế câu nói về Thần hay nhất tìm được trong lịch sử
triết học vẫn là câu : “ Thần vô phương của Kinh Dịch “.
Bởi thế chúng ta sẽ tìm hiểu thấu triệt ý nghĩa câu đó xuyên qua những trang huyền sử liên hệ . Câu
hỏi trước tiên đặt ra là tại sao Kinh Dịch lại định nghĩa Thần là vô phương, là “ không góc “ . Đây
là một câu nói rất phong phú nhưng rất đúc kết nên cần minh giải thêm. Ta biết trong Kinh Dịch thì
Phương chỉ cái gì là góc cạnh, giới mốc, và do đó chỉ tất cả những gì hạn cục, xác định; ngược lại
Viên là tròn, chỉ cái gì không có góc, do đó cũng là cái gì không bị giới hạn, cái gì bao la. Như thế
trong câu nói: “ Thiên viên Địa phương “ thì Thiên viên là cái gì vô biên, còn Địa phương chỉ cái gì
rõ rệt, đã hiện ra hình tích xác định .
Như vậy câu “ Thần vô phương” kéo theo những yếu tố sau đây:
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1.- Trước hết là Thần bao gồm khắp cả, không bị giới mốc nào hết, nên đặc tính trước nhất là
không là không lệ thuộc vào cái gì đã hiện ra hình tích cụ thể, để có thể trở thành vật đích cho giác
quan. Khi lệ thuộc thì gọi là vật thể, vật chất. Chúng ta biết sách Trung Dung là bản tóm lược Kinh
Dịch đã định nghĩa Trung là “ Trung lập nhi bất ỷ “ . Đừng hiếu hai chữ Trung lập theo nghĩa chính
trị, nhưng phải hiẻu theo nghĩa Minh Triết, lúc đó Lập sẽ là động từ tự lập, chứ không dựa (ỷ ) không
lệ thuộc, y như câu “ Thần vô phương” không lệ thuộc vào góc cạnh nào hay cái gì có hạn, vì hễ đã
có là có trong xác định, nên bị giới hạn. Cái gì lệ thuộc vào giới hạn là vật chất. Vật chất bất động
đầy nọa tính.
2.- Do đó dẫn đến yếu tố thứ hai trong câu Thân vô phương là Thần rất linh động, nghĩa là
uyển chuyển lưu linh khắp nơi và như thế là sống rất mạnh.
Vì sống là gì nếu không tự động, động tự nội, vì nếu tự ngoại thì lại bị động tức là lệ thuộc mất rồi.
Vì thế sống cũng là dịch, vì dịch là tự động, động nội khởi, nên là động cùng cực đến độ không còn
chủ thể động “ Dịch vô thể “, mà chỉ còn là động, nên cũng chỉ còn là sống, sống trọn vẹn, đến nỗi
Kinh Dịch phải dùng hai chữ Sinh Sinh : “ Sinh sinh chi vị Dịch “ , có nghĩa dịch là sống trọn vẹn, vì
thế hệ luận thứ ba là :
3.- Thần đi với Tâm, vì tâm thuộc bình diện linh thiêng, chỉ huy toàn thể mọi cơ năng con
người. Còn vật chất là phạm vi của lý trí. Vì lý trí lệ thuộc giác quan và não tuỷ, là những thứ có hạn
về không gian lẫn thời gian, nên cái biết bằng lý trí là cái biết quy nạp, do những yếu tố lẻ tẻ tích luỵ
lại rồi đi tự cái này đã hết mới đến cái kia, từ trước xong rối mới tới sau nghĩa là thuộc không gian và
thời gian nên là vật chất. Vật chất không sống nên những cái biết này cũng vậy dù chồng chất bao
nhiêu cũng không tiêm sức sống vào học vấn được như những cái nhìn trực giác tâm linh. Điều này
rất tế vi rất khó nhận ra, vì nó lẫn với sự thoả mãn của tính hiếu tri, nên người ta tưởng là nó sống, vì
thế người ta đem cái học đó nhét đầy chương trình giáo dục. Lại vì bầu khí duy trí nên không làm
thế chẳng biết lấy gì đưa vào. Bởi vậy hiện nay lý trí ngự trị chương trình giáo dục: người ta cố sức
chen cho đầy đầu óc người đi học, nhưng không gây được hứng thú chính là do lẽ trên.
Những cái biết do lý trí này phải dùng “ võ lực “ chèn đúc vào ít lâu sau thì rụng hết không để lại
được trong tâm hồn ảnh hưởng sâu xa, mà ta quen gọi là văn hoá, theo nghĩa trung thực là cái văn
cải hoá tâm hồn. Cái hiện nay kêu là văn hoá thì thực ra là văn học.
Còn văn hoá chân thực phải là việc của những cái biết bằng trực giác, trực giác thuộc MinhTriết hay
những tri thức đã được tẩm nhuận bằng trực giác như “ triết lý “ thì mới để lại ảnh hưởng sâu xa trên
tâm hồn, giúp cho việc đào tạo con người tiến lên tinh thần chân thực, vì nó có Thần nên sẽ còn sống
mãi, bởi đó vượt sự kiện bì phu là những thứ năng biến đổi vì nó ở ngoại diện.
Kinh Dịch chính là sách tìm đạt cái trường tồn đó giữa những cái năng biến. Như vậy mới vượt qua
những cái năng biến, mới đạt tới cái bất biến là những cái ơn ích cho Tâm linh.
Chính bởi hiểu sâu xa như thế câu: “ Thần vô phương “ nên những bậc thầy chân thực xa lánh sự nói
về tất cả những sự kiện, cũng như không chú ý nói nhiều và nhất là tránh bắt học nhiều, nhưng hầu
hết chỉ dọn tâm trí môn sinh, gây nên một sự bén nhạy của tâm thức “ une disponibilité du coeur “
như kiểu “đi tắm sông Nghi, hóng gió ở đài Vũ Vu, hát rồi về “ (đã bàn trong cuốn Tâm Tư chương
IV ) chẳng thấy sách vở hay học hành chi cả. Vậy mà tại sao chí thành với đường tu học lại được
duy trì một cách nồng nhiệt trải qua muôn thế hệ. Ấy là vì ông thầy đã khéo sửa soạn tâm hồn môn
sinh tiếp nhận được những tia chớp lóe lên từ tâm thức mình . Chỉ một tia chớp như vậy đủ đem lại
nhiều sức sống gấp trăm ngàn lần những bài học chen vào óc, bởi vì đó chỉ là những cái từ ngoài đem
ấn vào. Có lẽ vì thế người ta gọi là ký ức. Chữ ức làm liên tưởng đến cái gì ức hiếp: người ta bắt ức
thí sinh phải nhớ muôn vàn những chi tiết bên ngoài. Những cái đó rất dễ quên đi, khác hẳn những
điều ta tự nghiệm được vì chưng sẽ còn sống mãi. Nhu ta cảm thấy những điều ta trực giác được thì
vẫn linh ứng ta và ta gọi là kỷ niệm ( souvenir ), tức là cái gì nhớ mãi trong mình. Phúc cho những
ai gặp được những ông thầy hay người bạn giúp cho đạt những phút uy linh có ảnh hưởng suốt đời
như vậy. Đấy là những nhận xét tối quan trọng cho vận hệ một nền văn hoá.
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Văn hoá chân thực phải đặt Thần linh trên Vật chất, Tâm linh trên Lý trí. Vì lý trí con người chỉ có
thể tạo ra được những tác phẩm khô khan thiếu sinh lực và chỉ gây nên rộn ràng trong một giai đoạn
ở một khu vực nào đó, chứ không có sức vượt không thời gian như Thần .
Chỉ có Thần mới vô phương. Vậy mà người ta đặt lý trí lên thay !
Nói cụ thể là người ta chỉ chăm lo tài bồi cho lý trí, cho óc do đếm mò sờ, lượng thay phẩm: đưa óc
suy tư tính toán vào hết mọi địa hạt kể cả địa hạt uy linh man mác, có nghĩa là đem hữu hạn giêt chết
vô hạn, giết chết vô biên, vậy là đem sự chết vào lòng vạn vật. Đấy là một việc làm ngược với luật
thiên nhiên của Tạo Hoá, vì hoá là hoá ra, mở ra cho càng ngày càng rộng để đạt vô cùng y như Thần,
nghĩa là vô phương, vậy nên nói : “ cùng Thần tri hoá “ nghĩa là cùng đi với Thần mới biết hóa, còn
khi “ đi cùng với lý sự thì sẽ bế tắc ứ trệ: Cùng Thân tri hoá, cùng Lý chi mụ “.Sự vật đi với lý trí, vì
lý trí lệ thuộc sự vật, chứ không vô phương nên nó không sao có được những cái nhìn mênh mông
như Thần. Vì thế đặt Trí trên Tâm là gây nên tan rã chết chóc. Nói theo Kinh Dịch là đem phương (
hữu hạn ) đặt lên trên viên ( vô hạn ) thì cả một cuộc đổ vỡ vì đi ngược luật thiên nhiên .
Ta biết nét then chốt của triết học lý niệm là đem Lý trí choàn chỗ Tâm linh, lấy Cảnh trùm Tâm, mà
lẽ ra phải lấy Tâm trùm Cảnh, và như vậy là triết chỉ còn chất chết gây nên một sự bất an. Tuy đã có
bao nhiêu vẫy vùng để trở lại nhân tính, nhưng các triết học gia không sao tới được, mà vẫn còn là
một chiều: chiều Lượng thiếu Phẩm, mà nhân tính là cả Lượng cả Phẩm. Lượng thuộc Địa, Phẩm
thuộc Thần : Thế mà văn minh hiện nay đề cao cực độ Lượng, gây ra tai hoạ mà Heidegger gọi là “
sự trốn chạy của Thần Minh”. Thần Minh mà trốn chạy thì cũng hết sống . Thế giới đang rạn nứt báo
trước những đổ vỡ kinh thiên động địa đến nỗi nhiều người bi quan cho là nhân loại này không thể
thoát một tai hoạ có tầm mức vũ trụ thì chính là tại triết học đã đánh mất Thần, mà chỉ còn ôm có mớ
biểu tượng thuộc lượng chết.
Còn còn cách nào xoay ngược lại hướng tiến chăng ?. Câu trả lời về phía Kinh Dịch vẫn có phần lạc
quan hơn. Theo đó thì văn minh Tây Bắc đi theo hai số 4 – 1, còn văn hoá Đông Nam đi theo hai số 3
– 2 gọi là “ Tham Thiên lưỡng Địa “ Ngược với Tây Bắc là “ Nhất Thiên tứ Địa “ . Thiên có 1 mà
Địa những 4 thì tất nhiên lý trí ( Địa ) phải lấn át tâm linh ( Thiên ) . Ngược lại Đông Nam thì
Thiên 3 mà Địa 2, nên Tâm có thể trùm Cảnh và vì thế câu nói “Đông phương là tinh thần, Tây
phương là vật chất “được nhiều người nói lên nhưng chưa ai đọc ra được huyền số đã ghi trong sổ
đoạn trường như sau : Số mệnh Đông phương là 3 Trời 2 Đất, nên Trời lớn hơn Đất, tâm lớn hơn trí,
tức tinh thần được coi trọng hơn vất chất , và vì thế mới có câu định nghĩa Thần một cách súc tích
gọn gàng vô kể như đã nói trên về “ Thần vô phương “. Trái lại số mệnh Tây phương là 4 Đất 1
Trời, thì Đất phải hiếp Trời: vật chất được coi trọng hơn tinh thần, lượng hơn phẩm và tất nhiên đó là
điều ghi trong huyền số rồi : việc phải như vậy. Nhưng ta có thể lạc quan nhìn về tương lai mà cho
rằng “ cùng tắc biến “ hễ tới cùng cực thì sẽ biến . Khi áp dụng vào trạng thái ngày nay thì là văn
minh nhân loại đang lao mình vào chỗ cùng cực của lý trí thì cũng là lúc sắp đến xoay hướng sang
chiều tâm linh trọng phẩm.
C.- Kinh Dịch như một Tâm linh pháp
“ Khi tôi nhìn được vũ trụ Toàn Thể Viên Dung và tôi xử đối theo đó thỉ gọi là Đạo. Nói khác đi Đạo
bao gồm ba yếu tố là Âm, Dương, Hoà: khi tôi thấy cả Duơng cả Âm hoà hợp, thì tôi có cái nhìn của
triết gia, của người hiểu Đạo. Nhưng tại sao lại rất hiếm triết gia ? Vì thường con người chỉ thấy có
Âm hoặc Dương : Âm Tán Dương Tụ. Tán Tụ là hai luật nền móng của vũ trụ . Tán là nhất thể, khi
toả ra thì thành vạn vật lẻ tẻ riêng biệt, đó là luật mà khoa học ngày nay khởi đầu nhận ra là sự dãn nở
của vũ trụ . ( Big Bang ). Tụ là vạn vật quy lại một mối , một luật được khoa học nhận ra và đặt tên
là luật tổng hấp dẫn ( attraction universelle : vũ trụ hấp dẫn) .
Đây là bước vĩ đại mà khoa học mới đi được để tới gần lại với nền Minh Triết, còn chính Minh Triết
đã nhận ra lâu trước hai luật Tán Tụ đó như hai mối liên hệ ràng buộc vạn vật với nhau mật thiết đến
độ gọi là “ Vạn vật nhất thể “. Chữ Thể nói lên một cơ thể sống động mà Âm là Thở ra, Dương là
Hút vào; bởi vạn vật đều tuân theo tiết nhịp đó, nên vũ trụ kể là một thân thể sống động .
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Lối nhìn này còn thấu triệt hơn cả cái nhìn của khoa học mới nhìn thấy vũ trụ như một sự vật dãn ra
co vào, co dãn cách máy móc vòng ngoài chưa hẳn như một thể sống động thở hút bao hàm cả vòng
trong tức Âm Dương hoà hợp không còn là Tụ hay Tán vì nó thuộc bình diện khác hẳn, bình diện
sống, mà sống là hoà hợp.
Tuy vậy cái nhìn của khoa học hiện đại đã bao quát hết vũ trụ và như thế là đã vượt xa cái nhìn của
thường nhân. Thường nhân chỉ nhìn thấy có khía cạnh đa tạp cụ thể nghĩa là đã hiện ra các hình thể
hoặc như những hiện tượng thường nghiệm, ví dụ nước thấm ướt, lửa đốt cháy. . . Và cứ nói chung
thì con người chỉ dừng lại nơi đây, nghĩa là chỉ thấy có sự vật đa tạp cách biệt mà không nhìn ra
được mọi hiện tượng liên hệ sống động ràng buộc tất cả. Do đó không biết Đạo, vì Đạo là nhất Âm
nhất Dương, phải thấy cả hai mới là Đạo.
Làm thế nào để đạt Đạo ? Nói khác làm thế nào để nhìn ra luật Dương Tụ nữa thêm vào luật Âm Tán
? Chúng ta biết rằng Dương Tụ là luật phổ biến y như Âm Tán cũng là luật phổ biến. Đã phổ biến
thì vượt tầm mức của giác quan, nên cũng vượt lý trí và ý thức, “ nơi “ hội thông của những báo cáo
giác quan. Vậy mà trong khoa học cũng như trong đời sống thường nhật ta chỉ chú trọng đến phần lý
trí ý thức, thì tức là chỉ nghĩ đến có những vật bé nhỏ phân chia. Trong khi ta chú trọng tuyệt đối vào
lý trí thì gọi là duy lý : mà duy lý là cái nhìn rất hẹp hòi vì có hạn cục vào có giác quan mà tầm thâu
nhận rất bé nhỏ. Vì thế đáng lý phải lơi ra khỏi lý trí ý thức để nhìn rộng thêm, nhưng hầu hết con
người lại ngưng ngay ở đợt duy lý nhị nguyên đó mà tạo tác ra ý hệ, tạo tác ra những lý tưởng,
những gương mẫu những thần tượng, rồi đem hết lòng trí vào việc phụng sự tuân theo mệnh lệnh
những cái đó thì là tự mình cột chặt mình vào những cái bé nhỏ hẹp hòi và như thế là không còn có
thể thấy gì được khác.
Người Cộng sản chỉ thấy giá trị là những gì theo chiều ý hệ của họ, người cuồng tín cũng chỉ coi là
giá trị những gì theo chiều tin tưởng của họ. Đó quả là một thừ tù ngục che lấp không cho họ thấy
được Đạo Thể Viên Dung bao gồm muôn khía cạnh. Muốn thoát ra khỏi tù ngục đó thì phải biết
cách lơi ra khỏi duy lý nghĩa là nên tập nhìn chiều xoay ngược lại với chiều lý trí: đó là xoay sang
chiều phản lý: từ Duy Tình xoay sang Vô Tình, từ Hữu Vi xoay sang Vô Vi. Nhờ lối đi ngược chiều
đó tâm thức mình dần dần trút được thòi quen độc tôn một khía cạnh duy nhất để có được tâm trạng
bình quân giữa Có với Không, giữa Ý thức và Vô thức, giữa Tình với Lý. Đó là một cuộc bình quân
động đích uyển chuyển theo từng người cũng như theo luật thời gian không gian vận chuyển.
Khi nào đạt tới vị trí bình quân cần thiết thì sẽ ngộ Đạo, tức là nhìn ra Đạo Thể gồm cả Âm lẫn
Dương, cả Xuất lẫn Nhập, cả Động lẫn Tĩnh. Đó là đường lối của Kinh Dịch đề ra, đường này cũng
có tên là Tâm Đạo. Chữ Tâm là một danh từ không thể định nghĩa vì nội dung bao la của nó. Nếu ta
gọi Tâm là vô thức thì nói lên được có khía cạnh chống đối với ý thức, nếu gọi là vô lý thì mới nói
được có khía cạnh phản lý. . . Thế mà tác động then chốt của Tâm là linh, tức thấm thấu bao trùm tất
cả. Đó gọi là An vi. Thái độ hữu vi là duy lý. Vì là duy nên cần phá vỡ, bởi thế vô vi đã phản động
lại bằng vô lý, vô thức, nhưng an vi nhận xét rằng nếu Hữu vi là chấp nhất: nhất Tán, thì Vô vi cũng
lại là chấp nhất : nhất Tụ.
Thế mà Đạo lại không ở bên Âm hay bên Dương nhưng ở trung điểm và siêu lên để ôm được cả Tán
cả Tụ, cả Âm cả Dương, nên Nho giáo kêu là Trung Dung . Trung có thể coi là nét Ngang Không
gian chỉ giữa Âm và Dương, Tả và Hữu; còn Dung nét Dọc Thời gian chỉ Trên và Dưới, phi Thời
gian và Hữu thời, chỉ siêu việt thường hằng cũng như sự thường nhật liên tục, Và đấy là Đạo. Vì thế
Đạo cũng chỉ là cái gì thường thường nhưng ẩn bên trong lại có cái gì Thường hằng .
Hoặc nói theo lối phân tích: đối với con mắt thường nhân chỉ là cái gì thường thường . Cùng một cử
chỉ như ăn, ngủ, nói, cười. . . người đạt Đạo cũng làm như người thường: bề ngoài không có gì khác
nhau, nhưng trong tâm thức người đạt Đạo thì cái “ tầm thường “được móc nối với cái “ Thường
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hằng “ , móc nối với cái “ Toàn Thể Viên Dung “ . Người thường thấy số 8 là 8. Thánh nhân cũng
thấy số 8 là số 8 nhưng còn thấy trong 8 còn có số 3 bọc ngoài số 5.
Nói kiểu triết lý người thường chỉ thấy hiện tượng, thánh nhân thấy cả hiện tượng lẫn ẩn tượng cũng
gọi là vật tự thân ( noumen ). Dịch là ẩn tượng vì nó ẩn khuất đối với con mắt thường nhân, nên bề
ngoài coi y như nhau. Với người chưa tu hay với người đã đắc Đạo thì núi này cũng vẫn là núi này.
Nhưng với người chưa tu thì trọng tâm đặt ờ chữ này, nghĩa là những cái tư riêng, còn người đạt Đạo
lại nhấn vào chữ núi , nói khác nhấn vào bản thể ăn thông với toàn thể.
Hảy lấy thí dụ lời Kinh Dịch mà nói: Với người thường thì những lời trong Kinh Dịch cũng chỉ là
những lời như bao nhiêu lời khác. Nhưng với triết gia lại thấy nó khác. Cái khác ấy ta có thể nhận ra
phần nào trong hai điểm :
1.- Điểm thứ nhất thuộc phần hành văn. Đây không phải là những câu mạch lạc, quán xuyến
kiểu triết học duy lý có luận chứng minh bạch: câu sau ăn chặt với câu trước, đọc lên thấy liền văn
mạch lý cứ. ( Ngược lại nó không hẳn phi lý kiểu những công án của Thiền Tông , tuyệt nhiên không
tìm ra được liên hệ lý trí nào giữa câu trước với câu sau, và ta có thể nói là phi lý hoàn toàn.) Trái
lại với lới Kinh Dịch có thể gọi là hàm lý: nghĩa là có lý có tình , có ý thức và cả vô thức. Có lý nên
lúc đọc thấy được ít lời huấn dụ thật sâu sắc . Nhưng còn phải kể đến vô thức, cảm tình, tác động.
Tất cả bấy nhiêu như hiện diện đồng đều khiến cho không còn yếu tố nào chiếm địa vị độc tôn:
không duy lý không duy tình không duy nào cả. Nói khác đi là tất cả đều nằm trong thế tương đối và
gây nên bầu khí thuận lợi cho tâm thức đạt trạng thái bình quân, hay là trung lập theo kiểu không dựa,
không dính tuyệt đối vào cái gì cả. Tất là một sửa soạn thuận lợi cho sự lóe sáng của tia Minh Đức.
2.- Muốn đạt được ơn ích đó cần chú ý đến điểm thứ hai là cách đọc Kinh Dịch. Muốn đọc
Kinh Dịch cho trúng tinh thần thì cần phải đọc theo lối Ngoạn hay theo lối Chiêm. Cả hai lối đều bắt
buộc phải lơi khỏi ý thức và lý trí, cũng có khi ngưng hẳn ý thức để cho tiềm thức có đất dô lên mặt
tâm thức.
Sở dĩ tiềm thức hay vô thức thường không hoạt động được là do lý trí dăng bủa khắp mặt tâm thức,
không hở kẻ nào cho tâm thức phát hiện. Mà tiềm thức đã không xuất hiện thì làm sao thấy được toàn
thể. Đã không thấy được toàn thể thì lấy gì buộc các câu rời rạc kia lại.
Lời của Kinh Dịch có ý để rời rạc, có ý để thiếu liên hệ của biện chứng lý luận là cốt để đạt mối liên
hệ lớn lao của toàn thể vượt xa mối liên hệ lý chứng. Liên hệ lý chứng cũng như văn mạch thuộc ý
thức và đi vào đường Tán ra Vạn vật và nhập vào các luật tắc của khoa học, của sự vật có thể đếm đo,
cân lượng. . . Còn liên hệ toàn thể thuộc Tâm ( tạm nói là tiềm thức hay vô thức ) theo đường Tụ
vào Nhất Thể và xuất hiện mập mờ trong cái ta quen gọi là vận số, thiên mệnh, tính mệnh, định
mệnh. . ., tức là cái gì vượt quá tầm kiểm soát của lý trí và ý thức, nên khi đọc Kinh Dịch với óc duy
lý là bỏ mất phần quan trọng nhất, y như an cam có vỏ mà bỏ ruột vậy. Muốn nếm được ruột cần phải
biết Quan, Ngoạn, Chiêm tức là những “ cách đọc riêng biệt “đòi phải có cư, có an , có lạc. “ Cư chi
quảng cư “ duy lý ở có chỗ hẹp mà không quảng cư; an là “ an thổ đôn hồ nhân “ . Nếu không an thổ
mà lại y cứ vào một ý niệm rồi “đồng đồng vãng lai “ trong cái đồng nhất thì đều là ý thức không
phải là an thổ, vì thồ là vô tâm, vô niệm, vô ý . Lạc là liễu hiểu minh triết đến độ chót sau hai đợt tri
và hiểu .
Tất cả mấy chữ quan trọng trên ( Quan: chú ý xem ; Ngoạn : Ưa ham, ngẫm nghĩ, xét tìm; Chiêm:
xét kín , nhìn trộm ) đều nói lên lối đọc riêng biệt đòi hỏi có sự tham dự của Lý trí, Tình cảm, Ý
thức, Vô thức gọi tắt là Tâm . Nói khác đi lối xem bằng lý trí thì gọi là đọc, còn lối xem bằng toàn
thể thì gọi là Quan, là Ngoạn, là Chiêm .
D.- Con Người trên 7 nấc thang tiến hoá
“ Tiêu đề được gợi ra do chữ Hoá 化 trong câu “ Thần Hoá “ tức lá hoá cùng cực đi tới Thần. Chữ
Hoá ghép bởi chữ Nhân và chữ Thất là bảy, nên dạng tự nói lên biến hoà trong câu “ Dĩ chí (để đi tới
), nghĩa là con người hiện tại chưa phải là con người toàn diện, chưa phải là nơi an nghỉ, còn phải tiến
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hoá nữa mới đạt đạo làm Người . Kinh Dịch bào : “ Thất nhật đặc “ , đến ngày thứ bảy mới kể là đắc
. Đắc cái chi ? Thưa mới đắc cái Đạo con Người Tâm linh toàn diện.
I.- Đợt đầu là vật chất bất tri
“ Trong con người có thể là xác thân biểu thị bằng 64 quẻ, nghĩa là chia ra
nhỏ hẹp chi li quá, nên ý thức chưa xuất hiện ( Tiềm long vật dụng ) .
Đây là đợt bất phân, có thể là phách. Đợt này cũng có thể là ảnh hưởng của khu vực. . .
II .- Đợt hai là Thảo mộc
Đợt này có thể là Vía, thay vì 64 ( cái ngăn lấp ) đã rút xuống một nửa là 32, có thể tương đương với
khí Prana bên triết Ấn, nhằm mục đích ràng buộc người với vũ trụ. Nó cũng ảnh hưởng phong tục xã
hội của môi trường.
III.- Đợt ba là Hồn
Đợt này tương đương hồn súc vật làm bằng chất tinh vi hơn vía, nên được biểu thị bằng 16 kiểu, có
thể nói là kết bởi cái tinh tuý, cũng gọi là “Âm Dương chi tú khí “, tức là tinh tuý của Âm Dương.
Đây chính là cơ sở cho những hiện tượng thần thông cách cảm, cho hồn vật sống sót sau xác thân ít
lâu rồi tan ( survie ).
IV.- Đợt bốn là Trí
Trí là cốt cán của cái tôi Tiểu Ngã, của lý trí ý thức, nên bớt dày đặc hơn vía một nửa. Nhờ đợt này
con người cũng có cái tôi bằng phân biệt, bằng tư duy để lập thành những hệ tư tưởng. Nó là đặc
trưng của con người , nhưng chưa múc cạn khả năng con người.
V.- Đợt năm là Tâm
Đợt Tâm bước vào Tâm linh của Tuệ trí sáng láng thêm nhiều. Nhờ vậy chốn hội thông vạn vật đã ở
trong tầm với của tay người.
VI.- Đợt sáu là Tính
Là đợt của thánh nhân, của con trời làm trung tâm điểm tụ họp cho những con người bé nhỏ đang
sống trong xã hội để có được cái làm nền tảng thống nhất. Đây mới là đợt nói được câu : “ Tính
tương cận “ , tính làm cho người ta gần nhau. Còn những đợt dười từ 4 trở xuống thì tư riêng nên chỉ
làm cho con người lìa nhau ( tập tương viễn ).
VII.- Đợt bảy là Thiên
Đợt này là : “ Thái cực nhi vô cực “, vô thanh vô xú

Hình 7 nấc tiến hoá của con Người
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7 .- Thái Cực tương đương Thiên
6 .- Lưỡng Nghi ……………… Mệnh
5 .- Tứ tượng ……………… ….. Tính
4 .- Bát Quái …………….. Tâm Trí
3.- 16 Quái …………Hồn ( Súc vật )
2 .- 32 Quái ……… Vía ( Thảo mộc )
1 .- 64 Quái…… Phách ( Nhiên giới ) “
( Kim Định : Nhân Chủ )
E.- Đường vào Tâm linh
Xem bảng trên, muốn đi vào Tâm linh thì các thánh nhân ít nhất ta phải vượt quan 4 đợt đầu để đến
đợt Tâm, may ra đến đợt Tính, còn đợt Thiên chắc là khó tới, còn chúng ta thì thường chỉ còn ở đợt “
Quan, Ngoạn, Chiêm “ .
G.- Thời gian với con Người
“ Muốn hiểu biết thêm về con Người, cần phải biết địa vị con Người trong Trời Đất, trong vũ trụ hay
nói theo tiếng mới là Không Thời gian . Thời gian! Hai tiếng đầy bí hiểm. Bí hiểm vì quá thân cận
với con Người. Đúng hơn, đó chính là nguyên tố cầu tạo nên con Người và con Người chỉ tiến hoá là
khi nương theo cánh thời gian. Thế nhưng không may, con Người đã quên mất Chữ Thời , nên lâm
cảnh trầm luân lúng túng của những nàng Tiên xuống chơi hồng tràn rồi bị dấu mất đôi cánh hạc,
không còn có thể trở lại chốn Thiên thai được nữa. Từ đấy con Người chỉ còn biết Ờ Đây , mà quên
mất Bây Giờ. Vậy mà Ở Đây là một mảnh Không gian bé nhỏ bao quanh cái tôi còn bé nhỏ hơn nên
gây ra riêng rẽ, hạn hẹp ưa thích bám sát cá thể của cái tôi, với các ý nghĩ nhỏ nhen của nó.
Ngược lại cái Bây Giờ mới co dãn có thể bao la, lan ra khắp vũ trụ, vì trong lúc này tôi có thể suy
nghĩ tới cả vũ hoàn với cả bầu trời bao la, với cả vũ trụ. Vì tuy không ở đây nhưng tất cả muôn triệu
tinh tú, triệu ức tinh hà đang hiện có thực bây giờ rộng lớn ở đây vô kể. Nói khác thời gian có khả
năng co dãn hơn không gian vô ngần, có sức giúp con Người tiến hoá và chính thời gian là biến hoá
biến dịch . Vì thế mà thánh hiền đã buộc Thời vào Dịch. Dịch là Thời, Thời là biến dịch . Quên chữ
Thời cũng là quên biến dịch, quên biến hoá. Nên quên chữ Thời là tự giam mình trong những giới
mốc hoàn toàn không gian ở đây bé nhỏ co quắp.
Khởi công học chữ Thời là muốn chắp lại đôi cánh Tiên nương hầu bay lượn trong bao la man mác
vậy.
I.- Phân loại thời gian
Thời gian thường được chia như sau: Thời gian Khoa học, thới gian Sinh lý, thời gian Tâm lý, thời
gian Triết lý và Minh Triết .
1 .- Thời gian khoa học
Chính là sự phân chia thường nghiệm ra những quảng đồng đều do đồng hồ, nó lạnh lùng trôi, máy
móc, hoán toàn ngoại lai, ít ra như kiều thường tình nghĩ tưởng . Thời gian trôi qua bất khả phục hồi
2 . – Thời gian sinh lý
Là thời gian có tác động của con người tham dự phần vào, dẫu mới là sinh lý . Nó biến dạng co dãn
theo người, theo tuổi theo một chút tâm trạng. Vì thời gian sinh lý căn cứ trên cuộc sống cụ thể, trên
khả năng gia tăng huyết thanh với các tế bào. Tuổi trẻ chứa thời gian sinh lý hơn tuổi già, vì tuổi già
đã ngưng dần sự phát trìển : một vết thương ở em bé 10 tuổi chóng khỏi hơn 5 lần người ở 50 tuổi.
3 .- Thời gian Tâm lý
Là thời gian đo bằng cảm xúc tâm tình, ấn tượng, tuỳ mức độ sâu đậm của nó mà thấy vắn dài.
Thường tuổi trẻ thấy thời gian đi mau hơn vì cuộc sống gặp nhiều những khám phá mới lạ trên
trường đời , nhân tình thế sự. Thế nhưng năm tháng gieo nặng trên tấm thân bao nhiêu cái trước kia
mới lạ làm cho hồi hộp mong chờ, thì cũng với số tuổi gia tăng, đồng thời dần dần trở nên quen thuộc
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có khi nhàm chán, không gây được những cảm xúc mạnh như trước, nên người già thấy năm tháng
chậm hơn. Thời gian tâm lý là thời gian đo bằng cảm xúc, ấn tượng tuỳ mức độ mà thấy ngắn hay
dài. ( Nhất nhật bất kiến như tam Thu hề ). Tuy nhiên vì là thời gian tâm lý nên có thể đi ngược lại.
Thí dụ người già có thể trở lại thâm tâm để phát kiến ra những chân lý tiềm ẩn trong nhân tính, thì
bấy giờ lại như bước vào một “ trời mới đất mới “ và sống lại một mùa xuân đầy “ sinh thú siêu việt “
vì khám phá ra những tiềm lực lạ lùng trong tâm khảm mà trước kia không để ý tới.
4 .- Thời gian triết lý
Có thể đi theo thời gian khoa học hay sinh lý, hoặc theo thời gian tâm lý, hay vượt hẳn lên bậc
Thường Hằng, nghĩa là hết còn đo đếm, hết khởi đầu và kết thúc. Thường Hằng có thứ thực, có thừ
giả ( trừu tượng ) cũng như sự vươn lên cao thấp khác nhau. Một giấc mơ của Từ Thức có thể là 80
năm hay 2000 năm. Còn giấc mơ Thần thì không còn đo đếm được nữa, mà chỉ là Hiện Tại Miên
Trường “ ( Kim Định : chữ Thời )
5.- Một vài tư tưởng hướng về Tâm linh
a .- Con người của Tổ tiên chúng ta là con Người lưỡng thê : sinh hoạt theo chân lý ngược
chiều : Khi đi ra ngoại giới là để khám phá vũ trụ hầu phát triển lý trí để nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần; đây là lúc mà nhà Phật gọi là Chấp; còn lúc đi vào nội tâm là tìm về tâm linh, tức là
phải gạt bỏ phần lý trí rõ ràng để đi vào cõi u linh man mác, nguồn mạch của tâm tình . Lý trí lúc
này trở nên một ngảng trở cho con đường tâm linh. Vì vậy mà muồn trở vể nguồn Tâm linh thì phải
Phá. Chấp và Phá phải luôn là bước lưỡng hành, đong đưa giữa Có và Không : Có mà như Không,
Không mà lại Có ( Thực nhược hư, hữu nhược vô ). Sự thể này cũng giống như các số Dương và số
Âm đong đưa giữa vị trí số 0 trên một trục tọa độ. Đây là nan đề của con người trên thế giới, chỉ
biết có Chấp mà không biết Phá. Con người cần hai thứ của ăn : Thứ nhất là nguồn Tình là thứ vô
hạn, thứ hai là nguốn Lý là thứ có giới mốc hạn cục. Không đầy đủ của ăn thì con người trở nên đói
khát, cần phải đôn đáo đi tìm của ăn, nhưng khốn nỗi mỗi đường chỉ có một thứ của ăn mà thôi, mà
hai con đường đó lại ngược chiều. Ngày nay người ta đói khát của ăn vô biên, mà lại đi tìm hết cách
vun quén các thứ của ăn vật chất, dậm đạp lên nhau, chà đạp bóc lột nhau, giết mà cướp của nhau,
càng dấn thấn vào đường Chấp này, thì không bao giờ được no thoả với cái “ nhân dục vô nhai “,
tìm thứ của ăn hữu hạn để làm no thỏa khát vọng vô biên là điều không tưởng.
Đó là căn do khổ lụy của nhân loại hiện nay.
b .- Theo 7 nấc thang tiến hoá của con Người, muốn đi vào cõi Tâm linh thì chúng ta phải
vượt qua 4 đợt đầu : đợt đầu là Vật chất bất tri, đợt hai là Thảo mộc ( vía ) , đợt ba là Hồn , Đợt bốn
là Trí. Có vượt qua được 4 đợt trên, nhất là Trí, để tới đợt 5, thì mới mong đi vào chốn hội thông với
vạn vật đã ở trong tầm tay với của con người.
c .- Phương tiện đi vào Tâm linh không phải là Lý trí, mà là cảm Quan,với cung cách là
Quan, Ngoạn, Chiêm là phương pháp cảm nghiệm hoặc thể nghiệm, bằng cách Thân Tâm hợp nhất, (
Dịch vô tư dã, tịch nhiên nhi bất động dã : no – mind: silence; stillness : silence without, stillness
within ) để loại bỏ sự ức chế của tư tưởng ( mind ).
d.- Con Người được tạo nên bởi hai yếu tố không gian và thời gian,không gian hạn cục là
yếu tố không thể thay đổi, còn thời gian là lưu chất (fluid : theo Einstein ) thì ta có thể tác động lên
được. Như trên đã nêu ra , có 4 thứ thời gian : Thời gian Khoa học, thời gian Sinh lý, thời gian Tâm
lý và thời gian Triết lý.
Vậy muốn vươn lên cõi Thường hằng là nguồn mạch tâm linh thì ta phải vượt qua 3 chặng : là : Thời
gian khoa học, thời gian sinh lý và thời gian tâm lý để đến thời gian triết lý.
e .- Trong các loại thời gian, thì thời gian Tâm lý là một ngảng trở cho bước đường tìm về
tâm linh, vì thời gian tâm lý gây ra ảo tưởng, tạo chướng ngại trên con đường tâm linh , vì thế cần
phải chấm dứt cái sự lừa đảo đó . Thời gan và lý trí ( mind ) thường khăng khít với nhau, không thể
tách rời . Tách rời thời gian khỏi lý trí và ngừng lại đó, trừ khi mình dùng lý trí, chứ đừng để nó sai
khiến mình . Đồng nhất với lý trí là bị mắc bẩy vào thời gian : Vì :
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“ Tương lai thường mộng sự giàu sang.
Quá khứ hay ghi những lỡ làng “. ( Phạm Đức Dục )
Hàng ngày cứ bị vây khổn với ước vọng tương lại, hay luyến tiếc quá khứ vàng son hay chua xót với
quá khứ đau buồn , làm cho con người quên mất Hiện tại . Không có gì xẩy ra trong quá khứ, mà chỉ
xẩy ra Hiện tại Bây giờ ( The Now ). Không có gì xẩy ra trong tương lai , mà cũng chỉ xẩy ra Hiện
tại Bây giờ . Đừng đề mắc bẩy vào thời gian Tâm lý .
Điều này tạo nên một sự án ngự bất tận với quá khứ và tương lai và một sự không sẵn lòng tôn trọng
và thừa nhận thời gian Hiện tại để cho nó hiện hữu.
Cái ta nghĩ là quá khứ chỉ là dấu vết của ký ức được lưu trử trong trí của cái Hiện tại xưa. Khi nhớ
tới quá khứ là ta tái hoạt động trong Hiện tại dấu vết ký ức xưa . Tương lai là một Hiện tại tưởng
tượng , một phóng chiếu của lý trí . Khi tương lai đến, nó đến như là Hiện tại . Cả hai đếu là ảo
tưởng. Thời gian tâm lý không quý giá chút nào, vì nó là ảo tưởng. Cái mà ta nhận thấy quý giá
không phải là thời gian nhưng là điểm ở ngoài thời gian tâm lý: Đó là Hiện Tại ( the Now ). Hiện tại
thực sự là quý . Nếu ta càng tập trung vào thời gian – Quá khứ và tương lại – ta càng đánh mất Hiện
tại, là điều quý nhất mà ta có được. Đi vào được “ Hiện Tại Miên Trường “ là ta đã nhập được vào
nhịp biến hoá của vũ trụ .
g.- Những cữa ngõ của Tâm.
Đi vào tâm là đi ngược chiều với lý trí, có từ bỏ lý trí đi ngược chiều lại mới tới được cữa ngỏ của
Tâm. Phải loại trừ lý trí và những ảo tưởng do lý trí tạo nên ngăn cản bước đường vào Tâm. Phải
cảm thức hay dùng cảm giác và ý thức thuần tuý để đi từ vòng tiểu diễn qua vòng đại diễn, đi từ thế
giới hiện tượng ( Tại Địa thành hình ) qua thế giới “ Tại Thiên thành tượng “ hay “ từ manifested
qua unmanifested “ . Muốn đi vào thế giới “ Thành Tượng “ hay nhập vào cuộc đại diễn thì phải từ
giả cái ảo ảnh quá khứ và tương lại để nhập vào hiện tại, và ở lại đó nơi gọi là hiện tại miên
trường, nơi diễn ra cuộc biến hoá không ngừng của vũ trụ, đó là Dịch lý .
“Dịch chi vi thư dã, bất khả viễn vi: đạo giả lũ thiên. Biến động bất cư. Chu lưu lục hư. Thượng hạ
vô thường. Cương nhu tương dịch. : bất khả vi điển yếu. Duy biến khả thích. HT 8 “ : Cái làm nên
Kinh Dịch không thể xa lià , vì đường đi của nó luôn luôn biến động. Không ở trong một vị trí nào
nhưng lưu thông ở sáu cõi. Lên xuống không thường : cương nhu thay đổi, không thể đặt ra luật tất
yếu. Chỉ phải biến hoá thích nghi. . .
Đi vào Dịch tức là nhập vào dòng biến hoá gọi là Hiện Tại Miên trường. Nhập được vào Hiện Tại
Miên Trường là ta sẽ được sáng soi hay giác ngộ. Muốn nhập vào Hiện Tại Miên Trường ta phải
qua được các cữa ngõ của tâm:
Một trong các lối để đi qua được cửa ngõ của tâm là tuyệt tứ ( Tử tuyệt tứ ) : vô ý, vô cố, vô tất, vô
ngã của Khổng Tử. Kinh Dịch đã chỉ cho ta lộ trình đó: “ Dịch vô tư dã ( no – mind, impartiality ) ,
vô vi dã ( no- action against the Change ) . Tịch nhiên bất động ( stillness ) , cảm ( to feel ) nhi toại
thông ( harmonize ) thiên hạ chi cố ( primary cause ) . HT 10 . 6. 7. “
Muốn đi vào trạng thái vô tư, ta phải suy niệm . Thời gian suy niệm không cần lâu, mà chỉ chừng 10
phút . Phải bảo đảm là không có gì ở xung quanh để chia trí ta lúc đó. Ngồi lên ghế, đừng dựa vào
sau, giữ cho cột xương sống thẳng đứng . Làm như thế sẽ giúp mình tỉnh táo. Giữ vị thế nào thuận lợi
nhất có lợi cho việc suy niệm. Phải bảo đảm là thể xác được thư dãn hoàn toàn. Nhắm mắt lại. Thở
vào thật sâu. Đem cảm giác theo nhịp thở sâu vào xuống vùng bụng. Quan chiêm sự dãn nở và co
bóp của nhịp thở vào và ra một cách nhẹ nhàng . Khi đó cần cảm nhận được “ trường nội năng của
toàn cơ thể “ ( entire inner energy field ). Đừng có nghĩ tới việc đó, mà phải thể nghiệm, cảm nhận
lấy nó. Làm như vậy, ta lấy lại được ý thức từ lý trí ( mind ). Bằng cách đi sâu vào cơ thể, mình sẽ
làm cho cơ thể siêu việt lên.( ở trạng thái vô tư : no – mind )
Cứ ở trong địa hạt của Hiện Hữu thuần tuý đó bao lâu còn cảm thấy thoải mái, rồi để ý đến phần thể
chất của cơ thể, hơi thở, cảm giác về thể chất, rồi mở mắt ra . . .

252

Nhìn ra xung quanh trong vài phút theo tinh thần suy niệm, mà không theo lý trí và tiếp tục cảm
nhận cái nội thân ( : inner body Tâm ) như đã làm . Nhìn sự vật xung quanh không theo nhãn hiệu
của lý trí mà để cảm nhận được sự biến chuyển của hiện tại trong mọi vật .
Đi vào được lãnh vực vô hình mới thật sự giải phóng. Nó giải phóng ta ra khỏi hình dáng ( forms) và
những ràng buộc của nó. Đó là cuộc đời trong trạng thái vị phân ( unmanifested ) trước lúc chia ra
từng mảnh đa tạp.( manifested ).
Ta có thể gọi đó là thế giới tâm linh hay thế giới “ Tại thiên thành tượng “ , nguồn suối không thấy
được của vạn vật, sự Hiện Hữu trong tất cả Hiện Hữu Đó là lãnh vực bất động sâu thẳm và sự an
bình, nhưng cũng là nguồn vui và sự sinh động. Khi mình ở trong hiện tại, mình trở nên trắng trong
tới một mức độ nào đó của ánh sáng, cái ý thức thuần tuý phát ra từ Nguồn đó .
h.- Nguồn mạch của Chi
Thế giới Tâm linh ( unmanifested ) là nguồn suối của Chi . Chi là trường nội năng cơ thể của ta. Nó
là cầu nối bên ngoài của ta ( outer body ) với Nguồn suối uyên nguyên ( Source ). Chi là cầu nối của
thế giới hữu hình và thế giới tâm linh. Chi giống như con sông hay dòng năng lượng. Nếu ta tập
trung ý thức của ta vào nội thân ( inner body : Tâm ) , ta bắt gặp được giòng suối trở về Nguồn của
nó. Chi thì Động . Thế giới tâm linh thì Tĩnh.
Khi ta đạt tới điểm tuyệt đối bất động ( absolute stillness ) , tuy là yên tĩnh,nhưng nó vẩn rung động
lung linh với sự sống, ta đã đi xa tới tầm nội thân và của Chi để tới nguồn mạch uyên nguyên: thế
giới tâm linh . Chi là cầu nối giữa thế giới Tâm linh và vũ trụ vật chất.
Nếu ta để ý sâu xa vào nội Thân ( Tâm ), ta có thể gặp được điểm kỳ dị đó ( singularity trong Big
Bang ), nơi đây thế gới tan vào trong thế giới Tâm linh và thế giới Tâm linh mặc lấy hình dạng như
là dòng nội năng của Chi, khi đó nó biến thành thế giới . Đó là điểm của sinh và tử. Khi ý thức của
mình hướng ngoại, tinh thần và thế giới hiện hình. Khi hướng nội, ý thức nhận thức được Nguồn
suối uyên nguyên của nó và trở về nhà trong thế giới Tâm linh ( unmanifested ).
Để thực hành , mình hảy cảm nghiệm lấy sự bất động sâu xa trong nội thân ( Tâm ) . Giữ lấy cữa mở
ấy, khi đó mình sẽ ý thức được thế giới Tâm linh nhập khắp đời sống của mình . Mình sẽ cảm nhận
được cảm giác sâu xa của sự an bình đâu đó trong hậu trường, một sự bất động không bao giờ rời
khỏi mình, bất kể cái gì xảy ra bên ngoài .
Mình sẽ trở nên cầu nối giữa thế giới tâm linh và thế giới hiện tượng, giữa Chúa và thế giới . Đó là
trạng thái móc nối với Nguồn mạch uyên nguyên ta gọi là giác ngộ.( enlightment )
i.- Giấc ngủ say ( không mộng mơ )
Khi ngủ mê say không mộng mơ là lúc ta trở về với thế giới tâm linh, ta đã hợp làm một với Nguồn
Suối uyên nguyên. Ta thâu nhận một ít sinh lực từ đó trong một lúc rồi trở về với thế giới hiện tượng,
là thế gìới hữu hình cách biệt. Năng lực này ( tức là Chi ) còn nhiều hơn thực phẩm ta ăn vào, đó là
thừ thực phẩm mà Chúa Yêsu bảo : “ Con người không chỉ sống bằng bánh mà thôi , mà là bằng
Lời “. Lời đó là nguồn mạch tâm linh . Khi ta mất ngủ thì ta không thâu nhận được phần năng
lượng thu được trong giấc ngủ say, nên người cứ mệt mỏi bơ phờ ra.
k.- Những cánh cữa khác
Hiện Tại miên trường ( The Now ) có thể xem như là cánh cữa chính. Nó là thành phần trọng yếu
của mỗi cánh cữa khác, bao gồm cả nội thân ( tâm ) Ta không thể nhập vào trong cơ thể ta mà
không cố tâm hiện diện trong Hiện Tại. Thời gian và thế giới hiện tượng được liên kết với nhau như
không thể tháo gỡ ra khỏi Hiện tại vô cùng ( Hiện tại miên trường ) và thế giới Tâm linh (
unmanifested ). Nhưng khi cố tâm hiện diện, mình không cần lưu tâm về việc ngừng tư duy, vì khi đó
lý trí đương nhiên tự động dừng lại. Nó tuỳ thuộc vào lúc mình có mở một cánh cữa trong đời mình
giúp ý thức mình tới lui được vào Thế giới Tâm linh hay không . Tiếp cận với trường năng lượng của
nội thân ( tâm ), cố tâm hiện diện, tách ra khỏi ( bất đồng nhất với tư duy ) tư duy, nhường bước cho
cái gì hiện hữu ( What it is ) . Đó là những cánh cữa ta có thể dùng.
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l.- Tóm tắt
Từ câu định nghĩa “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức “ thì Thiên là những gì u linh man mác, vô biên
vô cùng, Địa là những gì cụ thể có giới hạn, hữu hình. Ta có thể gọi Thiên là thế giới Tâm linh (
unmanifested : tại Thiên thành tượng ), còn Địa là thế giới hữu hình ( manifested : Tại Địa thành
hình ) . Con Người Việt Nho là con người lưỡng thê, là con người Tình Lý tương tham: Khi đi ra thế
giới hữu hình thì dùng lý trí để tìm hiểu vạn vật để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đó là đời
sống về lý. Muốn trở về nguồn Tình là những gì u linh man mác, thì phải đi ngược lại, phải thải bỏ lý
trí, những cái gì rõ ràng hữu hạn, phương tiện đi tới là cảm quan chứ không phải lý trí, Các phương
cách là quan, nghiệm, chiêm, phải cảm nghiệm chứ không phải thí nghiệm . Muốn đi về thế giới Tâm
linh thì ta phải biết cữa ngõ của tâm để mà đi vào nguồn gốc uyên nguyên. Có đi qua cữa tâm
được, ta mới bắt gặp được tình Yêu, hay Thiên Chúa hay Thượng Đế .
Câu “ Dịch vô tư, dịch vô vi, tịch nhiên bất động nhi toại thông thiên hạ chi cố “ giúp ta nhận ra nẻo
đường tìm về tâm linh. Muốn nhập vào cuộc đại diễn, tức là dịch lý thì ta phải vô tư, nghĩa là phải
thải bỏ lý trí , để đạt trạng thái yên tĩnh, im lặng ( silence out, silence in ) và bất động để rời khỏi thế
gìới hiện tượng ( Stillness ) , khi đó mới cảm thông được với nguồn mạch uyên nguyên, tức là nhập
vào cosmic rhythm, nơi của hiện tại miên trường.
Có nhiều cữa để đi về cõi Tâm linh:
1 .- Cữa chính là Hiện tại miên trường ( The Now ) , muốn ở trạng thái hiện tại thì phải rời
bỏ ký ức quá khứ và hy vọng về tương lai , Ý tưởng bám chặt vào quá khứ và hy vọng vào tương lai là
sự liên kết giữa lý trí và thời gian tâm lý, nguyên nhân cho mọi khổ đau ở đời
2 .- Cữa ngỏ thứ hai là Thân Tâm hợp nhất để đi vào nội thân ( inner body ) tiếp xúc với Chi
là nguồn suối năng lượng nối kết ngoại Thân với Nguồn mạch uyên nguyên.
3 .- Cữa ngỏ khác là Im lặng và Bất động ( silence, Stillness )
Theo dõi âm thanh để đi vào cõi im lặng, cõi im lặng là lãnh vực để âm thanh đi về, ra vào . Theo dõi
âm thanh khi ra, theo nó mà đi vào chốn lặng im. Cũng vậy không gian là trống không để cho vật
chất hiện hữu. Đi vào cõi trống không ta cũng có thể đi vào nẻo Vô qua cữa ngõ không gian. Đây
mới chỉ là những sự hiểu biết sơ khởi, cần phải nghiên cứu sâu rộng và nhất là phải thể nghiệm vào
đời sồng hàng ngày, để cho cái Tâm mình lớn lên để mà cố năng ái, là yêu thương tất cả mọi người
và muôn loài.
Xã hội chúng ta càng ngày trở nên bất hoà là vì cứ quá mê mãi khoa học, phát triển lý trí quá độ, mà
đã bỏ quên đường về tâm linh, để nuôi đưỡng tâm tình, do đó đời sống mất quân bình, nên không thể
sống yêu thương và hoà thuận với nhau được . Khi nào mỗi người chúng ta đều sống được theo lối
của cha ông là: “ Bên ngoài là lý nhưng trong là tình “
thì khi đó mới mong mọi người sống hoà thuận với nhau được, chứ chỉ tìm cái nền hoà bình tưởng
chỉ là ở nơi các cơ chế xã hội thì không bao giờ tạo nên cảnh Thái hoà được.
Suy tư về Tâm
( Không rõ tên tác giả )
Thắp lên ngọn nến để soi sáng đêm đen
Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta gọi là tâm điểm.
Tâm của con người quan trọng hơn, vì nó nói lên tư cách của con người.
Tâm Lệch lạc thì uộc sống nghiêng ngửa đảo điên
Tâm Gian dối thì cuộc sống bất an
Tâm Ghen ghét thì cuộc sống hận thù
Tâm Đố kỵ thì cuộc sốngmất vui
Tâm Tham lam thì cuộc sống dối trá.
Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:
Đặt Tâm trên Tay để giúp đỡ người khác
Đặt trên Mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân
Đặt trên Chân để mau mắm chạy đến với người cùng khổ
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Đặt trên Miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh
Đặt trên Tai để biết nghe lời than trách góp ý của người khác
Đặt trên Vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với Vợ chồng anh chị em.
Thân xác không Tâm kà thân xác chết. Làm người không có Tâm thì cuộc sống chỉ có Hận thù và là
mối nguy hiểm cho mọi người.

( Cái Cô: Tam gia tương kiến: Nhân Tham thông cùng Thiên Địa )

27.- Hòa đồng Dân tộc
A.- Vào đề
Thói thường, khi thiếu cái gì thì người ta hay nói đến cái đó: khi nhớ đến cơm là lúc ta đói, lúc bị áp
bức là cần đến tự do và ngược lại. Cũng vậy khi dân tộc Bất Hoà thì ta mới bàn đến vấn đề Hoà
Đồng Dân Tộc Vậy ta phải tìm cho biết ngọn nguồn của sự bất hoà, vì sự bất hòa cắt đứt mối liên hệ
giữa hai người, đến nhiều người, rồi lan ra cả xã hội,. Đó là lý do ta phải tìm cách nào đề tiến tới
Hoà đồng Dân tộc.
B.-Những nền tảng của dân tộc
I.- Về con người
Ta là con người, nên việc trước tiên ta phải bàn là sự sống của con người.
Không ai có thể chối cãi rằng tình hình đất nước chúng ta đang hết sức rối reng, vì các thành phần
con dân Việt đang tan tác như đàn gà lạc mẹ: hơn 80 triệu ở trong nước đang nhao nhác trong cảnh
vô hồn vô hướng, không biết lối nào mà ra, vài ba triệu ở khắp thế giới cũng chưa cùng nhau tìm lối
thoát ra khỏi quốc nạn quốc nhục! .
Sự thật to lớn là sự bất đồng xẩy ra khắp mặt, ngay giữa những người Cộng sản với nhau, giữa
những người quốc gia, giữa những người quốc gia với cộng sản, giữa thành phần này với thành phần
nọ, . . . , ngay giữa giữa các tôn giáo và trong mỗi tôn giáo, nghĩa là mối liên hệ giữa con người với
con người đã bị tan ra nhiều mảnh, hay nói cách khác là sự phân hoá giữa các thành phần dân tộc
đã đến điểm báo động! Thành phần nào cũng tự cho là mình giỏi, mình hay, là mình có chính nghĩa
nhưng không tìm ra được nan và đáp đề, mà có nói ra được chút gì là để tranh hơn thua, chứ không
có đưa ra được giải pháp khả thi nào cả.
Thậm chí có thành phần cứ đóng kín cữa lòng của mình mà rủa bóng tối, mà cắn xé nhau, mà hơn
thua với nhau để xé tan thêm nữa những mối liên hệ còn sót lại.
Khi mọi con dân đã không đồng thuận với nhau về vấn đề quốc gia đại sự, kẻ níu đằng xuối người
lôi đằng ngược, thành phần này kéo ngang, thành phần kia kéo dọc, làm cho quốc gia cứ xoáy theo
đường tròn ốc xuống hố . Việc này không những làm cho con người bị giáng cấp mà quốc gia cũng
bị phá sản. Cái nan đề mà cả thế giới ngày nay và nhất là đất nước Việt Nam khốn khổ của chúng ta
đang gặp phải là mỗi con người đã bị tách ra từng xứ cô đơn, đã mất hết chất keo sơn gắn bó với
nhau. Vậy vấn đề trước tiên là tìm chất keo hồ để gắn lại mối liên hệ giữa con người với con người.
Mục tiêu là làm thế nào cho mọi thành phần dân tộc được quy về một mối, hoà đồng với nhau, trước
khi đề cập tới vần đề quốc gia đại sự.
Chẳng phải tìm gì đâu xa ở bên Tây, bên Nga, bên Tàu, mà ta đã sẵn có ngay trong Đạo lý dân tộc
chúng ta, trong mỗi con ngươì chúng ta, chất keo hàn gắn đó là: Đó là Trí , Nhân, Dũng của Khổng
giáo, đó là Trí, Bi, Dũng của Phật giáo, công bằng bác ái của Kitô giáo; thứ nào cũng gắn bó mọi
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người với nhau. Sở dĩ các chất keo đó không còn dính, vì mỗi chúng ta chỉ có nói mà không có sống
thật trong cung cách xử kỷ tiếp vật hàng ngày. Đã không yêu nhau đủ lại ăn ở bất công với nhau thì
tất nhiên sinh ra bất hòa. Vậy yêu thương và ăn nở công chính là cốt tuỷ của sự Hoà.
Tình thương và lẽ Công chính là hai đối cực : TÌNH THƯƠNG từ gốc TÂM LINH , CÔNG CHÍNH
là ánh sáng tâm linh đem vào THẾ SỰ, Hai đối cực này không thể tách rời, trong tất cả mọi trạng
huống: ăn, nói, hành động , xử kỷ tiếp vật, ta không thể chỉ dùng Tình thương mà không kết hợp với
công lý, vì thiếu một trong hai thì cũng như con người chỉ đi khấp khểnh một chân, trước sau gì rồi
cũng té ngã; cũng vậy khi thi hành công lý không thể không thể hiện lòng yêu thương. Ta không thể
làm việc bác ái mà quên lẽ công bằng. Khi ra thế sự thì lẽ công bằng lại quan trọng hơn lòng yêu
thương bác ái, vì sự bất công là nguyên nhân sinh ra sự đau khổ cho nhiều người, vậy thì ta phải làm
đồng thời hai việc: thực hiện công lý với lòng bác ái . Thực hiện Công lý là Đại Huệ, còn làm việc
Bác ái để xoa diụ sự đau khổ tạm thời chỉ là Tiểu Ân.
II.- Cái gốc của con Người
Trên thế giới không ai chối cãi, đấng Tạo hoá, Thượng Đế, Thiên Chúa sinh ra các thụ tạo, trong đó
thành phần cao quý nhất là con Người. Chỉ có những người vô thần thì cho rằng con người là do vật
chất tiến hoá thành. Chúng ta không mất công cãi vã với họ về các Đấng, vì các Đấng là vô biên,
làm sao dùng lời hữu hạn mà bàn đến được: Đức Phật chỉ nói đến việc giác ngô là lúc con người tu
trì tiếp cận được với nguồn sáng, đó là thế giới vô biên, nên Đức Phật tránh dùng ngôn ngữ mà đụng
tới, Khổng giáo cũng né tránh bàn về Hình nhi thượng và chỉ chú ý đến vị trí hiện tại của con người,
và con đường tiếp cận với nguồn Sống và nguồn Sáng của con Người, còn Kitô giáo thì nhờ vào mạc
khải về Chúa Ba Ngôi, mà biết đến Đấng toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ . Chúng tôi là những người
không có thâm cứu và thể nghiệm được nhiều, nên chỉ nói về những giá trị mà các Đấng giúp cho
chúng ta sống đúng với phẩm giá cao quý của con Người, vì chúng ta không muốn làm loài ngợm ăn
ở với nhau như lang sói. Vậy đấng Tạo hoá, Thượng Đế, Thiên Chúa là Đấng nào ? Thưa ta chỉ
nhận biết được Thượng đế qua một ít phẩm tính : Trí, Nhân, Dũng hay Công Bằng , Bác Ái, hay Trí,
Bi, Dũng . . .
Đó cũng là Nguồn Sống và nguồn Sáng: Ta có thể nhận biết được phần nào Nguồn Sống là sức sống
cuồn cuộn tuôn trào dâng trong mọi tạo vật, trong sự chuyển vận của gió khí quyển của sóng các đại
dượng . . . Còn Nguồn sáng là năng lượng dưới dạng hạt và sóng trong các ba động trong vũ trụ.
Khi ra thế sự thì nguồn Sống là Tình yêu, nguồn Sáng là Công lý: Đó là nguồn gốc Hoà Bình của
Nhân loại .
“ Có đi có lại mới toại lòng nhau “ : Có Đi ra thế sự để xử lý công chính với nhau, có Lại là về
nguốn tâm linh mà tẩm nhuận Tình thương từ Trời cao, thì mới sống viên mãn.
Đi về nguồn Sống và Sáng là đi về nguồn Tâm linh. Ra sống Thế sự là đem hai nguốn Sống và Sáng
để mọi ngườì tìm cách sống hoà thuận với nhau mà mưu hạnh phúc chung cho nhau. Đây là chân
lý ngược chiều như rễ cây mọc xuống mà thân và cành mọc lên. Thế giới Tây phương chỉ giỏi vể
thế sự mà không nhận ra cái chân lý ngược chiều này, mà quên nẻo vào Tâm linh, nay các nhà triết
học Tây phương đã nhận thấy, nên có nói : Thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh. Đi ra thế sự tìm tòi học hỏi
để phát triển lý trí, để hiều các định luật về vất chất . . . hầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần,
còn đi vào thế giới Tâm linh thì phải đi ngược chiều lại, nghĩa là phế bỏ lý trí, dẹp tham, sân si cho
cõi lòng trong sáng mà tiếp cận với nguồn Sống và nguồn Sáng . Con người phải sống nhuần nhuyễn
giữa Tình và Lý, giữa cái Có ,cái Không và cái Không, cái Có, giữa cái Chấp và cái Xả . Bám vào
cái nào là chấp nhất là mất cân bằng, là tạo ra bất hòa. Những nguồn này cũng gắn chặt với nhau
như Bác ái và Công bằng.
Đức đương kim Giáo Hoàng Benedicto XVI có nói : Tuy chân lý chỉ có Một, nhưng có bao nhiêu
người là có bấy nhiêu lối tìm về chân lý . Triết lý sờ voi cho ta ý niệm về chân lý mà ta có được, mọi
sự ở thế gian này đều là tương đối cả, cứ bám vào cái tương đối luôn luôn biến đổi là còn mê muội.
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Tuy với những đường lối khác nhau nhưng các tôn giáo như Kitô giáo, Khổng, Phật,. Lão cũng đều
tìm về gốc tâm linh, đó là gốc chung của con Người .
Xưa nay chúng ta hay cãi nhau về việc tôn giáo nào nắm được chân lý, để so đo hơn kém, việc này
xem ra chẳng đi tới đâu, mà còn gây ra sự chia rẽ. Nhưng nếu ta biết đem những giá trị cao quý của
tôn giáo mình có được, thể hiện nơi cuộc sống hàng ngày mà phục vụ con người mình, dân tộc mình,
cho hiệu quả thì là là một chứng minh hùng hồn cho sự siêu việt về tôn giáo minh, lấy việc làm thay
cho việc tranh biện là điều cần thiết, tranh biện chỉ gây đỗ vỡ, chia ly, làm cắt đứt những mối luân
thường đạo lý nối kết chúng ta lại với nhau . Chúng ta không đi theo lối tranh biện, mà theo lối đối
chiếu để minh minh đức, để làm sáng tỏ đạo lý làm người.
Mặt khác nếu ta xem thế gian là môi trường thực hiện công bằng vì lòng bác ái, để tinh luyện đởi
sống hàng ngày thì chắc chắn là một bảo chứng cho đời sau, chỉ biết có cúng tế, cầu nguyện vả đi lễ,
rước xách triền miên, mà không thực hiện công bằng trong mọi lãnh vực đời sống hàng ngày với
nhau, thì chắc khó mà được Chuá biết ta là ai! Còn đối với Khổng và Phật thì nếu không ráng gieo
nhân tốt hàng ngày chắc cũng chẳng có quả lành ở kiếp sau và có khi phải lãnh ngay ở kiếp này! (
luật Giá sằc, Nhân quả )
Sự bất hoà đã xẩy ra khắp nước, nay muốn sửa lại thì cũng phải cà nước cùng làm, mọi tôn giáo
cùng làm, các tôn giao làm gương trước, mọi người dân cùng làm thì mới có hiệu quả. Thanh phần
thúc dục nâng cao đời sống tâm linh là các vị lãnh đạo tinh thần, còn cổ động cho toàn dân thực
hiện là việc của chính quyền. Nay các tôn giáo phải viết rõ ra cái đạo lý dân tộc và thúc dục chính
quyền góp công giúp nhân dân sống theo đạo lý dân tộc để hoà thuận với nhau là điều cấp thiết.
III.- Về Xã hội: Gốc Gia đình và quốc gia.
Chưa có một quốc gia nào trên thế giới có được cái gốc gia đình bằng đại chủng tộc Việt ta. Đó là
cái gốc Tiên Rồng, vật biểu kép duy nhất của chủng Việt. Vật biểu trước tiên của Tàu là chim cú với
Hiên Viên Hoàng đế , đến bạch mã, rồi rồng vào thời nhà Hán, nay lại tuyên bố bỏ cả rồng, còn Hoa
kỳ thì có chim ưng, Pháp thì gà cồ, Đức thì gấu. . .
Tiên Rồng là hai đối cực làm nên nền tảng của Kinh Dịch, là một Kinh nay đã được nhiều học giả
chú ý đào sâu, vì đây là gốc của luật thiên nhiên. Mẹ Tiên, cha Rồng kết hợp với nhau sinh ra con
Hùng, hay Mẹ non Nhân, Cha nước Trí, con Hùng cường . Khi đàn con đã lờn khôn, mỗi cha mẹ với
nửa đàn con chia tay: Mẹ lên Non (đi về nguồn tâm linh ) để tu luyện Nhân đức, Cha xuống Biển
tìm ra chân lý sâu thẳm để phát triền Lý trí ( con đường thế sự ) . Được nuôi dưỡng trong môi trường
Nhân Trí thì người con sẽ Hùng cường , Mẹ lên Non cao tu Nhân, Cha xuống Biển sâu luyện Trí, chứ
không phải là chia ly gây ra thảm cảnh phân hoá giữa con cháu ngày nay như nhiều người lầm
tưởng, vì Mẹ cha đâu có quên hẹn hò gặp nhau trong cánh đồng Tương để cho Tình lý tương tham,
để có được : “ Bên ngoài là lý nhưng trong là tình “ . Con cháu ngày nay bị phân hoá là do quên gốc
Tổ tiên, bỏ lối sống Nhân, Trí, Dũng, lỗi ở mình, thế mà có một số cháu con đem cái lỗi của mình mà
quy lại cho Tổ tiên! Nghe chuyện này thì có người xem thường cho rằng chuyện cũ như qủa đất ai
cũng biết, nhưng chính sự khinh thường để lảng quên “ cái Sảy “ này đã nảy ra “ cái Ung “ to lớn,
làm suy đồi con người và tan nát quốc gia .
Nhân, Trí, Dũng là gốc của nhà , mà là cũng là gốc của nước. Xây dựng gia đình là xây dựng đời
sống mọi người cho có Nhân, Trí, Dũng, để mọi người biết sống hàng ngày với những giá trị đó .
Gốc nhà có vững thì gốc nước mới bền. Đây là những giá trị Nho giáo, mà truớc đây và tới nay
những giá trị đó còn được nhắc tới, nhưng chỉ còn ở đầu môi chốc lưỡi, nhưng đã vắng bóng trong
sự sống hàng ngày của vô số người.
IV.- Gốc văn hoá Việt tộc
Theo triết gia Kim Định thì văn hoá Việt tộc cũng là văn hoá Việt, vì nền văn hoá này được sáng tạo
từ Nguyên Nho, sau đó được Khổng Tử thuật lại, ( thuật nhi bất tác ). Khi khảo sát kỹ thì nguồn gốc
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của Nguyên Nho cũng có gốc từ Việt, nên triết gia Kim Định gọi là Việt Nho, Nguyên Nho đã bị Hán
Nho bẻ quẹo, làm mất cái ruột mà chì còn lại có vỏ luân thường đạo lý quê mùa lạc hậu . Khi đi vào
5 điển chương Việt ( Huyền sử, Dịch lý, Làng xã, Trống Đồng và Trung dung ) thì ta tìm lại được cái
cốt lỏi của tinh hoa Việt, cốt tuỷ đó nằm trong nét song trùng lưỡng hợp và triết lý Tả nhậm.
Đây là nền văn hoá Thái hoà: cái hoà từ trong mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình, trong các cơ chế xã
hội, trong xã hội và cả trong vũ trụ nữa, vũ điệu trên trống Đồng đã diễn tả cảnh thái hoà giữa ba
cõi: Thiên, Địa Nhân, có thể đáp ứng cho nhu cầu thời đại hỗn loạn hiện nay, do sự bất hoà xẩy ra
khắp chốn . Theo tinh thần đó, chúng tôi đã cố gắng trình bày theo một nội dung tương đối mới mẻ.
Đây là cốt tuỷ của sự Hoà để làm tốt lại mối liên hệ giữa con người với con người và con người cùng
trời đất. (xin xem bài: “ Văn hoá Việt với nền Chính trị quốc gia )
V.-Tôn giáo đồng nguyên: Tinh thần Tương Dung
Để nhận biết tnh thần Tương Dung giữa các tôn giáo của ta xưa, ta nhìn vào bức chạm nếm Dấm của
ba đạo sĩ Lão, Phật, Khổng. Ba đạo sĩ quây quần quanh một Chum Dấm Đời:
“ Đạo sĩ Lão giáo nếm thấy chum Dấm Đời ngọt, bèn lên núi thanh tĩnh tìm cách luyện đan để đạt
trường sinh bất tử. Còn đạo sĩ Phật giáo thấy vị đắng quá, bèn lánh bỏ đi theo đường thiền, mà tìm
đường giác ngộ. Còn Khổng giáo lại thấy dấm chua, nên tìm cách thêm đường thêm muối, mà lăn
lưng vào con đường Tu, Tề, Trị, Bình”
. Tuy thế mà các tôn giáo vẫn sống hoà với nhau, vì có tinh thần tương dung, các tôn giáo biết tôn
trọng nếp sống của nhau, khi bình thì người lên núi, kẻ vào thiền viện, người lăn lưng ra thế sự, mặc
ai lo việc nấy, thậm chí có người có đến cà hai ba đạo nữa, nhưng đến khi có giặc thì ai nấy cũng
nhào ra mà đánh, kể cả các bà, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!
Nhờ cả ba tôn giáo đều chung quan niệm “ vạn vật đồng nhất thể “, nhận biết bản chất của mình
cũng đều có trong tha nhân cũng như trong vạn vật, nên đem lòng quý mến và tôn trọng nhau, tuy
có sự bất đồng nhưng vẫn sống hoà với nhau được.
Một thuận lợi khác là khi muốn tu trì theo đạo Lão hay đạo Phật thì mỗi người phải học chữ Nho,
học những kinh điển đều nói về con đường Tu, Tề, Trị, Bình, nên dễ thông cảm nhau.
Tuy thái độ sống của các Tôn giáo khác nhau, Lão, Phật thì xuất thế,Khổng thì nhập thế, nhưng cả
ba đều có những gốc chung:
1.- Nền tảng Tu, Tề, Trị, Bình của Khổng giáo.
2.- Thái độ sống Tương Dung ( Do quan niệm vạn vật đồng nhất thể ).
3.- Tuy con đường lối về nguồn tâm linh có khác nhau, nhưng cả ba đều đi về nguồn suối
Chân, Thiện, Mỹ.
Thời Lý Trần Tổ tiên chúng ta đã sống theo tinh thần Tam giáo đồng nguyên này, nhờ đó mà đã viết
nên những trang sử oai hùng vẻ vang . Ngày nay ta có thêm Kitô giáo, Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo .
. . đều là những tôn giáo có thái độ sống nhập thế, tôn giáo nào cũng có những đường lối vể tâm linh
và thế sự cả. Đúc kết tất cả các Đạo lý trên lại, ta có Đạo lý Dân tộc.
C.- Quan niệm về Thế sự và Tâm linh
Vì là con người, nên ít nhiều thì ai cũng có Tham Sân Si, đó là những cạm bẫy khiến các tôn giáo e
ngại việc cổ võ các tín hữu đi vào thế sự. Tuy trần thế là nơi giả tạm, nhưng không phải là nơi ta
phải xa lánh, nếu xa lánh không lo việc thế gian, cứ để sống trong cảnh nghèo hèn thì ta không có
môi trường và cơ hội cùng điều kiện để phát triển con người, để có thể đi vào cốt tuỷ của Đạo lý. Cái
nguy hiểm nhất là hiện nay, vì các tôn giáo không lưu tâm đủ về việc trần thế, nên các lực lượng vô
thần nhất là CS nắm lấy cơ hội đoạt lấy chính quyền mà khống chế, mà tiêu diệt các tôn giáo. Xây
dựng trần thế để cho mọi người đều có cuộc đúng nhân phẩm và sống hòa với nhau là điều không thể
tránh.
Đừng sợ sa lầy nơi trần thế, nếu ta biết bám chặt vào con đường tâm linh, nếu ta biết suy tư theo lối
nhất nguyên lưỡng cực. Mọi sự đều biến đổi không ngừng, luôn ở trạng thái tương đối, vô thường,
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Không thể bám trụ vào những gia trị vật chất luôn thay đổi được, mà phải quay lại theo con đường
tâm linh hướng về vô biên, là gốc không đổi thay.
Sợ sa lầy nơi trần thế, mà bất động, thì đời sống tâm linh chúng ta không triển nở được, không triển
nở được thì dật lùi, mà dật lùi thì đức tin sẽ khô héo. Có đức tin sống động thì ta mới đem Đạo vào
đời có hiệu quả và mới sống hoà thuận với nhau được .
Phải quan niệm trần thế là nơi đáng sống, phải cố xây dựng trần thế làm sao cho đời sống mọi người
được an vui để con người được phát triển toàn diện, cả phần tâm linh và phần vật chất nơi thế sự.
Thiếu phần vật chất nới trần thế thì làm sao để có điều kiện thời giờ phương tiện đi về nẻo tâm linh.
Coi nhẹ hay quay mặt với trần thế là điều sai lầm quan trọng, quan niệm này giam hãm con người
trong cảnh “ cái khó bó cái khôn “, “ bần cùng sinh đạo tặc “. Chỉ có chế độ độc tài chuyên chế
mới bỏ quên đường lối “ phú chi giáo chi “ , mà luôn cố duy trì đường lối này, để cho dễ sai khiến.
Phải làm thế nào cho đất nước phải phát triển như đất nước Hoa kỳ hiện nay để trần thế là nơi cống
hiến mọi cơ hội cho con người phát triển, để có “ phú quý mới sinh lễ nghĩa “ được .
Khi mọi người đã trở nên khá giả, ( phú chi ) ,thì mới có thời giờ và điều kiện để nâng cao đời sống
tâm linh được . Một điều quan trọng mà xưa nay it ai nhận rõ, là khi đi ra thế sự thì ta phải CHẤP ,
tức là thâu góp mọi sự, nhất là những thứ vật chất để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nhưng
khi đi về con đường tâm linh thì lại phải PHÁ, vì đường thế sự là con đường của hữu hạn, còn con
đường tâm linh là con đường vô biên, đây là hai con đường ngược chiều , đi ra thế sự thì phải chấp,
mà trở về gốc tâm linh thì phải phá, xả bỏ những thứ hữu hạn đã chấp, có thế mới tiếp cận được với
những giá trị vô biên như nguồn Sống và nguồn Sáng, tức là lòng bác ái và lẽ công chính.
Để thực hiện được điều này,cha ông chúng ta đã dạy rằng phải quan niệm mọi thứ ở đời không phải
là chân lý tuyệt đối, mà là rất tương đối, nghĩa là “ Thực nhược hư, hữu nhược vô “ , thực mà như
ảo, có mà như không, có đó mà không đó, mọi vật đều biến đổi không ngừng, mà cứ tưởng là bất
biến mà cố bám vào, vì cứ tưởng là chân lý, là sa vào mê lộ!
Khi ra đời ta không mang theo hành lý nào ngoài hai bàn tay trắng và vài tiếng khóc chào đời, thì
đến khi về già chúng ta phải sửa soạn cho cuộc về quê cũng nhẹ gánh như vậy và điểm ít nụ cười trên
môi! Thực ra chẳng ai nắm được chân lý, vì chân lý thì vô biên, nên theo nhà Phật thì các Tôn giáo
chỉ là những ngón tay chỉ Trăng chân lý mà thôi.
Tâm linh là cái Gốc của sự Sống và sự Sáng, thế sự là cái Ngọn của đời sống vật chất và tinh thần,
đây là hai mặt của cặp đối cực luôn luôn biến chuyển, sống làm sao cho cân bằng nhịp nhàng uyển
chuyển thì đời sống con người mới viên mãn, khi đó con người mới thực sự hoàn thành được lệnh
truyền mến Chúa và yêu Người.
D.- Đồng quy nhi thù đồ
( Tìm về một mối, bung ra bốn bề )
I.- Đồng quy
Các nền tảng đoàn kết quốc gia:
1.- Gốc Tâm linh
Hiện tình đất nước chúng ta đang đi trên con đường vô định, vì là vô hồn, vô hướng. Vồ hồn vì hồn
Mác Lenin, Hồ chí Minh là thứ hồn nguội lạnh băng giá, động cơ của của cướp bóc và chết chóc,
đâu phảì là quốc hồn, quốc tuý đầy tình người. Mặt khác Quốc hồn về phía chúng ta cũng đã đội nón
ra đi, mà nay con dân Việt chưa rước về được, nên con cái còn tan tác nhao nhác như gà mất Mẹ.
Muốn rước Hồn thiêng sống núi về với cháu con thì trước tiên mọi con dân Việt hảy quay trở về nơi
những cái gốc chính của Tổ tiên: Đó là gốc con Người là gốc Tâm linh, gốc Gia đình và Quốc gia rồi
tới gốc Văn hoá.
Các hệ phái Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, các hệ phái Kitô giáo có Bác ái, công bằng, Nho giáo ( Việt
Nho ) thì có Nhân, Trí, Dũng; Cao Đài thì có nhiều tôn giáo đồng nguyên, các tôn giáo khác cũng
vậy, tuy danh xưng những giá trị khác nhau, nhưng cùng một gốc tâm linh. Có khác nhau là mức độ
đi sâu vào nguồn mạch sống. Tất cả đều đi tìm về chân lý của Thượng Đế, được gọi là Đạo, Đạo là
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con đường đi về Gốc, gốc Tâm linh, nguồn Chân Thiện Mỹ . Chỉ cần các tôn giáo ngồi xuống đối
thoại với nhau thì sẽ đi đến đại kết được, để cùng nhau hội tụ nơi Gốc con người.
Hiện nay chúng ta có nhiều tôn giáo, nhiều đảng phài, nhiều trường phái khác nhau, chúng ta có quá
nhiều sự dị biệt, nếu chúng ta không thực sự thiết tha yếu nước yêu giống nòi, bỏ qua những dị biệt
nhỏ nhặt, sống với nhau với tinh thần Tương Dung thì chúng ta mới có thể đồng quy được. Đây là
nền tảng để mọi thành phần khác biệt trong quốc gia ngồi lại đối thoại với nhau mà tím cách hoà
giải hoà hợp. Không có căn bản này thì khó lòng mà đạt được kết quả mong muốn. Đây là nền tảng
Đoàn kết thứ nhất
2.- Gốc Dân tộc
Mọi con dân Việt Nam đều là con cháu của Mẹ Tiên Âu Cơ, cha Rồng Lạc Long . Cha Rồng Mẹ Tiên
sinh ra con Hùng vương . Đây là giòng giống có phẩm cách cao trọng : Mẹ Tiên ở trên núi cao,
mệnh danh là Mẹ non Nhân, tức là lòng yêu thương quảng đại bao la, cha sống dưới biển sâu, gọi là
cha nước Trí, Trí lự thẳm sâu sáng suốt. Cha Rồng Mẹ Tiên sinh ra con hùng dũng, là những con
người tự chủ, luôn biết tự lực tự cường.
Là con Rồng cháu Tiên, nên con dân VN nào cũng cùng nhau chia sẻ Lòng Nhân ái ( Tình ) của Âu
Cơ Tổ mẫu và Lý công chính ( Lý ) của cha Rồng lúc chia con, giòng giống hậu duệ phải là những
Trai hùng Gái đảm, những con người biết cách làm chủ vận hệ mình gia đình và đất nước mình. Đây
là điểm quy tụ toàn dân, chắc không ai từ khước, có chăng là những người vong nô, vong bản.
Khi chúng ta đã trở về xum họp với nhau trong lòng dân tộc, quy tụ dưới bóng mát của Hồn Thiêng
Sông Núi rồi thì chúng ta phải đồng thuận với nhau về phương hướng xây dựng quốc gia: Hướng là
chủ đạo quốc gia hay đưòng lối chung xây dựng quốc gia, hay là quốc kế dân sinh, có định được
hướng thì chúng ta mới có tổng lực xây dựng . Có định được phương là biết cách đem những kiến
thức về khoa học kỹ thuât xây dựng xã hội để đem đạo lý vào đời bằng cách đem tinh thần đạo lý vào
trong các cơ chế xã hội qua Hiến pháp và luật pháp quốc gia. Dưới bóng Cha Rồng mẹ Tiên là nơi
quy tụ của con dân Việt. Đây là gốc đoàn kết thứ hai.
III .-Gốc văn hoá
Văn hoá Việt tộc không xuất phát từ triết lý chiêm niệm, chỉ quan tâm đến những vấn đề xa lạ với
con người, mà là triết lý nhân sinh, đáp ứng được những nhu yếu thâm sâu của con người ( Thực ,
Sắc, Diện ) , vừa có chủ đạo để tất cả mọi người sống cảnh thái hoà để cùng hoan ca với nhịp điệu
cũa vũ trụ ( cosmic rhythm ). Nó bao hàm cả Thiên, Địa, Nhân: Nhân là nơi giao hoà của Thiên
Địa, luôn luôn tiến hoá theo nhịp điệu của vũ trụ. Tổ tiên chúng ta đã đem thiên lý vào kiếp nhân
sinh bằng cách đem nét song trùng lưỡng hợp,( nền tảng của Kinh Dịch tức là luật tiến hoá và quân
bình ), là yếu tố tạo nên cảnh thái hoà khắp mặt trong nền văn hoá, cụ thể là trong con đường Tu,
Tề, Trị, Bình, và cơ chế xã hội để mưu hạnh phúc cho con người. Cái Nhân lý của Tổ tiên bắt nguồn
từ Thiên lý, mà cốt lỏi là nét song trùng, căn bản của Kinh Dịch . Người Tàu ( Hán Nho ) chỉ dùng 64
quẻ trong Kinh Dịch để mà bói toán, mà không để ý tới nét song trùng, thiếu nét song trùng và sống
theo lối Hữu nhậm thì văn hoá thiếu mất cái phần tinh hoa.
Nếu bám được vào tính chất tiến hoá và quân bình của nét song trùng thì nền văn hoá không bao giờ
lạc hậu. Văn hoá thái hoà là gia sản chung của mọi con dân ViệtĐây là gốc đoàn kết thứ ba.
4.- Đích điểm phục vụ chung
Con người là khởi điểm cũng là đích điểm để cho mọi thành phần khác nhau trong xã hội cùng nhau
phục vụ con người : dân là gốc của nước chứ không phải chính quyền.
Lấy xã hội, tôn giáo để phục vụ con người, chứ không ngược lại. Cộng sản khống chế con người, bắt
con người phục vụ cho một xã hội không tưởng, việc đi bằng đầu lộn ngược này đã nghiền nát con
người !
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5.- Sinh hoạt quốc gia
Từ quan niệm “ Vạn vật đồng nhất thể “đưa đến tinh thần “ Tứ hải giai huynh đệ, nên chấp nhận lối
sống tương dung, nghĩa là “ Có người có ta “ , lại nữa ta còn có cái “ dây Rốn đồng bào “ gắn bó
với nhau thì làm sao mà không hoà đồng với nhau được.
Thái độ sống của ta là không chấp nhất, không chỉ dựa vào đối cực này mà đẩy lui đối cực kia. Thái
độ chấp nhất này bị chi phối bởi luật “ mạnh chống mạnh chấp “, ví dụ khi ta chấp vào tư bản, mà
cực đoan chống CS thì ta cũng trở thành cực đoan như cộng sản, vì cả hai cùng nằm trên cùng một
bình diện, làm sao mà vượt lên trên được để có lối thoát.CS chống giáo điều của tôn giáo, nên CS lại
cực đoan hơn! Nên chiến lược của Tổ tiên ta là “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ nghĩa là không chấp nhất ,
mà “ Doãn chấp kỳ trung “ nghĩa là nắm vào trung độ ( kỳ trung ) để điều hoà được hai đầu mối, tức
là làm cho hai đối cực đạt thế lưỡng hợp hay quân bình . Tư bản và cộng sản là hai đối cực, nên ta
không có chấp nhất vào tư bản mà đánh đổ CS, mà chúng ta phải chấp lưỡng đoan để ở vị thế “ kỳ
Trung “, nghĩa là không hoàn toàn chấp nhận hay phủ nhận bên nào , để vượt lên bình diện cao hơn
.
Ví dụ : về Kinh tế Tư bản tôn trọng quyền Tư hữu tuyệt đối, CS tôn trọng quyền Công hữu,
nên tước bỏ quyền tư hữu . Bên tôn trọng quyền Tư hữu tuyệt đối sẻ sinh ra phần nào “ kẻ ăn không
hết người làm không ra “ vì trời đất sinh ra những con người có khả năng và tư cach khác nhau.
Mặt khác CS lại tước bỏ quyền tư hữu, tức tước bỏ mất thiên tính, cái gốc nơi con người, đẩy con
người xuống hàng súc vật.
Còn Tổ tiên ta thì biết dùng công điền công thổ để cân bằng giữa quyền Tư hữu và công hữu để cho
ai cũng có ruộng đất tự canh tác hầu sống xứng đáng với nhân phẩm, tuy hình thức nông nghiệp còn
thô sơ, nhưng ý tưởng này chưa có nước nào đạt tới, trừ có Hoa Kỳ. Cân bằng được quyền công và
tư hữu là ta hạn chế được khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, làm giảm bớt bất công. Công bằng
chỉ ở mức tương đối thôi, đi xoá bất công như việc cào bằng của Cộng sản là ngu xuẩn!
Về Giáo dục hiện nay các nước trên thế giới đang mãi mê trên con đường thành Thân,(
perfect of things ), học khoa học kỹ thuật cho nhiều mà thượng hạ giao tranh lợi, mà quên lảng yếu tố
quan trọng là thành Nhân, ( perfect for life ) là đào tạo cho con người phát triển toàn diện để con
người có đủ hai yếu tố Đức và Tài, mà làm mọi việc cho tốt đẹp, vì thiếu Đức tức là nguồn Sống và
nguồn Sáng tất sẽ đi vào con đường vô hồn vô hướng, gây ra bất hoà , bất công , đanh mất hạnh
phúc cá nhân và làm rối xã hội .
Về Chính trị thì phải điều hoà được hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền : có Nhân quyền
thì con người mới có đủ điều kiện để phát triển toàn diện. Có Dân quyền thì người dân mới làm trọn
niệm vụ công dân làm cho nước giàu nước mạnh. Chính quyền có điều hoà được nhân quyền và dân
quyền thì mới có thể làm cho Dân giàu, Nước mạnh.
Về Xã hội thì cũng phải điều hoà được giữa dân Trí và dân Sinh, hai yếu tố đó phải được
phát triẻn đồng bộ với nhau để lực lượng nòng cốt của quốc gia có đủ tiềm lực để xây dựng đất nước
ngày thêm phát triển. Việc quan trọng là đừng để cho khoảng cách Giàu Nghèo quá lớn, bài học
chống bất công của quốc tế CS đã cho ta kinh nghiệm chua xót.
Về văn hoá thì phải hợp cương nhu chi đạo, theo văn hoá Tả nhậm là nền văn hoá trong
nguyên lý Mẹ là nguồn tình, tuy hợp cương nhu chi đạo, nhưng trọng nhu thuận hơn bạo lực, trong
văn hơn võ, trọng tình hơn lý, lấy chính đạo để soi sáng Tà đạo, ý tưởng này được Cụ Nguyễn Trãi
diễn tả trong Bình Ngô đi cáo:
“ Lấy đại Nghĩa để thắng Hung tàn .
Đem chí Nhân mà thay Cường bạo “
Đại Nghĩa và chí Nhân là Chính đạo; Hung tàn và Cường bạo là Tà đạo . Cuộc sống toàn dân là
nêu cao gương sống đại Nghĩa và chí Nhân để đẩy lui bóng đen Hung tàn và Cường bạo, hơn nhau ở
cả hai phương diện Tâm linh và Thế sự.
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Về chính trị cũng vậy phải lấy Vương đạo để đẩy lui Bá đạo .Vương đạo lấy dân làm gốc, lấy
tinh thần dân chủ đề phục vụ nhân dân, chính quyền là phụ mẫu chi dân, công bộc của dân, quốc kế
dân sinh là phải thực thi đạo lý dân tộc để mưu phúc lợi cho mọi người.
Còn Tà đạo là phò Vua, phò chúa, phò giai cấp, phò đảng, dùng tinh thần độc tài để khống chế người
dân, bắt phải phục vụ quyền lợi riêng cho một
nhóm người. Nói tóm lại chúng ta lấy chính đạo để đẩy lui tà đạo bất cứ từ đâu, và chính ngay tà đạo
trong mỗi chúng ta . Tinh thần này cũng giống như tinh thần chiến đấu của thánh Gandhi của Ấn độ
:
“ Nếu chúng ta cùng đứng trên cùng một bình diện với đối phương nên hai bên đều bị biến dạng theo
lối thâu hoá tẩm nhuận, nghĩa là ngoài ý muốn và ý thức của họ. Ngược lại những trận thắng trung
thực, những bước tiến bộ chân chính chỉ sở đắc khi người ta buộc đối phương phải tự mình hạ giá
mình bằng cách từ chối đi vào kế hoạch của họ, bằng luôn duy trì nguyên lý an bài đặc trưng của
mình, theo đó thì những giá trị đối phương sẽ tự biến dạng và mất hết ý nghĩa. Đó là nguyên lý bất
bạo động của thánh Gandhi “ ( Kim Định :Tâm Tư. III )
II.- . . . nhi Thù đồ ( Bung ta tứ bề )
Cách phục vụ riêng
Từ căn bản đồng quy trên, mỗi phe phái của chúng ta phải thù đồ, nghĩa là đi vào con đường sáng
kiến riêng của mình, phe phái mình, tìm cách phát triển bản sắc để làm sáng tỏ cái đời sống đạo lý
phong phú của mình, miễn là khi nào chúng ta cũng cùng bám chặt vào các cái gốc vững chắc trên,
thì chúng ta sẽ không rơi vào nạn phân hoá như ngày nay.
Mỗi tôn giáo đều có cách phục vụ riêng của mình bằng cách hăng hái đem tinh tuý của đạo giáo
mình để phục vụ con người nơi đây, bây giờ và cả đời sau, nhất là những người nghèo, kém may
mắn.
Việc phục vụ tốt con người là bảo đảm vững chắc cho con đường các chứng nhân truyền
bá tôn giáo, tôn giáo nào phục vụ tốt tất được nhiều người theo, giáo hội đó sẽ thăng hoa đâm chồi
nảy lộc. Thiết nghĩ các người tôn giáo có làm việc tốt cho đời này, thì mới có cái giá đảm bảo cho
đời sau. Tất cả đều tình lý chứa chan, tạo nên mối hoà gắn bó những đồng bào lại với nhau thành
một bó đũa. Đây là nơi quảng cư, là đại đạo, là chính đạo của con dân Việt, không một ai thiếu chỗ
đứng, chỗ sống, và môi trường hoạt động.
Phật giáo có những giá trị, Trí, Bi, Dũng với đường lối giác ngộ, giác tha,giác hành viên mãn.
Khổng giáo với những giá trị Trí, Nhân, Dũng với con đường Tu,Tề, Trị, Bình.
Kitô giáo thì có Đức Bác ái và lẽ Công bằng và lòng Tha thứ với con đường cải tạo trật tự trần thế
của cộng đồng Vatican II. Các Tôn giáo khác như Cao Đài Hoà Hảo . . cũng như các tôn giáo nhỏ
khác đều có đường lối tu thân và thế đạo riêng.
Trăm hoa đua nở, ai muốn theo tôn giáo nào cũng được, miễn là các tôn giáo đều lấy con Người và
Dân tộc làm mục tiêu phục vụ, và cố đem hết tinh hoa của đạo giáo mình mà phục vụ con người, xã
hội, và cũng dùng xã hội như môi trường để tinh luyện đời sống của mình hầu đạt tời nguồn hạnh
phúc đời sau. Đạo và Đời là hai đối cực không thể tách rời ( 1 )
Đời thiếu Đạo thì vô hồn, mất hướng đi, Đạo thiếu Đời thì không có đất sống. Đạo Nói và Đạo Làm
là một, phải đem tinh thần Đạo vào lời ăn tiếng nói, cách cư xử hàng ngày gọi là thể đạo . Khi làm
thì phải thể hiện cả lòng yêu thương và lẽ công bằng cùng một trật, nếu chỉ yêu thương, làm công
việc bác ái, mà quên cái cốt tuỷ lẽ công bằng, thì đương nhiên cũng đánh mất lòng bác ái.
Việc
thiêt lập lại công bằng xã hội để cho mọi người sống đúng với nhân phẩm là đại Huệ, còn chỉ làm
bác ái để xoa diụ nỗi đau nhất thời chỉ là tiểu Ân.
Xưa nay các Tôn giáo chỉ chú trọng đến tiểu Ân, mà hình như quên việc đại Huệ, nên mặc cho đời
sống người dân thấp cổ bé miệng bị tước đoạt mất quyền và phương tiện sống, càng ngày họ càng
khốn khổ thêm, mà ít ai có quan tâm giúp đỡ một cách tich cực.
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Các tôn giáo hay các thành phần khác của quốc gia đều cùng chung nhiệm vụ cao quý là phục vụ
toàn dân, tất cả cùng chung một nhiệm vụ cao cả, thì sẽ thông cảm nhau, đem lòng quý mến nhau.
Đây là cách truyền giáo theo đường lối minh minh đức, ai có Đức có Tài đem ra mà thi thố, trông
vào kết quả phục vụ mà có vinh dự ít nhiều, tinh thần “ hữu xạ tự nhiên hương “ là con đường truyền
giáo đẹp đẽ nhất. Ngày xưa chúa Yêsu đã dạy, các môn đệ của ngài là những người rửa chân cho
anh em, là người phục vụ, chứ không để được phục vụ, cha ông chúng ta thì bảo chính quyền là công
bộc của dân. Nếu các tôn giáo và chính quyền đóng tốt vai trò này thì làm sao mà dân không yên, xã
hội không ổn? Đây cũng là con đường truyền giáo tốt đẹp và hiệu quả nhất.
Còn các đảng phái cũng vậy, tuy mổi đảng phái có những chính sách quốc gia khác nhau, nhưng mục
tiêu vẫn là Dân sinh và Dân trí, đây là nhiệm vụ cao cả mà mỗi đảng phái phải ra sức thực hiện đạo
lý của dân tộc, ai có Đúc dày Tài cao thì được nhân dân mến trọng, đem ra mà thi thố, cứ làm cho
nên việc thì đương nhiên có chức có quyền, khỏi cần tranh dành.
Ai đi ra ngoài đạo lý dân tộc tất sẽ sinh ra những tranh chấp bất hoà, đó là quốc nạn, đó là điều phải
tránh. Theo con đường này thì không bao giờ gây ra ngộ nhận và bất hoà .
Nếu đi ngược lại là gây rắc rối. Những thói khôn vặt xưa nay chỉ đem lại sự rối loạn cho xã hội như
ta thường thấy.!
E.- Những vấn đề cần quan tâm
1.- Người xưa đã bảo:
“ Làm thầy thuốc sai thì chỉ giết chết một người, làm chính trị sai thì giết một thế hệ, còn làm văn hoá
sai thì di hại đến muôn thế hệ “
Làm văn hoá có tác dụng lâu dài, đi theo vương đạo của Tổ tiên xưa thì phải thực hiện đạo lý dân tộc
được un đúc trong nền văn hoá . Làm công việc này thì lâu nhưng bền. Làm việc này thì khó, vì việc
bắt đầu từ mình, đạo lý nằm trong Tâm mỗi người, nên mỗi người phải tu tâm hàng ngày thì mới có
đạo lý mà thể hiện. Có tu được thân mới tề được gia. Có tề được gia thì mới đủ tư cách để cai trị đất
nước. Nho triết có nói :
“ Mọi việc đều có gốc có ngọn, có trước có sau, biết làm việc theo thứ tự trươc sau , thì gần với Đạo (
nhân đạo ) rồi vậy “. ( Đại học I )
Ngày nay nhiều người làm chính trị mà quên việc tu thân và tề gia, đảng phái chính trị khi lo việc
nước mà không hình thành được chính sách quốc gia về quốc kế dân sinh, nhất là không biết đem
đạo lý quốc gia vào các cơ chế xã hội vào trong Hiến pháp . Ít nhất họ cũng nắm được chủ đạo quốc
gia và đường hướng thực hiện qua chủ trương chính sách. Tuy phải học hỏi không ngừng nước ngoài
nhưng chỉ đánh cắp được cái vỏ Hiến pháp Hoa Kỳ như ông Hồ Chí Minh chỉ cóp được cái vỏ Hiến
pháp dùng làm “ cái đầu dê để rao bán thịt chó “ mà thôi. Xin các nhà hoạt động chính trị, không
nên khư khư vào cái tinh thần “cao tốc thời đại “, với lương thực“ mì ăn liền “ hay “ vô trách nhiệm
“, mà cần soát lại xem các vị đã hình thành được chủ đạo quốc gia, chính sách quốc gia cũng như
đã có nhân sự xứng đáng chưa và đầy đủ chưa, trước khi dật sập chế độ CS . Vì cố dật sập chế độ CS
cho mau mà không sẵn sàng mọi việc, để tạo nên một khoảng trống chính trị, thuân tiện cho những
thế lực tà trị thao túng, thì còn nguy hại cho quốc gia hơn. Việc tranh dành quyền lực, địa vị và làm
xằng như CS thì con người lại nát thêm và quốc gia lại càng suy sụp.
2.- Ngày nay là thời đại Toàn cầu hoá, người ta sống theo nhịp cao tốc của khoa học kỹ thuật,
sao lại đem cái thứ văn hoá xưa như trái đất của cha ông đã bị con cháu xem như là quê mùa hủ lậu,
bất hợp thời ra trình làng, có phải là chuyện bơi ngược dòng sông thời đại hay chăng? Khi nghĩ lại,
tôi lại thấy khác, nếu như chúng ta muốn lao đầu vào công cuộc thượng hạ giao tranh lợi, thì chuyện
xây dựng cho được xã hội rách nát của chúng ta theo đường an bang tế thế này, thì sẽ nghĩ rằng là ta
sẽ theo lẻo đẻo tụt hậu đàng sau, nhưng nếu cứ theo con đường tắt làm vội làm vàng thì cũng chẳng
đi đến đâu, chỉ làm đầy tớ thế giới như VC ngày nay thôi, còn muốn làm chủ đất nước, xây dựng mọi
thứ cho đàng hoàng để mưu phúc lợi cho mọi người, thì thiết tưởng không còn con đường nào khác,
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ngoài hy vọng hảo huyền sẽ có một cây đũa thần nào khác. Những đường lối duy khoa học tuy
có làm tăng năng sản xuất, nhưng rồi ra sẽ đem các hoạt động xã hội vào tình trạng mất quân bình,
khó tránh được khủng hoảng trầm trọng, lại nữa, không suy tính mọi lẽ hơn thua, cứ lao đầu vào việc
tranh dành quyền lợi tất có lúc sẽ đánh nhau bể đầu mà thôi.
3.- Trong thời khoa học kỹ thuật này, mọi thứ đều phân minh rõ ràng, mà đem thứ Tâm linh là
thứ u linh man mác, không có chút gì rõ ràng, là thứ thế giới Tây phương đã lảng quên 25 thế kỷ nay
ra mà bàn, mà khôi phục, tỏ ra là chuyện phản khoa học và không tưởng.
Thưa, khoa học là những gì rõ ràng khúc chiết thuộc về lãnh vực lý trí, còn tâm linh là nguồn suối
của tình cảm, là nguồn tình, là mạch của sự sống, nếu con người thiếu tâm tình thì trở lại làm kiếp
ngợm . Ngày nay người ta áp bức, chà đạp nhau, cướp giết nhau, chỉ vì thiếu chút tình người . Không
khôi phục lại tâm đạo thì con người mất hết sức sống không thể thắng được tiểu tâm, tiều trí , tiểu sự,
tiểu lợi là nguyên nhân loạn lạc của xã hội . Không đi vào tâm đạo thì đâu có nguồn sống và nguồn
sáng để dẫn chúng ta đi theo đường ngay lẽ phải, theo sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải phóng được
con người ra khỏi mọi gông cùm nhân thế .
Người ta không nhận ra rằng “ vị tha là lối sống ích kỷ đem lại nhiều ích lợi cho mình nhất “
Công việc này là công việc gần gủi và thiết thân với con người nơi đây và bây giờ, và nó cũng liên
quan mật thiết đến tương lại sáng lạng ngày sau, và cũng là công việc nền tảng cho đời sau, nên
không chút nào không tưởng mà hoàn toàn rất thực tế .
4.- Công việc này là đem văn hóa thái hóa vào thế sự, nên công việc đòi hỏi phải có thời gian,
và thực hiện cho được thì phải có lực lượng toàn dân và thời gian vài thập niên, mới có thể vươn
mạnh lên được. Thật là thiên nan vạn nan, nhưng không phải là không thực hiện nổi. Cứ xem Nam
Hàn ngày nay, đất nước họ cũng bị chia đôi, rách nát như đất nước chúng ta, thế mà kể từ 1972 tới
nay từ một nước lạc hậu họ đã vươn lên hàng cường quốc thế gới. Thử tìm xem các phim của Đại
Hàn ngày nay, chúng ta chỉ thấy họ xoay quanh vấn đề văn hoá, nói về con người, tình yêu trai gái,
gia đình, cách ăn lối ở, xử kỷ tiếp vật để sống hoà với nhau và tính chất tự chủ tự lực tự cường, để có
người tốt mà làm việc tốt ( phim ; High as the sky, wide as the earth. Here comes Ajumma. . . . ) về
lãnh vực văn hóa thì có những phim về sự chiến đấu giữa vương và bá đạo ( Dae yo young, Dae
young Geum , The Jumong, Yi San. . . ). Có con người tốt có quốc kế dân sinh tốt thì đất nước sẽ
được cứu mà vươn lên.
5.- Cây đũa thần không ở bên ngoài mà nằm ngay trong cung lòng ( tâm đạo ) của mỗi
chúng ta, nếu ta không vượt qua được “ lòng ngại núi e sông “ mà cứ quanh quẩn ở việc ỷ lại, đùn
đẩy, xâu xé chửi rủa nhau và chạy lộn quanh, hoan hô và đá đảo, thì tình trạng ngày càng thê thảm
hơn, chứ nếu ta tự thắng được chính chúng ta mà cất bước ra đi, thì ” mấy sông cũng lội mấy đèo
cũng qua “được. Ít nhất chúng ta cũng đặt được một số nền tảng cho con người, gia đình và xã hội .
Các đảng phái cũng vậy, mọi đảng viên phải là những người có Đức có Tài, đảng phải thông hiểu
quốc kế dân sinh và phải lấy việc phục vụ dân làm mục đích, chứ không chỉ để phát triển đảng, và
dành ưu thế trong chính quyền, gây ra cảnh “ Cá ăn Kiến, Kiến ăn Cá “ như từ trước tới nay!
6.- Vị trí của mỗi đoàn thể. Tuy trong xã hội có nhiều đấng bậc khác nhau trong nhiều tôn
giáo, trong nhiều đoàn thể khác nhau, nhưng ai cũng là dân Việt Nam, ai cũng muốn phục vụ dân
tộc, nhưng nếu cứ đứng trên hay đứng ngoài dân tộc thì không thể phục vụ hiệu quả. Những người
ở vị trí cao, trách vụ nặng nề, là những vị có đức và tài, nên hành xử ở vị thế thấp nhất. Các vị chức
sắc tôn giáo có thực sự là “ kẻ rửa chân cho anh em “ , các vị trong chính quyền là “ công bộc của
dân “ , thì công việc phục vụ mới đem lại hiệu quả. Bỏ vị trí đòn bẩy này, nhất là đòn bẩy tâm linh
thì lấy gì mà đẩy tinh thần mọi người tiến lên, thiếu đòn bẩy thế sự là lộ đồ và kế hoạch xây dựng xã
hội thì không thể làm cho xã hội tiến bộ được . Do đó mà việc xây dựng con người và xã hội không
thành. Cái lối “ Thượng bất chính để hạ tác loạn” cũng như chỉ có Đạo Nói mà không có Đạo
Làm, là lối sống phản chứng cần phải tránh xa.
7 .- Mặt tiêu cực cần thanh tẩy
Văn hoá Việt có nguồn gốc rộng và sâu, nhờ rộng mà có cái nhìn bao quát, và sâu mới đi tới căn cơ,
nên có tính chất phổ biến và trường tồn, nhưng vì bị Văn hoá du mục của Hán tộc đàn áp, làm cho
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sức sống heo hắt không phát triển được, lại thêm ảnh hưởng của Văn hoá Tây phương là văn hoá duy
lý một chiều, mọi sự cách biệt nhau, đưa đến tình trạng Đạo xa Đời. Đa số tuy nói là phục vụ dân
tộc, nhưng không có chủ đạo, lại đứng trên và ngoài dân tộc, nên khi CS đêm Chủ nghĩa Mác vào xã
hội VN như đi vào chốn không người. Sau 60 năm, CS đã phá cho gần sạch mọi giá trị cổ truyền .
8.- Tính xấu do nô lệ Bắc phương mà nhiễm vào. Sống trong cảnh nô lệ và chiến tranh triền
miên, dân Việt bị vây khổn trong lũy tre làng. Bị “ cái khó bó cái khôn “, nên con người đã nhiễm
phải một số tính xấu, như tính gian dối, cẩu thả, thiếu lòng chung, tuy đã độc lập lâu ngày, nhưng
chưa ý thức để tẩy xoá đi được. Đây tuy là những cái sảy, chúng ta coi thường nhưng chúng đã nảy
những cái ung làm cho “ Nước mất nhà tan “.
May thay còn giữ lại được mấy điểm tốt, đó là : tinh thần gia đình, tính cần cù, lòng hiếu học và lễ
phép “: đó là gia tài còn lại của Mẹ Việt Nam.
Cần phải gột rửa cho sạch những tính xấu, nhất là tính xấu nhỏ, và đống thời cũng phát huy hơn
nữa những tính tốt còn lại, để trước tiên là hàn gắn lại mối liên hệ cá nhân và xã hội đã bị cắt đứt.
Không lập lại được mối quan hệ đồng bào thì ta khó lòng mà đủ sức làm được việc gì to lớn. Không
giải quyết được cái mấu chốt này thì chúng ta chỉ là những đám trò hề chạy quanh!
9 .- Ảnh hưởng của văn hoá Tây phương
a.- Vì bị ảnh hưởng văn minh vật chất với nếp sống cá nhân chủ nghĩa của Tây
phương ( từ nguyên lý đồng nhất, A=A , nguyên lý triệt tam , không có trường hợp thứ ba ), mà ta
thấy mọi sự thể cách biệt nhau, không liên quan mật thiết với nhau, nên xẩy ra :
Ở phạm vi đời thì một số con dân đứng ngoài dân tộc, ở phạm vi Đạo thì nhiều khi Đạo một đàng
Đời một nẻo.
b .- Còn bên Đông phương thì có quan niệm “ Nhất nguyên lưỡng cực “. Mọi sự vật
đều chứa hai yếu tố âm dương trái ngược nhau, tuy chống đối với nhau nhưng lại hoà hợp được với
nhau để tạo nên một thế quân bình động, biến đổi luôn luôn, nên tất cả hiện tượng đều tương đối,
thay đổi, uyển chuyển, nên vô thường, không có quan niệm tuyệt đối cứng nhắc như bên Tây phương,
mọi sự việc đều liên quan với nhau.
Vì thế cho nên Đạo với Đời tuy hai mà một ( 2 ) : trong Đời có Đạo và trong Đạo có Đời. Đạo thì
có ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ có ở đây mà không ở nơi kia, Đạo hữu hạn như thế là tà Đạo.
Đạo thuộc âm, thuộc về tinh thần, thuộc Tình, Đời thuộc về dương, vật chất, thuộc về Lý. Đạo thì
thanh, Đời thì trọc, nhưng hai yếu tố khăng khít với nhau làm nên con người . Đời thuộc thế sự,
Đạo thuộc tâm linh. Nếu đời thiếu Đạo thì Đời mất hướng, Đạo thiếu Đời thì thiếu môi trường tu
dưỡng , Đạo không được luyện trong Đời thì Đạo còn tục không thể thanh. Đạo xa đời làm cho đức
tin khô héo, đức tin cứ thế mà héo dần, đó là đức tin chết, vì không bén rễ vào môi trường sống xã
hội; lại nữa, Đạo chỉ nhắm tới cuộc sống đời sau, mà không được tôi luyện trong môi trường trần thế
này, thì lấy sức sống đâu mà đạt Đạo. Nếu chúng ta đi sâu vào lòng dân tộc, đem tinh thần đạo
sống theo sự nổi trôi, thăng trấm của đất nước, những thử thách đó làm cho lòng đạo trưởng thành,
cuộc sống đạo tràn dâng, giúp cuộc sống trần thế thấm nhuần bác ái và công bằng ( tình và lý ), thì
con người sống hoà thuận với nhau, tất xã hội sẽ yên vui .
Còn một hiện tượng khác là khi tiếp xúc với văn hoá Tây phương, một mặt đối với văn hoá Tổ tiên ta
chỉ thấy bề mặt ngoài “ xù xì da cóc “ bên ngoài là cái hủ lậu quê mùa, mà không nhận ra “ vỏ bọc
trứng tiên “ là tinh tuý văn hoá bị che lấp bên trong, nên mang mặc cảm khinh thường dân quê ( nhà
quê là cái nôi của văn hoá Việt ) là quê mùa lạc hâu, sinh ra tâm lý xa rời mà đứng trên và ngoài
dân tộc, nhất là một số các vị lãnh đạo quốc gia (đặc biệt là CS ). Đứng trên trông xuống và ngoài
xa trông vào thì ta chỉ là những con người bàng quan, không mấy thiết tha đến vận mệnh của đất
nước, không thấu hiểu được nỗi khổ đau nhọc nhằn của đồng bào. Thành công thì hay, mà nếu có
thất bại ta cũng có lối thoát riêng.
Có lẽ cái lối sống Đạo không đem vào đời cũng như khi phục vụ quốc gia mà ta không đi vào lòng
dân tộc, sống chết với mọi người dân, thì chúng ta cứ loay hoay hoài mà không có lối ra khỏi bế tắc.
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Dân thiếu người lãnh đạo đích thực, Đạo không đi sâu vào mồi trường văn hoá dân tộc để trưởng
thành, Đời Đạo cứ thế mà hao mòn đi !
Đây là những gương sáng đem Đạo vào Đời : Các vị cao tăng Phật giáo đời Lý đã có công khai
sáng ra nhà Lý và giúp nhà Lý đã đóng góp nhiều cho nền móng quốc gia của Việt Nam.
Các Nho sĩ Việt Nam các đời Trần, Lê cũng đã gắn chặt với vận hệ của đất nước, đã ghi nên những
trang sử oai hùng. Cuộc sống thiết tha với Đạo với Đời của Cụ Phan Bội Châu ,Cụ Nguyễn Trường
Tộ và bao nhà ái quốc khác tuy không thành công nhưng cũng là những gương sáng chói lọi cho
chúng ta soi chung. Cứ xem cách hành xử của Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô II, khi Công đoàn
Đoàn kết Ba lan bị Cộng sản uy hiếp, Ngài tuyên bố sẽ từ chức Giáo Hoàng về đấu tranh với dân Ba
Lan . Lòng ngài không rời xa vận hệ của dân tộc Ba Lan ! Các vị trong “ Phong Trào Tu Do Dân
chủ “ hiện nay trong nước đang nối gót Tổ tiên đi trên con đường chính thống của Dân tộc . Đó là
những tấm gưuơng sáng cho chúng ta soi chung!
G.- Sức nặng của văn hoá Việt tộc
Tổ tiên chúng ta đã khai ngộ được Chân lý ngược chiều ( Kinh Dịch: cặp Trống mái của ngọc Long
Toại, Tiên Rồng, âm dương, khôn càn, nền tảng của Kinh Dịch ) là động lực tiến hoá của vũ trụ và
con người, kèm thêm là triết lý tả nhậm là chiều hướng thuận thiên, nguồn mạch của sự sống. Tồ
tiên chúng ta cũng đã đem tinh thần đó vào trong hết mọi lãnh vực của đời sống, nên nền văn hoá
này là thứ văn hoá cực mạnh: mạnh ở chỗ con người nhân chủ luôn luôn tiến hoá, biết tự lực tự
cường, và cũng mạnh ở cấp độ công thể vì tính chất thái hoà của nó ( thuận vợ thuận chồng tát bể
đông cũng cạn, thuận toàn dân thì việc nước sao lai không xong ) . Văn hoá này được phổ cập cho
toàn dân, cho cả văn gia lẫn chất gia, nên có tính chất thống nhất, tránh được phân hoá, lại nữa
trường tồn, dầu bị đô hộ hàng ngàn năm, chiến tranh liên miên và bị CS phá đến tận gốc, mặc dầu có
hao mòn, nhưng nay trong dân chúng vẫn còn nhiều người con dân Việt khắp nơi đang cố tìm về để
mong phục hoạt .
Nếu chúng ta có con người nhân chủ, có điểm quy tụ chung, có đường hướng xây dựng xã hội chung ,
chúng ta mới đồng tâm hiệp lực, dồn mọi nỗ lực để không những cứu đất nước ta ra khỏi cảnh bế
tắc hiện nay, mà còn có triển vọng kề vai sát cánh với các quốc gia khác trên thế giới .
H .- Sức cản ngàn cân của tâm lý ngàn xưa
Xưa nay khi nói đến Nho giáo là người ta nghĩ là của Tàu, khi đối chiếu với văn minh vật chất rực rỡ
Tây phương, người ta đã chán ngấy bộ mặt quê mùa lạc hậu của nó, nên nay nhắc tới là người ta bị
dị ứng ngay. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì người ta chưa nhận ra, Nho giáo là của chung Tàu và
Việt và nhiều chủng khác ở Đông Á nữa, lại nữa bộ mặt họ thấy đó là bộ mặt Hán Nho, kẻ thống trị
đã bẻ quẹo nền văn hoá cha ông và đè ép dân ta hàng ngàn năm nay. Tổ tiên chúng ta đã khôn
ngoan biết cất dấu cái tinh tuý không để cho Hán Nho cướp đoạt như chôn dấu hòn ngọc Long Toại
mà triết gia Kim Định đã khai quật lên, cũng như Trung Thiên đồ mà GS Nguyễn Thiếu Dũng ở trong
nước đã dựa vào huyền thoại Tiên Rồng và Trống Đồng để mà lập lại. Nhờ sự khai quật đó mà ta
đem lại sinh lực dồi dào cho nền văn hoá Việt . Đây là một nền văn hoá cân xứng, và vô địch .
Chỉ có một điều kẻ thù truyền kiếp đã khéo léo qua thời gian dài tìm cách phủ lên đầu dân tộc chúng
ta” cái chụp mũ man di mọi rợ “ , nên cái cái tâm lý ngàn xưa đó đã đè nặng trong tâm khảm chúng
ta, làm cho chúng ta có mặc cảm tự ti “, lầm tưởng rằng cái nền văn hoá cổ xưa đó không phải của
cha ông ta, và nay đã hết thời, không thèm để ý tới và cũng nại cớ rằng đường đi thì xa, công việc thì
nặng, nên lảng tránh,. . . nhưng nếu chúng ta không đi vào, mà chỉ đi học mót cái vỏ ngoài của người
ta, toàn là văn hoá duy lý một chiều, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ thoát ra khỏi vũng lầy mà
CS đả dìm dân tộc chúng ta xuống hố ! Chúng ta, không trừ một ai, mỗi người đóng góp một tay,
đem cái nhân đạo này vào đời, vào xã hội, để mà sống để mà thể nghiệm, chứ không để thoả tính tò
mò, tất chúng ta sẽ đạt được an bình, hạnh phúc. Sống trong vực thẳm bùn đen, những con dân ưu tú
đất nước chúng ta đang ngoi lên, ươm lại ngó sen “ phong trào tự do dân chủ “, họ đã đem máu và
nước mắt mà vun bón, chứ không có được bàn luận tự do như chúng ta, chúng ta nên cố gắng tiếp tay
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với những anh em trai hùng gái đảm đó ở trong và ngoài nước, để rửa cái quốc nhục và quốc nạn
ngàn đời!
I .- Làm một cuộc tổng hợp Đông Tây Kim Cổ
1.- Phục hoạt và làm phát triển nền văn hoá truyền thống của tổ tiên xưa, để làm sống lại Chủ
đạo cho đất nước, chủ đạo Nhân Hòa, là tinh hoa của Thiên Địa đạo. (Đó là Dịch lý, là Luật thiên
nhiên : natural laws ), khác với luật con người.
2.- Tổ tiên chúng ta đã có chủ đạo, vì bị đô hộ và bị chiến tranh liển miên, chẳng những văn
hoá không phát triển được mà còn bị tiêu trầm đi, nên không đem tinh thần trên vào đời được, vì
thiếu phương pháp khoa học kỹ thuật. Nhưng nay con dân chúng ta đã hiện diện khắp các nước Tây
phương, chúng ta phải thâu lượm cái tinh hoa về khoa học kỹ thuật là điều thiếu sót của nền văn hoá
chúng ta, chúng ta dùng khoa học kỹ thuật đem thể hiện tinh thần nền văn hoá vào các cơ chế xã hội
để thiết lập chế độ tự do dân chủ và cộng hoà: Tự do để cho mọi người có cơ hội phát triển . Dân chủ
giúp mọi người đóng góp vào công việc làm chủ đất nước . Cộng hoà để muôn người cho một người
và một cũng cho muôn người.
Nước Mỹ chỉ mới sau 200 năm mà đã phát triển được như ngày nay là nhờ điều hòa nhịp nhàng
được hai yếu tố Tâm linh ( tinh thần phúc âm ) và Thế sự ( tinh thần thực tiễn của khoa học kỹ thuật
)
K .- Xây dựng các tổ chức nòng cốt
I .- Cộng đồng Tôn giáo
Nước ta có nhiều tôn giáo, các tôn giáo đều có những gia trị rất quý báu, lại giàu tính chất tương
dung. Chỉ cần các vị lãnh đạo tinh thần ngồi lại đối thoại với nhau, để đi tới đại kết. Khi đó chúng ta
sẽ có một động lực rất là to lớn, nguồn sức mạnh giúp mọi người tiến lên: Đây là động lực Tâm linh.
II.-Tổ chức xã hội chính trị
Đây là những thành phần ý thức, ưu tú của dân tộc cùng nhau phát động một phong trào xây dựng
dân chủ, mọi người hoạt động trong phong trào để lớn lên về mọi mặt: ý thức về tự do dân chủ, về tổ
chức điều hành, về các công việc nâng cao dân trí và dân sinh, nhất là hình thành được hiến pháp,
nguyên tắc luật pháp trên con đường xây dựng dân chủ.
Những ai xuất sắc trong phong trào này sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong mọi ngành hoạt động của xã
hội trong tương lai. Đây là động lực về thế sự.
III .- Tổ chức Xã hội dân sự
Là toàn dân phải được tổ chức, để được giáo dục về văn hoá, về tự do, về dân chủ và thường thức để
nâng cao trình độ dân trí. Dân sinh và dân trí có được nâng cao thì ta mới có một chủ lực lớn lao để
xây dựng đất nước. Đây là nền tảng sức mạnh của nước dân chủ.
Tóm lại, ta có nền văn hoá thái hoà, đó là những giá trị thực tiễn làm người, bỏ nhũng giá trị đó đi là
gây nên bất hoà. Bất hoà là nguyên nhân cho xã hội xáo trộn và con người xâu xé nhau, càng xâu xé
càng phân hoá, phân hoá đến tận cùng như ngày nay!
Ngày nay chúng ta cứ muốn tìm những cái gí cao xa, xa lạ với con người, những cái ta tin là chiếc
đũa thần mãi ở phương xa, tận bên Moscow, Bắc Kinh, Washington và bất cứ nơi đâu xa, vì ở gần
đây nơi xứ Việt Nam nghèo khó, cái gì cũng đã nát rồi, không trông mong gì làm lại được nữa, mọi
cái đều khó, con người thì hèn. Nhưng kinh nghiệm đều cho ta thấy những cái gì xa con người,
những cái gì mãi tới đời sau cũng đều không phục vụ được cho con người nơi đây và bây giờ, đó là
điều quá đơn giản, nhưng chúng ta đâu có chịu chấp nhận! .
Chỉ thích những cái ở xa, nhưng xa con người là vong thân và vong nhân! Chỉ nên học cái khôn của
người mãi không ngừng, chứ không nên bắt chước người một cách nô lệ .
Chúng ta khinh thường những cái gì đơn giản, gần gũi thiết thân với con người nơi đây và bây giờ,
mà bỏ mất những giá trị thực tiễn và căn bản đó. Đừng tìm chiếc đũa thần ở đâu xa, không ở trên
trời cũng như dưới đất, mà tìm chính ngay nơi con người để biết nhu cầu và khát vọng của con
người.
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L .- Phục hoạt nền văn hoá Tổ tiên
Văn hoá Tổ tiên là mạch sống của dân tộc tuy có phai mờ, suy yếu, tuy nay đã có vô số người đã xa
rời nhân đạo, nhưng vẫn còn phần nào trong huyết quản của con dân Việt, nên dầu có học thêm được
tinh hoa của bốn phương, nhưng cái gốc chính là truyền thống dân tộc không thể bỏ, bỏ cái gốc là bị
tha hoá, là phân hoá, là suy vong.
I.- Xây dựng lại con người Nhân chủ
Có con người Nhân chủ thì ta mới làm chủ được thân ta, gia đình ta đất nước ta,và nay còn muốn
vươn lên với cộng đồng nhân loại để góp công làm chủ toàn cầu. Con người muốn làm chủ được
mình thì không bị Trời kéo lên ( duy tâm ) , Đất giật xuống ( duy vật ) , mà cũng không duy nhân, coi
Trời Đất không ra gì, mà là Nhân chủ, biết ngẩng đầu lên cùng Trới Đất mà nối tiếp công việc sáng
tạo của Tạo Hoá. Có tự lực mới đóng vai trò làm chủ được, có tự cường thì mới vượt qua được
những thử thách lịch sử. Con người Nhân chủ là con người lưỡng thê, có hai đời sồng : đời sống tiểu
ngã vòng ngoài là đi vào thế giới vật chất, khám phá vũ trụ để nâng cao đới sống tinh thần và vật
chất, mặt khác đi vào lòng mình để un đúc những tình cảm cao đẹp như Chân, Thiện, Mỹ để thoả
mãn khát vọng vô biên, đây là thề giới tâm linh. Có phát triển cân xứng hai đời sống tâm linh và thề
sự thì con người mới được cân bằng tinh thần và vật chất, khi đó con người mới được an hoà hạnh
phúc . Con người CS duy lý cực đoan, bỏ phần tâm linh, mất hết nhân tính, nên phá hoại đất nước
đến cùng, tàn hại đồng bào hết cỡ.
II .- Tiến bước trên con đường Tu, Tề, Trị, bình
1. – Tất cả mọi con dân đất nước đều phải cùng nhau đi vào con đường Tu dưỡng bản thân
theo tiêu chuẩn Ngũ thường, đó là đạo đức cá nhân . Thiếu tu dưỡng này thì không có con người Tài
Đức.
2 .- Xây đựng lại gia đinh và xã hội bằng cách thực hiện tốt nếp sống Ngũ luân, đây là đạo
đức xã hội. Có vậy mới tạo ra được cảnh thái hoà, có thái hoà thì mọi con dân mới cùng bắt tay xây
dựng lại nước nhà, và có hoà thì khi đã ăn nên làm ra mới biết chia sẻ cho nhau,mà tránh khỏi tương
tranh tương đố, đưa đến cảnh “ nồi da xáo thịt “ .
3 .- Đem nền văn hoá thái hòa “ vào các cơ chế xã hội để cho mọi ngành hoạt động của xã
hội được tiến bộ và cân bằng, để thực hiện Câu : “ Một người cho muôn người và muôn người cho
một người “ .
a.-Về chính trị
Thì phải điều hoà được giữa Nhân quyền ( Tự do ) và Dân quyền ( pháp luật ). Nhân quyền có được
bảo đảm, thì con người mới có môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện được. Dân quyền được
cân xứng với nhân quyền thì chính quyền mới có đủ yếu tố để xây dựng quốc gia lớn mạnh.
b.-Về giáo dục
Thì nhằm đào tạo con người có hai tiêu chuẩn chính : Đó là thành Nhân (để có con Người nhân chủ
) và thành Thân (để có sự hiểu biết thấu đáo về khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên, nhất là
khoa học kỹ thuật ), nghĩa là đào tạo con người toàn diện không những có tài và trước hết là có đức.
Ngày nay vì ham mê vật chất mà các nền giáo dục chỉ chú trọng tới yếu tố thành Thân mà bỏ qua yếu
tố thành Nhân . Bỏ công việc xây dựng con người toàn diện thì làm cho con người, gia đình và xã
hội mất cân bằng, chẳng chóng thì chầy sẽ đi đến hỗn loạn .
c.-Về Kinh tế
Thì phải điều hoà được giữa Công hữu và Tư hữu để tránh cảnh ” kẻ ăn không hết , người lần
không ra “, để giảm thiểu những bất công xã hội.
Bất công xã hội là những cớ chính đáng để cho chủ nghĩa duy vật vô thần xé nát con người, làm rối
xã hội và chính chúng ta cũng cấu xé nhau! Công việc từ thiện là việc vô cùng cần thiết để xoa bớt
nỗi khổ đau của những người xấu số, nhưng ngày nay nhờ những tiến bộ vượt bực trong mọi lãnh
vực, những người dấn thân trong trật tự trần thế nên bước xa hơn chút nữa là tìm cách yêu người
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một cách căn bản hơn, tìm cách đưa tinh thần công bằng vào các cơ chế xã hội để đảm bảo cho
những con người yếu kém có phương tiện để tự nuôi sống được mình, để họ tự bảo vệ lấy nhân
phẩm của mình.
d.-Về xã hội
Thì phải điều hành sao làm cho hố cách biệt Giàu Nghèo không quá lớn, nạn bất công này là nan
đề của thế giới. Liên Hiệp quốc đang đeo đuổi con đường này, nhưng tình trạng chưa giảm mà có
mòi gia tăng . Hố cách biệt này quá lớn sẽ đem lại nhiều xáo trộn cho xã hội trong tương lai.
Tóm lại, khi đã có đường lối tu dưỡng đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để xây dựng nên mẫu
người Nhân chủ cho toàn dân, lại có các cơ cấu xã hội mang tính chất luôn tiến bộ và trường tồn và
các phương pháp khoa học kỹ thuật tối tân để thực hiện, thì con đường dẫn tới một xã hội thái hoà
và an vui tất hẳn không xa .
Cầu xin Thượng đế, Chuá, Phật xuống ơn lành cho dân tộc đau khổ chúng ta! Cầu xin Hồn thiêng
Sông Núi phò trợ cho con cháu Lạc Hồng ! Xin đừng để dân tộc lần nữa đi vào vết xe đổ xưa nay!

28.- Đồng quy nhi thù đồ
( Quy về một mối, bung ra từ bề )
A .- Nan đề của đất nước
1.- 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 đô hộ giặc tây, hơn 60 năm CSVN độc trị, mọi lãnh vực
đều đổ nát, nhất là văn hoá, vì văn hoá của Tổ tiên ta là cái gốc Hòa bình, cái mạch sống của dân
tộc, rời bỏ mạch sống đó con người bị tha hoá, tha hoá là con người xa rời chính mình và dân tộc,
đời trở nên vô hồi vô hướng, nạn bất hòa tràn lan, xã hội lâm vào cảnh phần hoá trầm trọng như
hiện nay. Vấn đề là chúng ta tìm cho ra cái gốc của nan đề là ở đâu, đừng có chỉ loanh quanh vào
một số hiện tượng, mà phải đi vào bản chất của vấn đề, đó là con người đã bị hư hỏng và mọi cơ chế
xã hội đều sai lầm.
2 .- Do đó mà hiện nay chúng ta đang thiếu điểm quy tụ và xuất phát chung để tập hợp toàn
dân, thiếu hướng phục vụ chung để xây dựng đất nước, và phương thức phục vụ chung để cho công
việc cứu quốc và kiến quốc được hữu hiệu.
B.-Đồng quy
Xây dựng đất nước là nhiệm vụ cũa toàn dân, nên mọi người dân phải có chỗ đứng xứng đáng của
mình, có trách nhiệm và quyền lợi chung. Không tìm ra chỗ đứng chung thì làm sao mà mọi con dân
đất nước vui lòng quần tụ với nhau, chung lựng đấu cật với nhau để xây dựng chính mình gia đình
và đất nước mình.Quan trọng nhất là điểm để cho mỗi con dân quay về một mối, đó là điểm đồng
quy. Điểm đống quy này phải liên quan thiết thân đến mọi người mọi gia đình và cả Đất nước
chung. Đó là gốc tâm linh, gốc dân tộc và gốc văn hoá của dân tộc Việt Nam.
I.- Gốc Tâm linh
Trừ những kẻ vô thần thì bất cứ ai thuộc Tôn giáo nào cũng chấp nhận mình là một thụ tạo, do một
đấng Tối cao sáng tạo ra. Với Kitô giáo thì mội một con người đềulà con của Thiên chúa, đối với
Không giáo thì con người l àtinh hoa của TRời Đất hay Thượng đế, đối với Phật giáo thì mội người
là mỗi Phật sẽ thành, nên con Người. Vây con Người có nguồn gốc cao cả và con Người cũng to lớn
để xứng đáng với nguồn gốc cao cả của mình. Còn những người không tin vào dấng Tối cao thì họ
cũng có chỗ đứng trong lòng dân tộc , nhờ tính chất tương dung. Các hệ phái Phật giáo có Bi, Trí,
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Dũng, các hệ phái Kitô giáo có Bác ái, Công bằng, Nho giáo ( Việt Nho ) thì có Nhân, Trí, Dũng;
Cao Đài thì có nhiều tôn giáo đồng nguyên, các tôn giáo khác cũng vậy, tuy danh xưng những giá trị
khác nhau, nhưng cùng một gốc tâm linh. Chỉ cần ngồi xuống đối thoại với nhau thì sẽ đi đến đại
kết được, để cùng nhau hội tụ nơi Gốc con người, đó là Thượng đế, Thiên Chúa, đâng Tối cao, đấng
Sáng tạo vũ trụ, đó là gốc: Chân, Thiện, Mỹ.
2.- Gốc dân tộc
Là con Rồng cháu Tiên, nên con dân VN nào cũng cùng nhau chia sẻ lòng Nhân ái ( Tình ) của Âu
Cơ Tổ mậu và đức Công bằng ( Lý ) khi cha Rồng Mẹ Tiên chia con ( 50/50 ), đây là những giá trị
cao quý, là điểm quy tụ toàn dân, chắc không ai từ khước, có chăng là những người vong nô, vong
bản. Con Rồng cháu Tiên là nòi cao cả, 5000 năm văn hiến đã chứng tỏ điều đó.
3.-Gốc văn hoá
Văn hoá Việt tộc không là triết lý chiêm niệm, mà là triết lý nhân sinh, đáp ứng được những nhu yếu
thâm sâu của con người ( Thực , Sắc, Diện ), vừa có chủ đạo để tất cả mọi người sống cảnh Thái hoà
để cùng hoan ca với nhịp điệu cũa vũ trụ ( cosmic rhythm ).
Hơn thế, nền văn hóa này bao hàm cả Thiên, Địa, Nhân: Nhân là nơi giao hoà của Thiên Địa, luôn
luôn tiến hoá theo nhịp điệu của vũ trụ. Tổ tiên chúng ta đã đem thiên lý vào kiếp nhân sinh bằng
cách đem nét song trùng ( nền tảng của Kinh Dịch tức là luật tiến hoá ) hiện diện khắp mặt trong nền
văn hoá, cụ thể là trong con đường Tu, Tề, Trị, Bình, để mưu hạnh phúc cho con người. Đây là nếp
sống thuận thỉên, nhờ đó mà tiến bộ và trường tồn.
Người Tàu ( Hán Nho ) không nhận rõ nền tảng này của Kinh Dịch, nên thường chỉ dùng 64 quẻ
trong Kinh Dịch để mà bói toán. Nền văn hoá thiếu nền tảng nét song trùng, thì đương nhiên đánh
mất cái phần tinh hoa của nó. Nếu bám được vào tính chất tiến hoá của nét song trùng thì nền văn
hoá không bao giờ lạc hậu. Vậy Gốc Tâm linh, gốc Dân tộc và gốc văn hoá là cái kiềng ba chân để
mọi con dân Việt quy tụ về đây, cùng giúp nhau xây dựng lại con Người mình gia đình mình và đất
nước mình. Đây là nền tảng đoàn kết quốc gia, không ai thiếu chỗ, không ai thiếu cơ hội và không
ai còn lo lắng dành phần của ai.
4.-Đích điểm phục vụ chung
Ngoài ra còn một điểm phụ nữa là đích điểm phục vụ chung. Con người là khởi điểm cũng là đích
điểm để cho mọi thành phần khác nhau trong xã hội cùng nhau phục vụ con người, vì dân là gốc của
nước chứ không phải chính quyền, đảng phái, ngay đối với tôn giáo. Lấy xã hội, tôn giáo để phục vụ
con người, chứ không ngược lại.
Cộng sản khống chế con người, bắt con người phục vụ cho một xã hội không tưởng, nên đã nghiền
nát con người thảm hại!
C.- Thù đồ: Cách phục vụ riêng
Khi đã có điểm dồng quy để đoàn kết với nhau, thì những cá nhân, những đoàn thể, những thành
phần tôn giáo, với những sáng kiến riêng,với kế hoạch riêng, chia nhau ra khắp mọi lãnh vực mà
cùng nhau xây dựng con người, gia đình , cộng đồng và xã hội.
Mỗi tôn giáo đều có cách phục vụ riêng của mình bằng cách hăng hái đem tinh tuý của đạo giáo
mình để phục vụ con người nơi đây, bây giờ và cả đời sau, nhất là những người nghèo, kém may
mắn.
Việc phục vụ tốt con người là bảo đảm vững chắc cho con đường truyền bá tôn giáo, tôn
giáo nào phục vụ tốt tất được nhiều người theo, giáo hội sẽ nhờ đó mà đâm chồi nảy lộc. Thiết nghĩ
các người tôn giáo làm việc tốt cho đời này cũng sẽ có đảm bảo cho đời sau. Đừng sợ sa lầy nơi
trần thế, khi ta biết bám chặt vào con đường tâm linh, nếu ta biết suy tư theo lối nhất nguyên lưỡng
cực. Mọi sự đều biến đổi không ngừng, luôn ở trạng thái tương đối, vô thường, Không thể bám trụ
vào những gia trị vật chất luôn thay đổi được, mà phải quay lại theo con đường tâm linh hướng về vô
biên. Sợ sa lầy nơi trần thế, mà bất động, thì đời sống tâm linh chúng ta không triển nở được,
không triển nở được thì dật lùi, mà dật lùi thì đức tin sẽ khô héo. Có đức tin sống động thì ta mới
đem Đạo vào đời có hiệu quả và mới sống hoà thuận với nhau được. Các đảng phái cũng vậy, phải
lấy việc phục vụ dân làm mục đích, chứ không chỉ để phát triển đảng, và dành ưu thế, dành ngôi
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dàng ghế trong chính quyền. Tuy thù đồ, tức là mỗi thành phần một nhiệm vụ, một lãnh vực riêng,
nhưng luôn bám chặt vào Gốc chung thì sẽ không bao giờ bị phân hoá.
D.- Vị trí của mỗi đoàn thể
Tuy trong xã hội có nhiều đấng bậc khác nhau trong nhiều tôn giáo, trong nhiều đoàn thể khác nhau,
nhưng ai cũng là dân Việt Nam, ai cũng muốn phục vụ dân tộc, nhưng nếu cứ đứng trên hay đứng
ngoài dân tộc thì không thể phục vụ hiệu quả. Những người ở vị trí cao, trách vụ nặng nề, là những
vị có đức và tài, nên hành xử ở vị thế thấp nhất. Các vị chức sắc tôn giào có là “ kẻ rửa chân cho
anh em “ , các vị trong chính quyền là “ công bộc của dân “ , thì công việc phục vụ mới đem lại
hiệu quả. Bỏ vị trí đó thì thiếu đòn bẩy: thiếu đòn bẩy tâm linh thì lấy gì đẩy tinh thần mọi người tiến
lên, thiếu đòn bẩy thế sự là lộ đồ và kế hoạch xây dựng xã hội thì không thể làm cho xã hội tiến bộ
được . Do đó mà việc xây dựng con người và xã hội không thành. Cái lối “ Thượng bất chính để
hạ tác loạn” cũng như chỉ có Đạo Nói mà không có Đạo Làm, là lối sống phản chứng chứng cần
phải tránh xa.
E.- Mặt tiêu cực cần thanh tẩy
Văn hoá Việt có nguồn gốc rộng và sâu, nhờ rộng mà có cái nhìn bao quát, và sâu mới đi tới căn cơ,
nên có tính chất phổ biến và trường tồn, nhưng vì bị Văn hoá du mục của Hán tộc đàn áp, làm cho
sống heo hắt không phát triển được, lại thêm ảnh hưởng của Văn hoá Tây phương là văn hoá duy lý
một chiều, đưa đến tình trạng Đạo xa Đời, một số tuy nói là phục vụ dân tộc, nhưng không có chủ
đạo, lại đứng trên và ngoài dân tộc, nên khi CS đưa Chủ nghĩa Mác vào VN thì như đi vào chốn
không người. Sau 60 năm, CS đã phá cho gần sạch mọi giá trị cổ truyền .
I.- Tính xấu do nô lệ Bắc phương mà nhiễm vào
Sống trong nô lệ và chiến tranh, dân Việt bị vây khổn trong lũy tre làng, sống trong cảnh “ cái khó
bó cái khôn “, nhiều khi đưa đến cảnh “ Bần cùng sinh đạo tặc “, nên con người đã nhiễm phải một
số tính xấu, như tính gian dối, cẩu thả, thiếu lòng chung, tuy đã độc lập nhưng chưa tẩy xoá đi được.
Đây là những cái sảy, chúng ta coi thường nhưng đã là những cái ung làm cho “ Nước mất nhà tan
“. May thay còn giữ lại được mấy điễm tốt, đó là: tinh thần gia đình, tính cần cù, hiếu học và lễ phép
“ Đó là gia tài còn lại của Mẹ Việt Nam.
II .- Ảnh hưởng của văn hoá Tây phương
1.- Ảnh hưởng văn minh vật chất với nếp sống cá nhân chủ nghĩa của Tây phương ( từ
nguyên lý đồng nhất, A=A , nguyên lý triệt tam , không có trường hợp thứ ba ) , mà ta thấy mọi sự
thể cách biệt với nhau, không liên quan mật thiết với nhau, nên xẩy ra :Ở phạm vi đời thì một số con
dân đứng ngoài dân tộc, ở phạm vi Đạo thì nhiều khi Đạo một đàng Đời một nẻo.
2.- Còn bên Đông phương thì có quan niệm “ Nhất nguyên lưỡng cực “. Mọi sự vật đều chứa
hai yếu tố âm dương trái ngược nhau, tuy chống đối với nhau nhưng lại hoà hợp được với nhau để
tạo nên một thế quân bình động, biến đổi luôn luôn, nên tất cả hiện tượng đều tương đối, thay đổi,
uyển chuyển, nên vô thường, không có quan niệm tuyệt đối cứng nhắc như bên Tây phương. Vì thế
cho nên Đạo với Đời tuy hai mà một : trong Đời có Đạo và trong Đạo có Đời. Đạo thuộc Âm,
thuộc về Tinh thần,thuộc Tình, Đời thuộc về Dương, Vật chất , thuộc về Lý. Đạo thì thanh, Đời thì
trọc, nhưng hai yếu tố khăng khít với nhau làm nên con người. Đời thuộc thề sự, Đạo thuộc tâm
linh. Nếu đời thiếu Đạo thì Đời mất hướng, Đạo thiếu Đời thì thiếu mội trường tu dưỡng, Đạo không
luyện Đời thì Đời tục không thể thanh. Đạo xa đời làm cho đức tin khô héo, đức tin ngày càng héo
dần là đức tin chết, vì không bén rễ vào môi trường sống xã hội, lại nữa, Đạo chỉ nhắm tới cuộc
sống đời sau là môi trường chưa có trong trần thế này, nên sức sống đâu được viên mãn. Nếu
chúng ta đi sâu vào lòng dân tộc, đem tinh thần đạo sống theo sự nổi trôi, thăng trấm của đất nước,
những thử thách đó làm cho lòng đạo trưởng thành, cuộc sống đạo tràn dâng, giúp cuộc sống trần
thế với lòng bác ái và công bằng ( tình và lý ), thì đời sống con người được cân bằng, sống hoà
thuận với nhau, xã hội sẽ yên vui .
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Còn một hiện tượng khác là khi tiếp xúc với văn hoá Tây phương, một mặt đối với văn hoá Tổ tiên ta
chỉ thấy bề mặt ngoài “ xù xì da cóc “ bên ngoài là cái hủ lậu quê mùa, mà không nhận ra “ vỏ bọc
trứng tiên “ là tinh tuý văn hoá bị che lấp bên trong, nên mang mặc cảm khinh thường dân quê ( nhà
quê là cái nôi của văn hoá Việt ) là quê mùa lạc hâu, sinh ra tâm lý xa rời mà đứng trên và ngoài
dân tộc, nhất là một số các vị lãnh đạo quốc gia. Đứng trên trông xuống và ngoài xa trông vào thì ta
chỉ là những con người bàng quan, không mấy thiết tha đến vận mệnh của đất nước, không thấu hiểu
được nỗi khổ đau nhọc nhằn của đồng bào. Khi thành công thì a vào, nếu thất bại thì tìm lối ra
ngoại quốc!
Có lẽ cái lối sống Đạo không đem vào Đời cũng như khi phục vụ quốc gia mà ta không đi vào lòng
dân tộc, sống chết với mọi người dân, thì chúng ta cứ loay hoay hoài mà không có lối ra khỏi bế tắc.
Dân thiếu người lãnh đạo đích thực, Đạo không đi sâu vào mồi trường văn hoá dân tộc để trưởng
thành, Đời Đạo cứ thế mà hao mòn đi !
Đây là những gương sáng đem Đạo vào Đời: Các vị cao tăng Phật giáo đời Lý đã có công khai sáng
ra nhà Lý và giúp nhà Lý đóng góp nhiều cho nền móng quốc gia của Việt Nam.
Các Nho sĩ Việt Nam các đời Trần, Lê cũng đã gắn chặt với vận hệ của đất nước, đã ghi nên những
trang sử oai hùng. Cuộc sống thiết tha với Đạo với Đời của Cụ Phan Bội Châu ,Cụ Nguyễn Trường
Tộ và bao nhà ái quốc khác tuy không thành công nhưng cũng là những gương sáng chói lọi cho
chúng ta soi chung.
Cứ xem cách hành xử của Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô II, khi Công đoàn Đoàn kết Ba lan bị
Cộng sản uy hiếp, Ngài tuyên bố sẽ từ chức Giáo Hoàng về đấu tranh với dân Ba Lan . Lòng ngài
không rời xa vận hệ của dân tộc Ba Lan ! Các vị trong “ Phong Trào Tu Do Dân chủ “ hiện nay
trong nước đang nối gót Tổ tiên đi trên con đường chính thống của Dân tộc.
G.- Phục hoạt lại nền văn hoá Tổ tiên
Văn hoá Tổ tiên là mạch sống Thái hòa của dân tộc tuy có phai mờ, suy yếu, tuy nay đã có vô số
người đã xa rời, nhưng vẫn còn phần nào trong huyết quản của con dân Việt, nên dầu có học thêm
được tinh hoa của bốn phương, nhưng cái gốc chính là truyền thống dân tộc không thể bỏ, bỏ cái gốc
là bị tha hoá, là phân hoá, là suy vong.
I.- Xây dựng lại con người Nhân chủ
Có con người Nhân chủ thì ta mới làm chủ được thân ta, gia đình ta và đất nước ta, và nay còn muốn
vươn lên với cộng đồng nhân loại làm chủ toàn cầu. Con người muốn làm chủ được mình thì không
bị Trời kéo lên ( duy tâm ) , Đất giật xuống ( duy vật ) , mà cũng không duy nhân, coi Trời Đất không
ra gì, mà là Nhân chủ, biết ngẩng đầu lên cùng Trới Đất mà nối tiếp công việc sáng tạo của Tạo
Hoá. Có tự lực mới đóng vai trò làm chủ được, có tự cường thì mới vượt qua được những thử thách
lịch sử. Con người Nhân chù là con người lưỡng thê, có hai đời sồng : đới sống tiểu ngã vòng ngoài
là đi vào thế giới vật chất khám phá vũ trụ để nâng cao đới sống tinh thần và vật chất, mặt khác đi
vào lòng mình để un đúc những tình cảm cao đẹp như Chân, Thiện, Mỹ để thoả mãn khát vọng vô
biên, đây là thề giới tâm linh. Có phát triển cân xứng hai đời sống tâm linh và thề sự thì con người
mới được cân bằng tinh thần và vật chất, khi đó con người mới được an hoà hạnh phúc.
Con người CS duy lý cực đoan, bỏ phần tâm linh, mất hết nhân tính, nên phá hoại đất nước đến
cùng , tàn hại đồng bào hết cỡ.
II .- Tiến bước trên con đường Tu, Tề, Trị, Bình
1. – Tất cả mọi con dân đất nước đều phải cùng nhau đi vào con đường Tu dưỡng bản thân
theo tiêu chuẩn Ngũ thường . Thiếu tu dưỡng này thì không có con người Tài Đức.
2 .- Xây đựng lại gia đinh và xã hội bằng cách thực hiện tốt nếp sống Ngũ luân, có vậy mới
tạo ra được cảnh thái hoà, có thái hoà thì mọi con dân mới cùng bắt tay xây dựng lại nước nhà, và
có hoà thì khi đã ăn nên làm ra mới biết chia sẻ cho nhau, mà tránh khỏi tương tranh tương đố, đưa
đến cảnh “ nồi da xáo thịt “
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3 .- Phải đem “ văn hoá “ vào các cơ chế xã hội để cho mọi ngành hoạt động của xã hội
được cân bằng, để thực hiện câu : “ Một người cho muôn người và muôn người cho một người “
III .- Phục hoạt lại cơ chế xã hội thái hoà
1.- Về chính trị
Thì phải điều hoà được giữa Nhân quyền ( Tự do ) và Dân quyền ( pháp luật ). Nhân quyền có được
bảo đảm, thì con người mới có môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện được. Dân quyền được
cân xứng với nhân quyền thì chính quyền mới có đủ yếu tố để xây dựng quốc gia lớn mạnh.
2.- Về giáo dục
Thì nhằm đào tạo con người có hai tiêu chuẩn chính : Đó là thành Nhân (để có con Người nhân chủ
) và thành Thân (để có sự hiểu biết thấu đáo về khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên, nhất là
khoa học kỹ thuật ), nghĩa là đào tạo con người toàn diện không những có tài và trước hết là có đức.
Ngày nay vì ham mê vật chất mà các nền giáo dục chỉ chú trọng tới yếu tố thành Thân mà bỏ qua yếu
tố thành Nhân . Bỏ công việc xây dựng con người toàn diện thì làm cho con người, gia đình và xã
hội mất cân bằng, chẳng chóng thì chầy sẽ đi đến hỗn loạn .
3.-Về Kinh tế
Thì phải điều hoà được giữa Công hữu và Tư hữu để tránh cảnh ” kẻ ăn không hết , người lần
không ra “, để giảm thiểu những bất công xã hội. Bất công xã hội là những cớ chính đáng để cho chủ
nghĩa duy vật vô thần xé nát con người, làm rối xã hội và chính chúng ta cũng cấu xé nhau! Công
việc từ thiện là việc vô cùng cần thiết để xoa bớt nỗi khổ đau của những người xấu số, nhưng ngày
nay nhờ những tiến bộ vượt bực trong mọi lãnh vực, những người dấn thân trong trật tự trần thế nên
bước xa hơn chút nữa là tìm cách yêu người một cách căn bản hơn, tìm cách đưa tinh thần Công
bằng vào các cơ chế xã hội để đảm bảo cho những con người yếu kém có phương tiện để tự nuôi
sống được mình, để họ tự bào vệ lấy nhân phẩm của mình.
4.- Về xã hội
Thì phải điều hành sao làm cho hố cách biệt Giàu Nghèo không quá lớn, đây là nan đề của thế giới.
Liên Hiệp quốc đang đeo đuổi con đường này, tình trạng chưa giảm mà có mòi gia tăng . Hố cách
biệt này quá lớn sẽ đem lại nhiều xáo trộn cho xã hội trong tương lai. Muốn sửa đổi tình trạng trên
thì các chế độ chính trị phải quan tâm đặc biễt về hai lãnh vực quan trọng nhất là Dân sinh và Dân
Trí. Có cải thiện đươợ Dân Sinh thì mới nâng cao được Dân Trí, khi Dân Trí được nâng cao thì Dân
sinh mới được nâng cao hơn nữa.Hai công cuộc này luôn hỗ trợ mất tiết cho nhau, nên phải thực
hiện đồng thời.
IV.- Làm một cuộc tổng hợp Đông Tây Kim Cổ
1.- Phục hoạt và làm phát triển nền văn hoá truyền thống của tổ tiên xưa, để làm chủ đạo
chung cho đất nước, chủ đạo là Nhân đạo, là tinh hoa của Thiên Địa đạo. (Đó là Luật thiên nhiên (
natural laws ), khác với luật con người.
2.- Tổ tiên chúng ta đã có chủ đạo, vì bị đô hộ và chiến tranh liển miên chẳng những văn hoá
không phát triển được mà còn bị tiêu trầm đi, nên không đem tinh thần trên vào đời được, vì thiếu
phương pháp khoa học kỹ thuật. Nhưng nay con dân chúng ta đã hiện diện khắp các nước Tây
phương, chúng ta phải thâu lượm cái tinh hoa về khoa học kỹ thuật là điều thiếu sót của nền văn hoá
chúng ta, chúng ta dùng khoa học kỹ thuật đem thể hiện tinh thần nền văn hoá vào các cơ chế xã hội
để thiết lập chế độ tự do dân chủ và cộng hoà. Tự do để cho mọi người có cơ hội phát triển . Dân chủ
giúp mọi người đóng góp vào công việc làm chủ đất nước . Cộng hoà để muôn người cho một người
và ngược lại . Nước Mỹ sở dĩ sau 200 năm đã phát triển được như ngày nay là nhờ điều hòa nhịp
nhàng được hai yếu tố Tâm linh ( tinh thần phúc âm ) và Thế sự ( tinh thần thực tiễn của khoa học kỹ
thuật )
V.- Xây dựng các tổ chức nòng cốt
1.- Cộng đồng Tôn giáo
Nước ta có nhiều tôn giáo, các tôn giáo đều có những gia trị rất quý báu, lại giàu tính chất tương
dung. Chỉ cần các vị lãnh đạo tinh thần ngồi lại đối thoại với nhau, để đi tới đại kết. Khi đó chúng ta

273

sẽ có một động lực rất là to lớn, nguồn sức mạnh Tâm giúp mọi người tiến lên. Đây là động lực tâm
linh.
2.-Tổ chức xã hội chính trị
Đây là những thành phần ý thức, ưu tú của dân tộc cùng nhau phát động một phong trào xây dựng
dân chủ, mọi người hoạt động trong phong trào để lớn lên về mọi mặt : ý thức tự do dân chủ, về tổ
chức điều hành, về các công việc nâng cao dân trí và dân sinh, nhất là hình thành được hiến pháp,
nguyên tắc luật pháp trên con đường xây dựng dân chủ.
Những ai xuất sắc trong phong trào này sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong mọi ngành hoạt động của xã
hội trong tương lai. Đây là động lực về thế sự.
3.-Tổ chức Xã hội dân sự
Là toàn dân phải được tổ chức, đây là nền tảng chung của quốc gia . Tổ chức Tôn giáo đồng nguyên
cũng như tổ chức xã hội chính trị cũng bắt nguồn từ đây. Toàn dân cần phải được tổ chức để được
giáo dục về văn hoá, về tự do, về dân chủ và thường thức để nâng cao trình độ dân trí. Dân sinh và
dân trí có được nâng cao thì ta mới có một chủ lực lớn lao để xây dựng đất nước. Đây là nền tảng
sức mạnh của nước dân chủ.
Tóm lại, ta có nền văn hoá thái hoà, đó là những giá trị thực tiễn làm người, bỏ nhũng giá trị đó đi là
gây nên bất hoà. Bất hoà là nguyên nhân cho xã hội xáo trộn và con người xâu xé nhau, càng xâu xé
càng phân hoá, phân hoá đến tận cùng như ngày nay! Ngày nay chúng ta cứ muốn tìm những cái gí
cao xa, xa lạ với con người, những cái ta tin là chiếc đũa thần mãi ở phương xa, tận bên Moscow,
Bắc Kinh, Washington và bất cứ nơi đâu xa, vì ở gần đây nơi xứ Việt Nam nghèo khó, cái gì cũng đã
nát rồi, không trông mong gì làm lại được nữa, mọi cái đều khó, con người thì hèn. Nhưng kinh
nghiệm đều cho ta thấy những cái gì xa con người, những cái gì mãi tới đời sau cũng đều không
phục vụ được cho con người nơi đây và bây giờ, đó là điều quá đơn giản, nhưng chúng ta đâu có
chịu chấp nhận! . Chỉ thích những cái ở xa, và xa con người là vong thân và vong nhân! Chỉ nên
học cái khôn của người mãi không ngừng, chứ không nên bắt chước người một cách nô lệ .Chúng ta
khinh thường những cái gì đơn giản, gần gũi thiết thân với con người nơi đây và bây giờ, mà bỏ mất
những giá trị thực tiễn và căn bản đó, nên chúng ta cứ triền miên lâm nguy. Đừng tìm chiếc đũa thần
ở đâu xa, không ở trên trời cũng như dưới đất, mà tìm chính ngay nơi con người để biết nhu cầu và
khát vọng của con người .
H.-Kết luận
A.- Sức nặng của văn hoá Việt tộc
Tổ tiên chúng ta đã khai ngộ được Chân lý ngược chiều ( cặp Trống mái của ngọc Long Toại, Tiên
Rồng, âm dương, khôn càn, nền tảng của Kinh Dịch ) là động lực tiến hoá của vũ trụ và con người,
kèm thêm là triết lý tả nhậm là chiều hướng thuận thiên, nguồn mạch của sự sống. Tồ tiên chúng ta
cũng đã đem tinh thần đó vào trong hết mọi lãnh vực của đời sống, nên nền văn hoá này là thừ văn
hoá cực mạnh : mạnh ở chỗ con người nhân chủ luôn luôn tiến hoá, biết tự lực tự cường, và cũng
mạnh ở cấp độ công thể vì tính chất thái hoà của nó ( thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn,
thuận toàn dân thì việc nước sao lai không xong ). Văn hoá này được phổ cập cho toàn dân, cho cả
văn gia lẫn chất gia ,nên có tính chất thống nhất, tránh được phân hoá, lại nữa trường tồn, dầu bị đô
hộ hàng ngàn năm, chiến tranh liên miên và bị CS phá đến tận gốc, nhưng nay vẫn còn trong dân
chúng, mặc dầu có hao mòn, nhiều người con dân Việt khắp nơi hiện nay đang cố tìm về để mong
phục hoạt. Nếu chúng ta có con người nhân chủ, có điểm quy tụ chung, có đường hướng xây dựng xã
hội chung, chúng ta mới đồng tâm hiệp lực, dồn mọi nỗ lực để không những cứu đất nước ta ra
khỏi cảnh bế tắc hiện nay, mà còn có triển vọng kề vai sát cánh với các quốc gia khác trên thế giới .
B .- Sức cản ngàn cân của tâm lý ngàn xưa
Xưa nay khi nói đến Nho giáo là người ta nghĩ là của Tàu, khi đối chiếu với văn minh vật chất rực rỡ
Tây phương, người ta đã chán ngấy bộ mặt quê mùa lạc hậu của nó, nên nay nhắc tới là người ta bị
dị ứng ngay. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì người ta chưa nhận ra, Nho giáo là của chung Tàu và
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Việt và nhiều chủng khác ở Đông Á nữa, lại nữa bộ mặt họ thấy đó là bộ mặt Hán Nho, kẻ thống trị
đã bẻ quẹo nền văn hoá cha ông và đè ép dân ta hàng ngàn năm nay. Tổ tiên chúng ta đã khôn
ngoan biết cất dấu cái tinh tuý không để cho Hán Nho cướp đoạt như chôn dấu hòn ngọc Long Toại
mà triết gia Kim Định đã khai quật lên, cũng như Trung Thiên đồ mà GS Nguyễn Thiếu Dũng ở trong
nước đã dựa vào huyền thoại Tiên Rồng và Trống Đồng để mà lập lại.
Nhờ sự khai quật đó mà ta đem lại sinh lực dồi dào cho nền văn hoá Việt . Đây là một nền văn hoá
cân xứng, và vô địch . Chỉ có một điều kẻ thù truyền kiếp đã khéo léo qua thời gian dài tìm cách phủ
lên đầu dân tộc chúng ta” cái chụp mũ man di mọi rợ “, nên cái cái tâm lý ngàn xưa đó đã đè nặng
trong tâm khảm chúng ta, làm cho chúng ta có mặc cảm tự ti “, lầm tưởng rằng cái nền văn hoá cổ
xưa đó không phải của cha ông ta, và nay đã hết thời, không thèm để ý tới và cũng nại cớ rằng
đường đi thì xa, công việc thì nặng , . . . nhưng nếu chúng ta không đi vào, mà chỉ đi học mót cái vỏ
ngoài của người ta, toàn là văn hoá duy lý một chiều, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ thoát ra
khỏi vũng lầy mà CS đả dìm dân tộc chúng ta xuống hố ! Chúng ta, không trừ một ai, mỗi người
đóng góp một tay, đem cái nhân đạo này vào đời, vào xã hội, để mà sống để mà thể nghiệm, chứ
không để thoả tính tò mò, tất chúng ta sẽ đạt được an bình, hạnh phúc. Sống trong vực thẳm bùn
đen, những con dân ưu tú đất nước chúng ta đang ngoi lên, ươm lại ngó sen “ phong trào tự do dân
chủ “, họ đã đem máu và ước mắt mà vun bón, chứ không có được bàn luận tự do như chúng ta,
chúng ta nên tiếp tay với những anh em trai hùng gái đảm đó ờ trong và ngoài nước. Trân trọng .
Cầu xin Ơn Trên phù trợ cho dân tộc ta. Cầu xin Hồn thiêng sông núi độ trì cho tất cả chúng ta .

29.- Đôi điều về nền đệ nhất cộng hòa
Tưởng tôi là người hiểu biết nhiều, nên người bạn phương xa đã yêu cầu tôi viết đôi điều về nền Đệ
Nhất Cộng Hòa ( ĐNCH ) Việt Nam. Đáng lẽ phải “ Dựa cột mà nghe “, nhưng chẳng đặng đừng
tôi cũng xin có đôi lời với vài ý tưởng đơn sơ. Trước đây tôi dạy khoa học ở Trung học, không lưu
tâm nhiều về chính trị, nên sự hiểu biết về chính trị cũng như những nhân vật có ảnh hưởng đến nền
chính trị quốc gia chẳng có bao nhiêu, nhưng nay tôi đang tìm học hỏi về Văn hoá, tôi thử đem một ít
kiến thức về nền Văn hoá Việt mà tôi học được, để lướt qua vài điểm về nền ĐNCH mà tôi lưu tâm.
Cuộc cờ Việt Nam
1.- Nhân vật chính chơi bàn cờ thời Đệ nhất cộng hoà là Chí sĩ Ngô Đình Diệm.Trước hết tôi
có ít điều về con Người Ông. Tuy Ông là một người Tây học, do truyền thống Nho giáo trong gia
đình Ông cũng có đời sống tiết tháo của một nhà Nho, người ta tôn xưng là Chí sĩ Ngô Đình Diệm.
Lúc còn trẻ Ông đã làm quan to trong triều nhà Nguyễn, nhưng thấy không thể thực hiện được hoài
bão cứu nước của mình nên Ông đã rủ áo từ quan. Ông cũng bôn ba khắp nơi để tìm đường cứu
nước, nghĩa là tìm một Chủ đạo và một Phương thế thực hiện để đưa đất nước ra khỏi sự đô hộ của
Pháp và xây dựng sự tự do và no ấm cho toàn dân,chứ không phải để rước CS quốc tế về để giết hại
đồng bào, phá nước, và bán nước như Hồ Chí Minh.
2.- Trước hết Ông là một người có Trí sáng suốt, nhờ đó mà Ông không sa vào bẩy của Pháp
cũng như cái bẩy Liên Hiệp của Hồ Chí Minh để rồi bị hãm hại như những thành phần trí thức nhẹ
dạ khác. Lúc về làm Thủ tướng rồi Tổng thống tuy bị vây khổn trong mớ bòng bong của đất nước,
ông vẫn tìm cách thoát ra được. Đến khi phải chết ông đã chọn cái chết tuy quá nhục nhã đau thương
nhưng mà lại “ nhẹ tợ lông hồng “ ,Ông đã chọn cái Chết” vị Quốc vong Thân “ !
3.-Trong thời gian chấp chánh, về nội bộ thì ông phải đương đầu với các Giáo phái miền
Nam, các phe phái chính trị khác nhau, rồi đến những xáo trộn tôn giáo điên đầu, mà chính ông đã ý
thức rõ để tránh vấn đề nhưng vẫn bị hai bên gài vào nên không thể tránh.
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Khó khăn nhất là về nhân sự, những tướng lãnh trong quân đội đa phần xuất thân trong quân đội
Pháp, những người trong chính quyền đa số là công chức chưa thể quen đóng vai trò chiến sĩ tranh
đấu với CS.
4.- Lực lượng chính mà ông trông cậy vào là những người công giáo, nhất là khối người di
cư tỵ nạn, họ có một ít kinh nghiệm sống với cộng sản. Nhưng những người công giáo hiểu được tình
hình đất nước và quốc tế rất ít oi, tuy họ có giúp đỡ được nhiều, nhưng không ít người không phân
biệt nổi ranh giới giữa Tôn giáo và chính trị, thậm chí có thành phần cứ bô bô cái miệng “chỉ có
người Công giáo mới chống cộng “, phần nào gây ra sự chia rẽ, Cũng có nhiều kẻ lợi dụng ưu thế
chính trị để mưu lợi cho Tôn giáo mình, gây ra mâu thuẩn Tôn giáo, do đó mắc vào sự gài bẩy của
cả lực lượng Bạn cũng như kẻ Thù CSVN. Vì quá Thương nhau cách tiểu Tâm tiểu Trí, tiểu Danh
tiểu Lợi, nên đã vô tình phụ nhau trong Đại cuộc.
5.- Các thành phần ở miền Nam cũng rất phức tạp, vì gồm nhiều thành phần thuộc nhiều
chiến tuyến trộn lẫn với nhau.Điều quan trọng nhất là những người tự nhận là cùng chiến tuyến
quốc gia thay vì tập trung lực lượng để dẹp tan kẻ thù CS, đàng này hai lực lượng tôn giáo chính lại
bị gài vào cái bẩy cấu xé nhau để thua CS, nguyên nhân là xã hội đã quá phân hoá, đa số không
nhận diện ra nan đề và đáp đề của đất nước. Nan đề là vấn đề con Người phân hóa và xã hội rối
như tơ vò. Thay vì cùng nhau tìm ra hướng cứu nước chung mà vươn lên để cùng nhau quy hướng
vào việc đánh tan kẻ thù mà xây dựng đất nước, thì lại cấu xé nhau thậm chí còn mắc mưu kẻ thù
gian manh lừa đảo!
Ngoài ra các Tôn giáo, các đảng phái chính trị, các phe phái phần nào phục vụ quốc gia với tinh
thần lợi ích riêng của phía mình nên mới đụng chạm với nhau, miệng nói làm việc chung nhưng tay
lại vơ lợi riêng nên nạn phân hoá đem tới cảnh Nước mất Nhà tan!
Đây là bài Học còn phải Học rất kỹ hoài hoài cho tới mai sau.
6.- Sau Hiệp định Genève, CSVN đã để lại rất nhiều nội tuyến trong các xã ấp, và lại cho đi
tập kết rất nhiều người ra Bắc, đây là những giây mơ rễ má đan kết thành phần CS vào nhân dân
miền Nam bằng sợi dây tình cảm, nên đã gây ra bao nhiêu rắc rối khó gỡ dài dài về sau.
7.- Về phía thế giới Tự do đứng đầu là Hoa Kỳ, lấy tiêu đề chống CS để bảo vệ Tự do, hầu
xây dựng Dân chủ Nhân quyền, một số các nước Đồng minh Tây và Đông phương cũng tham gia yểm
trợ. Đó là mặt trận thế giới Tự do. Nói là giúp tiền đồn VN chống CS để bảo vệ sự Tự do của người
dân, nhưng nói vậy mà không hoàn toàn như vậy, cứ nhìn vào những cảnh náo loạn trước và sau
ngày 1/11/ 1963 cũng như những ngày cuối 30 tháng Tư năm 1975 thì thấy rõ! Người Việt Nam lấy
tâm lý Khổng Mạnh mà đặt niềm tin đặc biệt về thành phần lãnh đạo thế giới Tự do là Hoa Kỳ, thực
ra quá ngây thơ, nên cũng chẳng hiểu gì nhiều về các cơ chế và sách lược của Hoa Kỳ, cứ nhìn vào
sự hùng mạnh của Hoa kỳ mà vững tin cho là không bao giờ Hoa kỳ lại để cho VNCH thua CS!!
Đa số không hiểu mục tiêu của chế độ Tư bản là mối Lợi Lớn, khi có mòi không ăn thì Lý tưởng là
phải tính kế Rút lui tìm Kế khác. Đó là lối sống Thực tiễn mà người Việt Nam chưa quen bao giờ. 58
ngàn sinh mạng quân đội Hoa Kỳ là sự hy sinh quá to lớn,chúng ta biết ơn và cảm phục, nhưng nhìn
lại cuộc chiến đã giúp gì cho VN thì không thấy gì ngoài sự mất mát kinh hồn. Bao nhiêu xương máu
và công lao của nhân dân trong mấy thập niên đều đổ xuống biển!
8.-Tuy đã rút khỏi Việt Nam nhưng Pháp cũng còn tiếp tục nhiều âm mưu thủ lợi, gây khó
khăn thêm cho VNCH. Đồn điền cao su cũng có thể xem như một mật khu khác..
9.-Về phía quốc tế CS thì có Liên Xô và Trung cộng dẫn đạo.. Liên Xô và Trung cộng có một
lý thuyết “ sách động người nghèo kém hiểu biết “ thật lôi cuốn, họ dễ biến thành họ những khối thịt
đè người. CS quốc tế lại có những kế sách gian manh rất bạo tàn và tinh vi quá khiến người có
lương tâm không thể ngờ nổi.
Ngu dốt và Bần cùng ( do bị nô lệ lạc hậu ) là nguyên nhân khiến thành phần đa số rất dễ bị dụ dỗ
vào con đường đạo tặc rất nguy hiểm. Đa số thành phần lãnh đạo CSVN cũng ít hiểu biết và rất
ngây ngô về việc lớn nhưng mà quá gian giảo trong việc nhỏ, tin mù quáng vào lý tưởng cao cả Quốc
tế CS, không hiểu đó chỉ là một khẩu hiệu trống rổng, chỉ là mưu đồ của phường khát máu và tham
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lam, tưởng những lời tuyên truyền về chủ nghĩa Marx là thật nên CSVN nhận Kẻ thù truyến kiếp làm
bạn, làm đồng chí. Đến nay cổ đã bị xiếng, CSVN mới nhận ra thì đà quá muộn!
10.- Ông Ngô Đình Diệm hiểu rõ tình thế khó khăn đó, nhưng vẫn không sờn lòng, cờ đến tay
thì cứ phất để cứu nước, có lẽ Ông đã nghĩ nếu không thành công thì cũng thành Nhân. Sau Hiệp
định Genève, tình thế ở miền Nam vô cùng rối ren, Quốc Trưởng bảo Đại cứ ở bên Pháp, yêu cầu
Ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh. Tuy đã chuẩn bị đi tu, nhưng vì nhu cầu cứu nguy đất nước, nên
ông phải trở về làm Thủ Tưởng, rồi sau đó được Trưng cầu dân ý để làm Tổng Thống. Sở dĩ ông
vượt qua được những chướng ngại to lớn đó là nhờ Ông có cái Tâm Bồ tát. Lòng Nhân ái vì Dân vì
Nước và Trí sáng suốt đã giúp Ông thắng được mọi nỗi sợ hãi, những hiểm nguy và tham vọng về
Danh Lợi.
Từ xưa tới nay, những vĩ nhân đều có cái Tâm Bồ tát, thiếu cái Tâm thì không còn Nhân tính, đâu có
biết yêu Dân, yêu Nước, nên không thể làm việc lớn được.
11.- Cũng nhờ cái Trí sáng suốt và cái Tâm cao cả, mà trong những lúc nguy hiểm nhất như
khi đối đáp với Đại sứ Cabot Lodge, cũng như thái độ bình tĩnh ở nhà thờ Cha Tam, Tổng thống Ngô
Đình Diệm đã đạt tới đức Dũng phi thường, chấp nhận cái chết một cách thản nhiên. Sở dĩ Tổng
thống Diệm có được hành động can trường và cao cả như vậy là nhờ Ông đã hưởng thụ được ba Đức
tính Nhân Trí Dũng của Nho giáo cũng như lòng Bác ái và lẽ Công bằng của Kitô giáo.
Trong tình thế thiên nan vạn nan như thế, mà chỉ trong một thời gian ngắn Ông chấp chánh mà miền
Nam VNCH đã được Bình định, đời sống nhân dân miền Nam rất thoải mái từ năm 1956 – đến 1963.
12.- Nói như thế không phải Tổng thống Diệm không có khuyết điểm, nhất là khuyết điểm khó
có thể tránh, đó là vì ông được sinh ra và sống sai Không gian và Thời gian:
Sai không gian vì Ông sinh vào đất nước Việt Nam là tiền đồn của Thế giới, tức là nơi xâu xé
của liệt cường, biến Việt Nam thành một con cờ bất đắc dĩ.
Sai Thời gian là vì Ông là một Chí sĩ của Nho giáo, sống theo lối Tôn Ty, Trật tự, coi trọng
Danh dự và Khí tiết, chuộng Trật tự hơn Tiến bộ, không uyển chuyển đủ để theo đà tiến bộ mà thủ
Lợi.
Đàng khác nước đỡ đầu là Hoa kỳ lại cổ võ cho chế độ Dân chủ Tự do, chấp nhận thiếu Trật
tự để mưu cầu Tiến bộ, ai không chịu theo chiều hướng tiến bộ tất phải bị đào thải .
Tuy VNCH và Hoa kỳ được tuyên xưng là đồng chiến tuyến, nhưng thực sự rất khác nhau về mục
tiêu: một bên VNCH nặng về lối sống Nhân Nghĩa và nhất là muốn nâng cao mức sống toàn dân và
duy trì trật tự xã hội, còn bên Hoa kỳ là nước Tư bản đã yên hàn, coi trọng tự do để tiến bộ hầu đạt
nhiều mối Lợi.
Ta hảy nhìn lại trong những năm 1960 – 1963, với nền Dân chủ mới khai sinh, ông phải
đương đầu không biết bao nhiêu là khó khăn của những kẻ thù trong, giặc quốc tế bên ngoài, thế mà
Hoa Kỳ vẫn cứ đòi hỏi chính quyền VNCH phải chơi trò dân chủ như đất nước yên hàn Hoa kỳ đã
tiến triển trong quá trình dân chủ hơn 200 năm!
13.- Nói đến Thổng thống Ngô Đình Diệm mà không nhắc đến cố vấn Ngô Đình Nhu là điều
thiếu sót lớn. Nói cách tổng quát, Tổng thống Diệm trội vượt về Nhân, còn Cố vấn Ngô Đình Nhu lại
nổi hơn về Trí, nhất là về Chiến lược và chiến thuật chống cộng. Bao nhiêu chiến lược và chiến
thuật chống cộng cũng như xây dựng quốc gia, cố vấn Ngô Đình Nhu đều đóng góp phần quan trọng.
Vì thế mới có những áp lực phải tách Cố vấn Nhu ra khỏi Tổng thống Diệm, Không biết từ phía nào
?
Con Người Ông Ngô Đình Cẩn được gán cho cái tên cậu Út nhai trầu, cho là người ít học
quê mùa, nhưng đến nay ta mới nhận ra Ông có biệt tài về phương diện an ninh tình báo. Ông và
Ông Phan Quang Đông đã làm cho tổ chức Tình báo miền Trung của VC điêu đứng.
Lúc đó mạng Tình báo của VNCH ở miên Nam cũng đã có vai trò thật xuất sắc, nhưng có
nhiều phương diện không hơn được mạng lưới ở miền Trung.
14.- Nói tóm lại Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhân vật có gồm đủ Trí Nhân Dũng, Ông
đã sống như một chíến sĩ quốc gia can trường và chết cái chết của vị anh hùng cao cả của dân tộc.
Chắc ai cũng biết rõ những lời ông đối đáp với Đại sứ Cabot Loge về vấn đề Tỵ nạn của ông cũng
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như những giây phút chuẩn bị chấp nhận sự nguy hiểm ở lại mà không trốn tránh để giải
quyết vấn đề quốc gia với những tướng phản loạn, cũng như những giây phút thật căng thẳng nhưng
lại vô cùng bình thản ở nhà Thờ Cha Tam thì sẽ nhận ra Tổng thống và ông Cố vấn là những người
thế nào!
Đau đớn cho Dân tộc vì ham mê chút tiểu Danh, tiểu Lợi của một số Tướng vô Tâm Tính có hành
tung như tướng Quảng Lạc, đã làm nhiệm vụ đâm thuê chém mướn, giết hại những người con yêu
quý hiếm hoi của đất nước, nhưng cao đẹp và oai hùng thay những tấm gương sống sáng ngời dũng
lựợc. Vì chút tiểu Lợi mà các Tướng Quảng Lạc đã bị biến thành những con taret đục khoét con đê
tiền đồn VN vỡ tan ra từng mảnh !
15.- Gia đình Ông Ngô Đình Diệm chói sáng quá, những nhân vật như Tổng Giám mục Ngô
Đình Thục, đại sứ Ngô Đình Luyện, Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu và bà vợ
Trần thị Lệ Xuân cùng cố vấn Ngô Đình Cẩn đều là những người rất có Lòng và có Khả năng cứu
nước, nhưng làm sao mà tránh cho được những cái bẩy chằng chịt của nhiều phía chăng ra cũng
như không thể không có những khuyết điểm đáng trách.
Có làm việc trong tình trạng rối ren vô cùng khó khăn đó, mới nhận ra những nhân vật đó là
những người thế nào, nhưng chỉ ngồi vạch lá tìm sâu mà chỉ trích thì là người phá hoại, chỉ làm lợi
hay là chủ tâm giúp CSVN mà thôi!
Lý do bị vu khống là “ gia đình trị “ bắt nguồn từ “ lý do trâu cày trâu cột “ , mà cũng do sự xui dục
từ nguồn CS nữa? Lúc đó ta nghe lời thì thầm rằng, Công giáo là những người cộng rắn cắn gà
nhà, chứ mọi thành phần khác trong nước có chuyện gì với nhau thì có thể ngồi lại với nhau mà bàn
thảo mà hoà giải? Nhưng chỉ một số ngày sau 30 tháng Tư thì thành phần đó mới mở mắt ra, rằng
hoà Hợp hoà Giải Dân tộc chỉ là cái Bẩy để đưa họ xuống hố!
Nay cuộc cờ đã tàn người ta mới bình tâm nhận ra là gia đình này có công lớn với quốc gia,
giết hại gia đình này mở đầu gây thiệt hại vô cùng to lớn cho quốc gia. Những thành phần góp công
tiêu diệt gia đình hiếm có này không thể phủ nhận đã cố ý hay vô tình góp công giúp Cộng sản làm
tan hoang đất nước và đưa dân tộc vào cuộc sống trầm luân ngày nay!
Quốc kế Dân sinh
Để thấy rõ được trận đồ thế giới, hầu thấy được vai trò và nhiệm vụ của đất nước chúng ta, tưởng
nên rảo qua ít nét về nền tảng của các chế độ:
1.- Chế độ Tư bản đặt nền tảng trên quyền Tư hữu tuyệt đối, quyền này được luật pháp bảo
vệ. Động lực của Chế độ Tư bản là Sản xuất và Tiêu thụ cùng Tự do cạnh tranh. Đây là những vòng
xoắn ốc, cùng nhau đồng tiến: Sản xuất ra nhiều thì phải tiêu thụ nhiều, muốn được tiêu thụ nhiều thì
phải có thị trường để cạnh tranh bán hàng sản xuất, muốn có thị trường rộng và nguyên vật liệu
nhiều thì phải chiếm thuộc địa. Khi mức độ sản xuất, tiêu thụ tăng cao, thị trường mở rộng thì Lợi
nhuận càng nhiều, do đó cũng gây ra vô số bất công trong xã hội, đó là chưa nói đến khi kinh tế
khủng hoảng thì xẩy ra những cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp. Đây là cái mầm sinh ra CS
quốc tế. Ngày nay chế độ Tư bản nhất là ở Hoa Kỳ đã tự điều chỉnh theo cung cách “ Lao Tư lưỡng
lợi “, cũng như có chương trình “ An sinh xã hội để giúp người nghèo” để giảm bớt khoảng cách
Giàu Nghèo, nhưng không những chưa vẫn chưa giảm mà ngày còn càng gia tăng, vì nền tảng mất
quân bình còn vẫn giữ nguyên. Ngày nay không cần chiếm đất đại mà chỉ cần thị trường tiêu thụ, qua
sự cạnh tranh về sản phẩm của nền Kỹ thuật cao.
2.- Nền tảng của chủ nghĩa CS là quyền Công hữu, tức là phải tước bỏ quyền Tư hữu
được cho là nguồn gốc của bất công xã hội, và để Công hữu cho đảng CS quản lý. CS cho sự chiếm
hữu tài sản là nguồn gốc của mọi sự bất công xã hội,nên phải cào bằng tất cả để rồi sau đó Đảng CS
quản lý mọi sự cho được công bằng, đây là sự lừa đảo trâng tráo, ngây ngô nhưng vô cùng nguy
hiểm. Nguỵ biện “ làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu “, cũng giúp CS đem nhốt toàn dân vào
trong nhà hai nhà tù Hộ khẩu và Tem phiếu thực phẩm. CS lại ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh để
làm cách mạng vô sản, vì có chiến tranh thì mới dùng luật pháp thời chiến để thực hiện cuộc giết
người mà cướp của toàn dân.
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Trong khi Thế giới Tự do đánh CS vào yếu điểm Tự do và vô Thần ở trên Cao là vần đề chỉ có thiểu
số hiểu rõ và quan tâm, thì CS quốc tế đánh Thế giới Tự do ở chỗ dưới Thấp là quyền Tư hữu, tức là
nhu cầu bao tử của đa số người nghèo và sự bất công xã hội là nguyên nhân gây ra sự mất Tự do và
đau khổ cho đa số đó , vấn đề này thì người bần hàn nào cũng hiểu nên liều mình tham gia để lấy đa
số tiêu diệt thiểu số.
CS quốc tế thắng nhiều nơi là do biết lợi dung sư ngu dốt của đám đông, lấy nhu cầu bao tử để dụ
dỗ người nghèo đi vào con đường tàn bạo, khi đã vỡ lẽ ra thì họ đã bị giam hãm vào trong tròng nô
lệ mất rồi! Ngày nay chế độ cộng sản đã bị đào thải, nhưng một số nước còn lại vẫn giữ tính chất
độc đảng độc quyền độc lợi, nên nhân dân vẫn khốn khổ dà dài.
Thực ra hai bên Tư bản và Cộng sản đều chỉ đấu tranh về “ Quyền lợi cho giai cấp của riêng họ
“, còn vấn đề Quốc kế Nhân sinh thì chưa phải là mục tiêu chính của họ.
3.- Chế độ Bình sản. Trong thời Pháp thuộc vào quảng thập niên 40 trong các xã thôn vẫn
còn có chế độ Bình sản, nghĩa là chế độ Tỉnh điền của Việt tộc xưa còn sót lại, đó là công điền công
thổ. Trong chế độ này Tổ tiên chúng ta vẫn biết tôn trọng quyền Tuy hữu tương đối, nghĩa là trong
mỗi Làng xã đều có Tư điền tức là quyền Tư hữu, xã thôn vẫn có người gìàu người nghèo, nhưng
mực độ giàu nghèo không quá chênh lệch, mỗi làng xã lại có hơn một nửa ruộng đất là thuộc công
điền và công thổ, đây là Công hữu. Làng xã sử dụng số công hữu này để cấp phát cho những người
nghèo, cô nhi quả phụ, những người tàn tật, thất thế, mỗi người được cấp năm ba sào ruộng để họ tự
cánh tác hay Rong canh ( Cho người khác canh tác để thu hoa lợi ) thu hoa lợi để tự nuôi sống, hầu
không ai có thể thắt bao tử họ được, đó là cung cách bảo đảm cái ăn “để có Thực mới vực được Đạo
làm Người “
Ngoài ra còn có trợ điền học điền để giúp con em trong làng đi học nữa. . .
Hai nữa bất cứ ai khi đến 50 tuổi thì đều được sung vào Hội đồng Kỳ mục để được quyền Tự do góp
ý kiến xây dựng xã thôn. Đó là quyền Tự do căn bản trong xã thôn.
Vào quảng thập niên 40 ở miền Bắc và miền Trung số công điền công thổ còn chừng 26% , còn ở
miền Nam vì là thuộc địa của Pháp, quyền Tư hữu được tôn trọng tuyệt đối, số công điền công thổ bị
xâm lấn, còn lại rất ít. Ở đây giai cấp Địa chủ đã có “ ruộng vườn cò bay thẳng cánh “. Cái nguồn
bất công ở Tây Âu đã được đem đến nơi đây theo chân thực dân Pháp.
Xã hội chúng ta ngày xưa đã biết lấy Công hữu để điều hòa với quyền Tư hữu để có sự “ Công
bằng tương đối “ cũng như để bảo đảm “ đời sống tự Chủ “ của người dân, cũng như ai ai cũng
có quyền Tự do để tham gia viêc làng việc xã. Đây là nền tảng của Dân chủ và Nhân quyền mà
không ai có thể ỷ thế gì mà tước đoạt được.
Chế độ này là chế độ được xây dựng trên nền tảng Nhân sinh để bảo vệ Nhân quyền.
Tuy hình thức còn thô sơ của nền nông nghiệp lạc hậu, nhưng ý tưởng này là nền tảng cho chế độ
dân chủ đích thực..
4.- Cái ưu việt của chế độ Bình sản tức là lấy Công điền điều hoà với Tư điền.
Nói tóm lại một cách đại khái thì Tư Bản và Cộng sản là hai đối cực sống nhờ nhau, vì cả hai cùng
chiến đấu cho quyền lợi của hai Giai cấp đối nghịch nhau, nhưng thực chất vẫn là quyền Tư hữu, ở
chế độ Tư bản thì là quyền Tư hữu cá nhân, còn Cộng Sản là quyền Công hữu được biến thành quyền
Tư hữu của Đảng và đấu trường là môi trường quốc tế, nếu để mất đi một vế thì vế kia sẽ mất quân
bình, bên này không tạo ra lý do cho bên kia đi vào các quốc gia nhược tiểu để gặp nhau ở đây tìm
nguồn lợi và ngược lại. Đó là lý do tại sao ngày nay Trung cộng được các nước Tư bản giúp đỡ
phát triển. Hai đối cực này cứ xung đột nhau để sống cùng nhau sống chung mà không bao giờ lập
lai được thế quân bình động an hoà được. Cũng nhờ đó mà ngày nay Trung Cộng đã trâng tráo đe
doạ các tiểu nhược quốc xung quanh và nhất là tìm mọi cách để nuốt chửng nước Việt Nam.
Còn chế độ xã thôn của ta đã có ngay sự quân bình trên nền tảng hai quyền Công và Tư hữu đã được
điều hoà phần nào. Đây là sự công bình xã hội tương đối, là đường lối Hoà do biết “ chấp Kỳ lưỡng
đoan “ là Trung đoạn giữa hai chế độ Tư bản và Công sản.
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Nguyên do của sự bất công xã hội là do con Người được sinh ra không ai giống ai về khả năng và trí
khôn. Làm sao mà mong có được sự công bằng tuyệt đối như CS mơ tưởng.
Vì vậy cho nên con Người muốn sống Hoà với nhau tất phải biết Lưu Tâm và Chia sẻ với nhau. Nếu
cứ “ Tương tranh tương đấu “ kịch liệt với nhau thì trước sau gì cũng sẽ đưa nhau xuống hố.
4.- Con Tốt Tiểu nhược Quốc. Vấn đề quan trọng của Tiểu nhược Quốc làm sao tránh được
bị sử dụng làm Con Cờ quốc tế, vì khi bàn cờ quốc tế đã giải quyết xong thì Tiểu nhược quốc nào
được dùng Sô cẩu nghĩa là đóng vai trò con Chó Rơm sẽ được chấm dứt. Khi cần thì bện con Chó
Rơm đem lên bàn Thờ cúng tế, lúc tế xong thì phải đem đốt đi là lẽ đương nhiên. Vấn đề là những
tiểu nhược quốc tuy cần liên kết với nước lớn, nhưng đừng quá vọng ngoại và ỷ lại vào sự giúp đỡ
của nước lớn một cách thiếu khôn ngoan, mà phải luôn tự Chủ, tự Lực và tự Cường mới đương đầu
mà xoay xở với thời cuộc. Vấn đề là để đồng lao cộng khổ, để mưu lợi chung, chứ không để bị đẩy
làm con cờ .
Đây là vấn đề khó, vì trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi không khôn ngoan sẻ mất mạng.
Trong giai đoạn đó phong trào Giải Thực do Hoa Kỳ chủ xướng đã làm cho các nước có thuộc địa
phải trả lần lần nền độc lập cho các nước bị nô lệ, nước Việt Nam đã được Pháp trả vào năm 1946,
nếu CSVN không rước Liên Xô và Trung cộng vào để gieo rắc CS quốc tế cũng như ngụy tạo hai
cuộc chiến tương tàn, hầu “ Lợi dụng chiến tranh để
làm cách mạng vô sản “, thì phía Quốc gia đâu có phải kêu gọi Thế giới Tự do giúp đỡ.
Khi đã kêu gọi Thế giới Tự do giúp đỡ, Tổng Thống Ngô Đình Diệm vì tinh thần đôc lập quốc gia
đã khẩn cầu Hoa kỳ đừng đổ quân vào để làm mất chính nghĩa quốc gia, nhưng đâu có được vì nước
cờ con Tốt VN chưa đi xong, nên giá phải trả cho tinh thần quốc gia đó là mạng sống của ba người
trong Gia đình họ Ngô kéo theo sự suy sụp của Đệ Nhất Cộng Hoà.
Tiếp sau đó là ván cờ đã chuyển hướng qua Thái Bình dương, nghĩa là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng,
khi quyền lợi giữa các cường quốc đã chuyển hướng thì con Tốt cản đường không thể để qua sông,
nên vai trò tiểu nhược Việt Nam phải thí.Việc rút lui của quân đội Hoa kỳ bằng cung cách nào cũng
phải thực hiện.
Khởi đầu của vấn nạn quốc gia là chính người quốc gia đã bỏ nguồn gốc dân tộc mà vọng ngoại một
cách ngu ngốc, tự rước hoạ vào mà không biết, đem lại tai hại khôn lường cho đồng bào và đất nước.
Đến nay đã gần một thế kỷ, mà Đính cao Trí tuệ đảng CSVN cũng chưa mở Lòng mở Trí ra, vẫn
theo lối đại Tham Sân Si mà lầm lũi sống mê mãi cái kiếp ngựa trâu. Trung cộng đã 3 mặt giáp công,
kẹp cổ nhân dân Việt Nam cho đến nghẹt thở. Các đoàn tàu đánh cá khắp nước nay phải nằm trong
cảng để chờ chết đói, vì lãnh hải đã bị CSVN bán đoạn cho Trung cộng từ lâu rồi.
Thế mà nay VC vẫn còn huênh hoang nói đến đảng, chủ quyền quốc gia, đến dân tộc!!!
Bài học này chúng ta còn phải học hoài hoài, nếu còn muốn là con Người Việt Nam biết vượt qua
những bước khó khăn như “ Tên Việt là Vượt qua “. Dù cho có chiến lược và chiến thuật thần kỳ
nào đi nữa, mà không có những con Người tự Chủ tự Lực, Tự Cường thì không bao giờ vươn lên vực
dậy được! Quốc gia lớn nhỏ nào cũng đi tìm phúc lợi cho quốc gia họ, trong khi giao tranh lợi tất
phải đụng chạm, nếu tiểu nhược quốc không đủ khả năng biết quyền biến để bảo vệ nền tự chủ cũng
như quyền lợi riêng của mình tất phải bị đào thải.
Vấn đề là phải giải quyết cho được ván bài “ Cá Lớn nuốt cá bé “. Đây là nan đề muôn thuở trong
trường kỳ lịch sử nhân loại. Tổ tiên chúng ta đã chỉ cho con đường:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn
Đem Chí Nhân mà thay Cường Bạo “
( Bình Ngô đại cáo: Nguyễn Trãi )
Không có Chí Nhân và Đại Nghĩa thì vô vọng! Vì Không có cái Tâm Bò tát ( Chí Nhân ) thì không
thể làm việc lớn. Không có con Người Phù Đổng (Đại Nghĩa ) thì không đủ khả năng để giữ nước và
dựng nước.
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Chiến lược quốc gia
1.- Khu Trù mật. Dựa vào các nền tảng trên chúng ta soi rõi ít nét vào Quốc kế dân sinh
của nền Đệ nhất Cộng hoà. Khi làm chính trị thì việc chính của chính quyền là lo cho toàn dân được
An cư mà Lạc nghiệp.
Để cho dân được An cư, viêc đầu tiên của chính phủ VNCH là phải ổn định cho cuộc sống một triệu
người Di cư từ miền Bắc bằng cách cho thành lập các khu Trù mật, đây là sáng kiến có tính cách an
cư để mà lạc nghiệp. Muốn Lạc nghiệp thì chính người dân phải tự lo việc an cư, họ phải đến lập
Dinh điền ở những đia điểm chiến lược để chận đứng sự xâm nhập của CS. Công trình này đã thành
công mỹ mãn. Đây là những tiền đồn sản xuất và cũng là những pháo đài chống Cộng.
(Động vi Binh, tĩnh vi Dân ). Còn mọi nơi khác trong nước thì phát động phong trào tố Cộng để tiêu
diệt các ổ CS nằm vùng. Chiến dịch này cũng rất thành công, nhờ đó mà đời sống nhân dân ở miền
Nam lúc này rất thoải mái. Miền Nam là đất trù phú chỉ cần có an ninh để người dân làm ăn được là
đã có đời sống sung túc.
2.- Quốc sách Ấp chiến lược. Có lẽ từ khoảng năm 1960 trở đi ( Tôi không nhớ rõ ) là Quốc
sách Ấp Chiến lược được thực hiện, đây là công trình vô cùng quan trọng để đối đầu với chiến
tranh Nhân dân của Cộng sản: Rào ấp để bảo vệ dân, để thanh lọc CS ra khỏi thôn ấp, để tiêu diệt
các thành phần tử ở trong các mật khu đêm đêm về ấp móc nối và lấy nguồn tiếp tế. Trong thời kỳ ấy
dân chúng không còn được ở rải rác nữa, mà được dồn vào ấp,các ấp được rào toàn bằng cả cây tre
vót nhọn, bằng cọc sắt kẽm gai, bên trong có đào hầm hố, đây là hào lũy rất kiên cố để bảo vệ người
dân và có hào lũy để dễ chặn đứng kẻ thù nhân dân.
Trong các ấp có lực lượng Thanh niên chiến đấu, được cấp phát súng Shotgun bắn đạn ria, không
cần nhắm giỏi cũng bắn trúng, ban đêm được cấp phát đèn pin dài cực sáng, hễ chiếu vào là những
tên CS lần mò về ấp ban đêm không thề nào chạy thoát được.
Các ấp đều được trang bị điện thoại để các ấp liên lạc bên cạnh với nhau và nhất để liên lạc với
Quận. Hễ có đụng độ ở một ấp là các ấp xung quanh đến yểm trợ theo kế hoạch liên hoàn, và nhất là
chỉ trong thời gian ngắn là Quận trưởng sẽ mang quân đến cứu viện ngay.
Nhờ thế mà những CS ở các mật khu bị vây hãm và tiêu diệt cho tiêu hao dần, có khi mỗi người CS
trong mật khu mỗi ngày chỉ được chia một ít gạo và chút xí muối.
CS còn có kế hoạch rất tinh vi là mỗi ấp CS cho cài vào một số người chủ chốt nằm vùng, họ là con
mắt là lỗ tai là đầu não của CS trong ấp, họ ngồi yên không hoạt động, mà chỉ nằm im, gián tiếp ra
lệnh chi huy, nên rất khó phát hiện để tiêu trừ, tuy những tay hoạt động khác có bị bắt, nhưng con
mắt và tai CS trong ấp vẫn còn. Chiến dịch Phượng Hoàng nhắm thanh lọc cho hết thành phần CS
được đóng cọc trong các ấp.
Đến 1963, khi ĐNCH bị lật đổ, các ấp chiến lược được triệt hạ, Chùa bỏ hoang nào cũng có vị sư ( ?
) cạo trọc đầu trụ trì, số súng trang bị cho thanh niên chiến đấu trước đó
được thu về Tỉnh nhiều vô kể, ( Các tỉnh miền Trung ) khi đó CS tự do hoành hành khắp mọi ấp. Sau
này đổi ra phong trào ấp Tân sinh, các vị phụ trách không được hiểu nhiều về kế sách này, chỉ làm
cho có chứ không thể làm cho được.
Nói tóm lại kế hoạch Ấp chiến lược là chiến lược của chiến tranh nhân dân miền Nam đối đấu với
CS miền Bắc cũng dùng Chiến tranh nhân dân. Đây là công trình để giúp cho dân được an cư mà lạc
nghiệp. Còn chiến tranh nhân dân của miền Bắc ở miền Nam là đào đường đắp ụ, ngày vô bưng, mật
khu ẩn trốn, đêm mò ra ấp hoạt động, pháo kích vào dân lành..
3.- Chính sách người cày có ruộng.
Vấn đề quan trong thứ hai là “ Người cày có ruộng” ở miền Nam. Sở dĩ được thực hiện ở
miền Nam là vì chế độ thực dân Pháp đã biến miền Nam thành ra một nơi chứa nhiều bất công, rất
thuận tiện cho CS vịn vào để dụ dỗ tưng lớp tá điền đấu tranh. Những công tử Bạc Liêu với ruộng “
Cò bay thẳng cánh “ với đa số nông dân bần hàn là môi trường thuận lợi cho CS khuyến dũ.
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Truất phế và mua lại ruộng đất của Địa chủ cấp phát cho nông dân nghèo chính là xây nền
tảng cho chế độ Dân chủ, có ruộng cày dân được ấm no và tự do thì CS hết đất sống. Đây là bước
khởi đầu cho sự giải phóng nhân dân ra khỏi nghèo đói và ngu dốt. Nâng cao được vấn đề Dân sinh
và Dân trí này cũng là kế sách vô cùng quan trọng để loại trừ CS.. Quả thất sau một thời gian ngắn
đời sống nhân dân ở miền Nam thật là dễ thở.
Điều quan trọng nhất là chống CS không những phải nêu ra những sự sai trái và tàn bạo của
CS, mà phải đánh đúng vào điểm chính. Việt Nam là nước nông nghiệp ,thành phần đa số là nông
dân, nếu nông dân được có ruộng cày, lại được hướng dẫn vể công việc cải tiến sản xuất để nâng cao
dân sinh và dân trí thì phỏng những khẩu hiệu rổng tuếch của CS có tác dụng gì. Tuy phải chống
bằng lý thuyết để cảnh tỉnh mọi người,nhưng quan trọng hơn là phải thực hiện những cải cách thực
tế để giải quyết lần lần vấn đề căn bản là Bất công xã hội.
3.- Thành lập Quân đội quốc gia.
Thứ ba là thành lập được Quân lực rất tinh nhuệ, họ có tinh thần rất cao, nhất là một số các
sĩ quan từ cấp Tá trở xuống, họ tin tưởng sắt đá vào những giá trị cao quý:Tổ quốc, Danh dự, Trách
nhiệm. Họ đã hết mình chiến đấu cho những giá trị cao quý đó.
Các Quân nhân không những phải chiến đấu ngoài mặt trận, mà quan trọng không kém là
phải trực tiếp hướng dẫn nhân dân chiến đấu trên mọi trận tuyến khác.
Cho đến ngày 30 tháng tư, các Tướng phần nhiều đã chạy trốn, những chiến sĩ cấp dưới còn chiến
đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Vào ngày ảm đạm đó khi chứng kiến đoàn quân vai mang súng
nòng chỉa xuống đất ,như những con rắn không đầu, lầm lũi rút lui trong cảnh tang thương vô vọng
đó, là người yêu nước, ai mà không uất hận trong lòng!
Còn tầng lớp Tướng thì phần nhiều là tướng thân với Pháp hay Hoa Kỳ hơn là ViệtNam, tư cách và
đạo đức chưa tương xứng với cấp bậc, họ không hiểu Tổ quốc và nhân dân là gì, chiến lược chiến
thuật chống cộng thế nào! Các Tướng tinh tuý còn lại thì đã tuẩn tiết trong ngày 30 tháng Tư năm
1975 mất rồi !
Do đó mà cho đến nay đã 1/3 thế kỷ trôi qua mà cựu quân nhân VNCH chưa vơi uất hận.. Họ không
thể nuốt trôi được niềm uất hận, vì chính họ tin rằng mình đã hết lòng đem mạng sống để bảo vệ
chính nghĩa mà lại biến thành phi nghĩa, mình đang thắng ở khắp nẻo chiến trường trước mắt mà lại
phải thua ở chốn Washington và Bắc kinh xa xăm.
Sau vụ dội bom Bắc Việt, nghe đâu CSVN đã đầu hàng mà không được chấp nhận? Không biết thực
hư thế nào ? Những việc đổ quân vào, những kế hoạch rút quân ra , những câu đối đáp, những câu
nhục mạ, những hành vi đi đêm thiếu liêm sỉ của một ít người hữu trách to lớn là những điều quá
nhức đầu, cứ rấm rứt hoài, cố nuốt mãi mà đâu có trôi!
Nhưng điều đáng trách là tự nơi chúng ta, chúng ta đánh cờ mà không biết thế cờ, cứ
chú tâm vào thế cờ nhỏ mà không biết đến thế cờ lớn, đến khi bị thua cờ thì la hoảng và than van
cũng vô ích!
Ôn cố tri tân
Không biết những sự hiểu biết của tôi có phản ảnh được phần nào thực tế phức tạp của đất nước
chúng ta trước đây không, mục đích của chúng ta không phải là cứ ngồi trong bóng tối mà than
trách, nếu có than trách thì hảy than trách chúng ta trước, tiên vàn chúng ta phải can đảm nhận lấy
thực tế phụ phàng đó, nuốt cho hết nhục nhã đắng cay của quốc nạn quốc nhục hiện nay, bình tĩnh
nhìn cho ra vấn đề, để tìm cho ra lối thoát.
Tôn Tử đã dạy: “ Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng “. Có biết Ta, biết Người thì cuộc cờ mới
mong thắng được. Chúng ta là những ai, nhân dân chúng ta thế nào, bạn thù của ta ra sao? Nan đề
của con Người và Đất nước chúng ta là những gì, đáp đề của chúng ta là làm sao, chúng ta phải làm
những làm gì để giải quyết cho xong nan đề về mọi mặt.
Đây là vấn đề quốc gia đại sự phải có những bậc đức trọng tài cao và phải hợp chúng trí mới mong
tìm ra giải pháp, vì vấn đề của chúng ta là vấn đề khó nhất thế giới. Tuy nhiên với tài hèn sức mọn
tôi cũng mạo muội góp vài ý kiến nhỏ của kẻ xất phu hữu trách.
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Nếu không vì tiểu Tâm, tiểu Trí để mưu tiểu Danh, tiểu Lợi, tất chúng ta phải để ý tới những
vần đề đại loại như sau:
1.- Việc trước tiên là vấn đề con Người, vì không có con Người tốt thỉ không làm gì nên thân,
mà chỉ đi phá hoại. Phải làm thế nào để xây dựng cho được những con người Nhân chủ là những
con Người biết làm Chủ chính Đời sống mình, Gia đình mình rồi Đất nước mình. Những con người
còn có đầu óc nô lệ thì không bao giờ làm chủ nổi.
2.- Phải tìm cho ra điểm Đồng quy của những con Người Nhân chủ để đoàn kết
toàn dân, đây là điểm vô cùng quan trọng, vì không tìm ra cho ra điểm quy tụ để ai ai cũng tự động
tham gia gánh vác việc nước thì không có đủ tổng lực để vượt qua những bước khó khăn.
3.- Tiếp đến là phải có Chiến lược chung cho toàn dân gọi là Chủ đạo quốc gia để cho mọi
người nhắm cùng một Hướng chung mà tiến tới, rồi theo khả năng và sáng kiến riêng của thành
phần mình mà đóng góp chung. (Đồng quy nhi thù đồ )
4.- Phải hoạch định được những Phương cách để thực hiện được Chiến lược quốc gia gọi là
Chiến thuật để thực hiện được Quốc kế dân sinh. ( Kế hoạch đem tinh thần công bình tương đối vào
mọi cơ chế xã hội ).
5.- Tìm cho ra lối thoát của con cờ Tiểu nhược quốc trong công cuộc toàn cầu hoá hiện nay.
6.- Trong vấn đề chống Cộng sản thì ta phải tập trung đánh trúng và mạnh vào những tử
huyệt của chúng, vấn đề chính là hại Dân và bán Nước:
a.- Vấn đề cướp đoạt quyền tư hữu của toàn dân.
b.- Vấn đề tước đoạt quyền Tự do làm Người của toàn dân..
c.- Vấn đề buôn Dân bán Nước.
Đây là những vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi toàn dân, nên mọi người dân đều chia sẻ và
sẽ hăng hái tham gia đấu tranh dành lại quyền làm người.
Trân trọng,

30.- Ba luật lớn trong Vũ trụ
( Lạc Thư minh triết: Cuối chương II & chương III.Kim Định )
A.- Nguồn gốc
“ Trong Hệ từ X của Kinh Dịch có nói: “ Phù! Dịch khai vật thành vụ : Ôi! Chỉ có Dịch mới khai
được Vật, nên mới thành ra Vụ, nghĩa là trí tri hay là đạt đến việc hiểu biết được đường hướng mà
con Người phải đi, đường đó cũng gọi là Đạo. Đạo là đi trở lại cùng Nguyên thủy; “ Nguyên thủy
phục chung “ , hoặc tuần hoàn hay là đi một vòng trở lại nơi đã phát xuất. Như vậy “ khai vật là
khai Đạo “, còn “ thành vụ là thành Tính tồn tồn “.
Để đào sâu chúng ta hảy tìm hiểu chữ Vật trong đồng văn của nó, Hệ Từ hạ truyện rằng:
“ Đạo hữu biến động cố viết Hào
Hào hữu Đẳng cố viết Vật
Vật tương Tạp cố viết Văn
Văn bất Đương cố Cát Hung sinh yên “ ( H.T.X )
道有変動故曰爻 爻有等故曰物
物柤卡故曰文 文不當故吉凶生焉
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Theo câu trên thì Vật là Hào, mà Hào là đạo Biến động. Bởi Biến động nên có Đẳng loại, và sự pha
độ các Loại gọi là Văn, Văn mà trúng độ thì Cát, không đúng độ là Hung. Đọc kỹ 3 câu trên chúng
ta nhận ra 3 luật Vũ trụ nằm gọn bên trong:
Một là luật Biến động ( Đạo hữu Biến động )
Hai là luật Loại tụ ( Hữu Đẳng )
Ba là luật Giá sắc : Sinh ra Cát Hung.
B.- Ba luật lớn trong Vũ trụ
Vũ trụ quan Dịch xoay vần theo những luật tắc bất dịch gọi là Thiên tắc. Thiên tắc có nhiều nhưng
có thể thu gọn vào ba luật lớn. Đó là Luật Biến động, Loại tụ và Giá sắc.
I.- Luật Biến động
1.- Muôn vật trên đời biến động không một vật nào nghỉ ngơi.
Máu trong Tim chảy ra nuôi thân xác rồi trở lại về trái Tim để đi ra nữa. Luật Biến Động là luật phổ
biến, vì nó làm nên cơ cấu sự vật. Sự vật có là do sự động, không có động thì không có vật, mỗi vật
đều là sự động hay là một cuộc chạy vờng tròn để trở lại điểm xuất phát, nên ta gọi là Tuần hoàn.
Động theo vòng tròn là thế cách của luật Biến Động, nên nó cũng có tầm phổ biến như vậy.
Muôn vật trong vũ trụ không vật nào ra ngoài luật đó. Mặt Trời mặt Trăng mọc bên Đông lặn vể bên
Tây để rồi lại mọc bên Đông. Nước Biển bốc thành hơi, hơi tụ lại thành mây làm mưa xuống lại
chảy ra biển để rồi lại bốc hơi lên. Tất cả đều đi theo vòng tròn.
Chính sự Động Tuần hoàn này làm nên sự vật, vậy mọi sự vật chẳng qua là những hình thái
động xoáy ốc khác nhau. Bỏ sự Động đi thì trên Trời dưới Đất không còn gì nữa cả. Không có
vật nào thoát ra khỏi luật này.
Chúng ta thấy sự thực theo luật Biến động này đi trái ngược với giac quan, cho sự vật là bất động,
đông đặc, ù lì. Chính vì thế mà con người khó theo đúng được Đạo nên cần bàn nhiều về luật này, ở
đây chỉ xin rút ra một kết luận trực tiếp là :
2.- Mọi vật có là trong dạng thức Động: những hình thức đó quy dịch sự mau chậm của sự
Động, những động vật hiện ra hình tích khả giác là những vật “động chậm “ lên giác quan “ Thấy “ :
Giác quan cũng cùng một tiết nhịp với chúng nên tưởng là chúng im lìm, kỳ thực là chúng biến động
không ngừng nghỉ, vật động càn chậm thì càng cứng chắc, càng động mau thì nhẹ xốp. . .
Cây sắt được phóng đi rất mau bằng tốc độ của ánh sáng thì sẽ trở thành ánh sáng. Vì thế mà có
nhiều đợt Chất Thể, nhưng cho tiện thì ta chỉ thâu vào hai loại là Tinh Khí và Khí Chất:
Khí Chất ở trong tầm giác quan, có thể tiếp xúc bằng xem, nghe, sơ mó, cảm nghĩ, đo đếm.
Tinh Khí thì vượt tầm giac quan, mà con người có thể tiếp xúc bằng một nhạy cảm của
Tâm tình.
3.- Những hình thái làm bằng Tinh khí sẽ gọi là Tượng. Tượng là hình thái quá tế vi. Khi ta
có một ý nghĩ gì thì Ý nghĩ đó liền làm nẩy ra một Tượng:
Nếu nó ở đợt Lý trí giác quan thì sẽ gọi là Ý tượng.
Nếu thuộc đợt Tâm linh thì gọi là Linh Tượng.
Ý tượng Linh tượng đều tuân theo luật chung là biến động theo vòng tròn, rồi nó trở lại nguyên
thủy nơi phát xuất của nó.
4.- Đó là đại để mấy ý niệm cần thiết về luật đầu tiên là Biến Dịch và đó là luật phổ biến, gọi
được là Tiết nhịp uyên nguyên, vì thế muốn hoà với tiết nhịp đó cần con người phải biến dịch theo,
nghĩa lá phải tự Động, phải “ tự Lực tự Cường “ phải biến động trong mọi việc: Thân xác cũng
như Tâm trí, ngừng nghỉ là ứ trệ là trái luật Thiên nhiên và sẽ bị đẩy đi như một yếu tố làm rối loạn
Tiết điệu của Vũ trụ.
Khi có sự hoà hợp với tiết điệu thì ta gọi là “ sự Hội thông “, miễn hiểu chữ Sự theo nghĩa Biến động
của Dịch “ Thông biến chi vị Sự “ ( H.T.V ) . “ Sự chính là việc Biến thông, sự Động “. Gọi là
luật phổ biến vì nó thâu nhập mọi việc: Hễ không động là ứ trệ: Xác thân thiếu vận động trở
nên yếu nhược, cơ năng nào không vận động tới sẽ thoái bộ. Tâm trí cũng thế, thiếu luyện tập,
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suy tư, tìm hiểu sẽ trở nên trì độn. Muốn sống mạnh phải tự Cường cả trên mọi phương diện
Vật chất lẫn Tinh Thần.
II.- Luật Loại tụ
Luật thứ hai rất quan trọng gọi là Loại tụ, nói rộng là “ Các tùng kỳ lọại “ . Mỗi loại đi theo với loại
của nó. Luật này được trình bày bằng câu:
Đồng Thanh tương ứng, Đồng Khí tương cầu:
同 聱 柤 應
同 氣 柤 求
Hoặc:
Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo: Nước chảy về chỗ thấp, lửa đi đến chỗ nóng.
水 流 濕
火 就 燥
Hoặc:
Vân tòng Long, Phong tòng Hổ: Mây theo Rồng, Gió theo Hổ
雲
從 龍
風
從
虎
Đó là những phương thức bày tỏ luật Loại tụ ( Loi des affinités ): Các gống loại như nhau thì tìm
nhau, hội tụ với nhau. Có muôn vàn loài, nhưng chỉ ra được hai loại lớn và chỉ thị bằng hai chữ Thiên
Địa với câu nói : “ Thiên cao Địa Ty : Trời cao Đất thấp. “ .
Đó là bày tỏ theo lối Tĩnh, còn Động là:
本 乎 天 者 親 上
本 乎 地 者 親 下
则 各 從 其 類 也
“ Bổn hồ Thiên giả thân Thượng: “ Vật nào xuất bởi Trời thì đi với Trời
Bổn hồ Địa giả Thân Hạ: Vật nào bởi Đất thì đi với Đất
Tắc các tòng kỳ loại dã: Mỗi vật theo loại của mình “
Hai chữ Thiên Địa ở đây là hai danh từ rất tổng quát chỉ hai loại Thiên Địa, nhưng không có giới hạn
rõ rệt, vì nó ăn ngoàn với nhau. Nhưng ta có thể quan niệm rằng càng lên thì càng nhẹ, càng sáng,
càng trong, càng mở rộng. . ., càng xuống thì càng nặng, càng trọc, càng tối, càng thu hẹp. . . Theo
như được biểu thị trong lược đồ Thái cực sau:

Khi quan niệm theo án đồ trên thì dễ có được một ý tưởng khá rõ rệt về sự vật có hai bình diện, và
một ý thức sâu đậm vể nét Gấp Đôi mà ta có thể tính từ dưới trở lên: càng ở dưới càng nặng nề , tối
tăm, được biểu thị trong hình Thái cực đồ vì càng đi xuống thì hình càng rậm rạp, tối tăm, lãnh lẽo :
Từ 2 ra 4, xuống 8, rồi 16, 32, . . .Ngược lại càng đi vào ( hay đi lên ) lại càng gần sự mở rộng, sáng
láng, nóng nảy, 8 ô dồn lại còn 4, rồi 4 thành 2.
Với luật Loại tụ này chúng ta thấy luật Biến động đã kép lên một đợt: Ở luật I mọi vật đều động theo
Vòng tròn, ở đây cũng thế, nhưng có 2 loại Vòng khác nhau:
Một vòng Thiên cũng gọi là Đại Diễn, một vòng Điạ gọi là Tiểu Diễn. Vòng nào cũng chia
ra làm 4 chặng: Bốn chặng của vòng Thiên là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh
Bốn chặng của vòng Địa là Thành, Thịnh, Suy Hủy
Sự khác biệt nổi lên ở hai đợt sau cùng: Một bên là Lợi, Trinh. Một bên là Suy, Hủy.
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Suy, Hủy vì nó lện thuộc vào những cái thô đại, hiện hình nên theo trọn vẹn luật Thời Không
Lợi, Trinh thì đi theo những cái tế vi, bất tử.
Thí dụ: Khi con người chết thì chỉ có các cơ quan, tế bào tan rã, nhưng Khí năng vi thể vẫn còn nên
nó khoác vòng Ngoài. Thế mà hai vòng đó vận hành đồng thời trong con Người chúng ta nên rất khó
phân biệt. Con người thế tục chỉ biết có vòng Ngoài, nên đánh mất nét Gấp Đôi, nghĩa là mất ý thức
về vòng Trong. Để giúp vào việc nhận thức lại vòng Trong này hảy dùng vài thí dụ rât cụ thể. Thí
dụ cụ thể có lẽ là Cơ quan Sinh Dục, vì nó là nơi tận cùng của hai vòng cách rõ rệt: “ Suy, Hủy “ là
Nước Tiểu. “ Lợi, Trinh “ là Tinh Trùng có thể thành con người khác. \Trong khi Nước Tiểu con
người tống ra ngoài một thức cặn bã đã làm xong một vòng hoạt động của nó, còn khi giao hợp thì
Tinh Trùng lại là những nguyên tố tham dự vào vòng Sinh Sinh. Vì thế khi giao hợp con người dễ có
cảm giác lâng lâng như được nhổ bật ra khỏi những hạn chế bé nhỏ cá nhân để hoà hợp trong Vũ trụ
bao la. Thí dụ cụ thể này đưa đến những công tác Tinh thần Vật chất. Những sản phẩm của Nghệ
thuật, của Triết còn sống mãi, trong khi những chinh phục vật chất đã tan lìa. Tuy nhiên trong thực
tế 2 vòng thấm thấu vào nhau khó phân biệt.
Chính sự thấm thấu của hai vòng Đại Diễn ( vòng Sinh ) và Tiểu Diễn ( cũng gọi là vòng Thành
) làm nên con Người Lưỡng thê nghĩa là có hai đời sống: đời sống miên viễn của Đại Ngã Tâm
linh và đời sống Sinh Hủy của Tiểu Ngã cá biệt. Cần làm thế nào để giữ được Quân bình Chất
Lượng giữa hai vòng Đại Diễn và Tiểu Diễn.. Hễ giữ được thì Thái hòa, tức sự bình quân chất
lượng giữa Thiên và Đia.
Chúng ta biết ở đây là những gì đã hiện ra hình tích làm đối tượng cho giác quan, nơi quy tụ mọi dữ
kiện do giác quan thu lượm. Vậy mà Lý trí thuộc óc não, là những cơ năng vật chất nên ta gọi nó là
cơ năng thuộc Địa: cái gì xuất phát do nó sẽ phát triển ra vòng Địa là Thành, Thịnh, Suy, Hủy. Sở
dĩ như vậy vì càng xuống càng kép nét, càng trở nên Trí tuệ nặng nề, nên nếu xuống quá độ thì sẽ
không theo kịp đà biến dịch của Vũ trụ Càn Khôn, mà chỉ biết chạy theo bộ chỉ huy của vòng Tiểu
Diễn Lý trí, nên gọi là Nhị nguyên.
Thí dụ rõ nhất về Nhị nguyên là quan niệm của Descartes về Linh hồn và Thể xác, cho rằng hai đàng
vận hành song song không liên hệ chi với nhau, xác thân chuyển vận như cái máy có thể tháo rời ra
từng bánh xe với những hoạt động rõ rệt. Chúng ta biết rằng sự rõ rệt chính xác là thuộc về địa vị
những vật đã hiện ra hình tích có mốc giới phân minh, cái nọ phân biệt hẳn với cáì kia. Nên khi đề
cao sự minh hiển khách quan kiểu Descartes là đã lọt ổ phục kích của Lý trí vốn thích những xác
định và ghét những gì u linh. Đậy cũng là hậu quả của quan niệm im lìm về sự vật, nên không chịu “
Tự Cường bất Tức “để đưa ánh sáng Tâm linh vào vùng địa lý Hiện tượng. Theo Loại tụ thì:
“Đồng Thanh tương ứng. Dị Khí tương thù “
Nếu không tinh tấn tự Cường thì một hai tia sáng le lói của Tâm linh xuất hiện liền bị Lý trí xua đuổi
vì thuộc “ Dị Khí “, nên nó tương Thù. Nó chỉ đón nhận có “Đồng Thanh Lý trí “ với nó và vì thế nó
đưa con Người vào vỏ, chỉ có Lý trí ròng, chỉ còn có “Đồng đồng vãng lai “, tức vận hành trong cõi
Duy, cõi đồng nhất đánh mất nét Gấp Đôi.
Đó là cái vòng đeo cổ Trìết học Nhị nguyên.
Muốn thoát thì con người phải biết cách vun tưới hạt giống Tâm linh để nó mạnh lên và kéo những
luồng sáng Tâm linh đến với mình đặng trở nên mạnh mẽ, không bị Lý trí tống cổ ra ngoài, nhưng
làm chủ tình thế bằng tăng cường vòng Đại diễn Tâm linh để bao trùm lấy vòn Tiểu Diễn Lý trí, đặng
làm nên Nhất Thể vâng theo nhất luật. Đây là truyện khó nên Kinh Dịch chỉ có nói tới vòng này, vi
vòng Ngoài ai cũng chạy theo rồi, nên ai cũng biết vì nó hiện hình ra trước giác quan. Còn vòng
Trong vi tế vì vượt giác quan nên dễ bị chối đo hay quên lảng và dầu sao cũng khó biết, vì vậy Kinh
Dịch chỉ chuyên bàn về số Sinh, vì hễ xuôi Trên là xuôi Dưới, vì Tổng hành dinh của con Người
chính là ở vòng Đại Diễn này, còn Lý trí là Tổng hành dinh cấp Tiểu Diễn nằm trong vòng Đại
Diễn. Vì lẽ đó Kinh Dịch đề cao Tâm linh.
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Khi lảng quên Tâm linh, hoặc chuyên chăm cho Lý trí nảy nở đến độ lấn át Tâm linh thì
là Duy Trí, nên thiếu Biến thông, và đó là tình trạng thông thường.
Con người hầu hết là Duy Vật. Không phải chỉ có Cộng sản mới Duy Vật, tuy có thuộc những
thứ Duy Vật khác nhau, nhưng bản chất vẫn là Một: Không còn là Đồng Dị vãng lai “ hay nói
theo luận lý vẫn là luật Đồng Nhất ròng, đánh mất trọn vẹn nét Gấp Đôi, nên cũng mất luôn
Thái Hòa, không còn thể Biến hoá.
Quẻ Thái ở cung Song Ngư, nếu giữ đúng luật Thái Hoà thì cá Chép sẽ hoá Long: Song Ngư mới
biến ra “ Lưỡng Long chầu Nguyệt. Sao không chầu “ Nhật Dương “ lại chầu “ Nguyệt Âm “ ?
Cần đặt ra câu hỏi này để lộ mặt nạ sự xuyên tạc của Hán Nho đực rựa đã đưa vào câu “ Thiên
cao Điạ ty “ và “ nâng Dương hạ Âm “. . . để hạ Đàn bà , lấy cớ Đàn bà là Âm, là Khôn, là Địa . .
Đấy là xuyên tạc, vì trong khí nói “ Thiên cao Địa ty “ là nói trong Tiên Thiên thì Thiên chỉ Tâm linh,
còn Địa ty chỉ Lý trí. Vậy không có nghĩa là “ hạ “ Đàn bà và “ nâng “ Đàn ông. Nhưng ngược lại là
khác, vì Thái Hoà không có phân ranh kiểu Nhị nguyên A = A , nhưng “ trong Âm có căn Dương “,
trong con Trai có nhiều chất Âm, trong con Gái có nhiều chất Dương: “ Dương quái đa Âm, Âm
quái đa Dương “ ( H.T 4 ).
Thí dụ: Trưởng Nam là quẻ Chấn ( số 4 ) thì 1 Dương 2 Âm, còn
Trưởng Nữ là quẻ Đoài ( sồ 2 ) thì 1 Âm 2 Dương.

Như vậy là trong Nữ có nhiều Tâm linh hơn Nam, nên cái Quy là Tâm linh lại nằm tron tay Nữ Oa
chứ không trong tay Phục Hy chỉ có cái Củ thuộc Địa, dùng để đo đếm. Bởi lẽ đó Đàn bà luôn luôn
được dùng để biểu thị nền Minh Triết. Vì Minh Triết phát xuất từ Nông nghiệp giàu tính chất Mẹ,
nên vể sau gọi là Âu Cơ, rồi đến Mỵ nương và Mỵ Châu. Mỵ với Mễ đều chỉ Minh Triết nông
nghiệp là một, nên khi Mỵ Châu bị giết thì cũng là lúc nền Minh Triết Việt Mễ bị đàn áp trước Hán
học đực rựa và tất nhiên nó đàn áp luôn Đàn bà.
Và cái luật Tam tòng Tiên Thiên chỉ sự tuân theo ba luật Vũ trụ là Biến Dịch, Loại tụ và Giá
sắc dốc ra tòng 3 cái đực rựa:
“ Tại gia tòng Phụ
Xuất giá tòng Phu
Phu tử tòng Tử “.
Thế là trận khỏi đường rầy tiến hoá: Tòng 3 đực là 3 Địa, tòng 3 cái Củ (Địa ) còn chi nữa là cái Quy
( Thiên ). Hán học nhi dĩ hĩ !
III.- Luật Giá sắc
Đây là luật tối quan trọng, nên Lạc Thư đặt nó ở Trung cung hành Thổ với câu “ Thổ vìên Gia Sắc “.
Cốt ý để người học chú ý đặc biệt, nhưng trong thực tế người ta vẫn quên luôn, mặc dầu tuân theo
những chỉ thị của luật đó trên bình diện Hình nhi Hạ mà quên Hình nhi Thượng, mà thực tế ra là hai
đợt y như nhau theo luật Nhất Thể: ‘ Thiên Nhân tương dữ “ . Muốn diễn tả hai chữ Giá Sắc ra
tiếng thông thường thì là Gieo Gặt.
Đây là một luật rất phong phú mà ta có thể gồm vào những câu sau:
Thứ nhất là Gieo Gặt
Thứ hai là Ai Gieo tất Kẻ đó Gặt
Thứ ba là Gieo Gì Gặt Nấy
Thứ tư Gieo Một Gặt Trăm.
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Đó toàn là những sự thực hiển nhiên trước mắt, đến nỗi không ai thèm chú ý đến nữa.
Vì thế cũng quên luân rằng nó hiệu nghiệm trong khắp Hoàn vũ trên mọi phương diện, nên bất
kỳ ở đâu cũng phải chú ý chọn giống, vì nó quan trọng cả trăm lần. Ngạn ngữ có câu: “ Gieo
Gió Gặt Bão “. Câu nói tuyệt hay vì diễn tả được ý niệm then chốt của luật Giá Sắc, một là
Gieo Gì Gặt Nấy: Gieo Gió Gặt Bão. Hai là Gặt được gấp Bội: Gieo Gió Gặt Bão. Bão là Gíó
được tăng cường gấp Trăm lần.
Chúng ta cần giải thích ý niệm hai này trên bình diễn đại diễn của Linh Tượng. Ở đây nó cũng vận
hành theo hai luật Biến Dịch là Loại Tụ nói trên. Vậy trước hết theo luật Biến Dịch hễ cái gì Có là Có
trong dạng thức, trong mô hình : Thí dụ khi ta làm một cử động bất kỳ nào dù chỉ là một ý nghĩ
thoáng qua thì liền tạo thành ( Nguyên ) một mô hinh đầy chuyển động tính, nên tỏa ra xung quanh
một Trường để hoặc bị thu hút bởi những ý nghĩ tương tự, hoặc nếu nó mạnh hơn thì sẽ lôi cuốn các
ý khác đồng loại mà nó gặp được trên con đường Tuần hoàn ( luật I ) để cùng với nó tăng thêm (
Hanh ) và do đó lại kéo thêm nhiểu ý tưởng khác để gia tăng thêm nữa hầu hướng đến chỗ Gặt vào
gấp Trăm, nhờ đó biến thành điều Lợi ( Lợi hay Hại tùy nghi ).
Nếu Ý nghĩ ban đầu do Tâm linh thì nó sẽ kéo theo Ý nghĩ loại Tâm linh.
Nếu Ý nghĩ do Lý trí thì nó sẽ kéo theo những Ý nghĩ thuộc Lý trí.
Và cứ như thế càng đi càng trở nên mạnh mẽ, để có thể trở thành một Trường, một bầu khí và bao
quanh người phát xuất cũng như những người cũng cùng loại ý tưởng đó,tiếng Tây quen nói là : “
une idée en l’air “ là vô tình ám chỉ điều đó. Điều này ta có thể kiểm soát phần nào thí dụ nhiều khi
ta có một ý tưởng như người khác: Đôi khi nói lên rồi ta mới biết nhưng ít khi nói ra nên ta tưởng là
ít có, mà thực ra nó có rất nhiều phát minh được phát hiện cùng một thời ở nhiều nơi . . . thì chính là
do luật Loại Tụ Giá Sắc này.
Chính trong ý này mà Mạnh Tử nói về khí Hạo Nhiên được nuôi dưỡng thì tràn ngập Trời Đất.
“ Kỳ vi Khí dã, chí đại chí cương. Dĩ Trực dưỡng nhi vô hại, tắc hồ Thiên Địa chi gian “ (
Mạnh. II ). Khi bầu khí này đã đạt độ mạnh đủ thì nó làm thành tác động. Vì thế nhiều việc
tuy ta không đích thân làm mà vẫn mang trách nhiệm, vì đã hoặc phát khởi ý nghĩ đầu tiên
hoặc tham dự vào những ý nghĩ tương tự . Suy nghĩ điều trên ta mới hiểu lý do tại sao tiên
Hiền đặt nặng “ Thành Ý “: vì nó là đầu dây mối nhợ cho những việc rất hệ trọng. Thế nên cần
phải giữ ý cho thuần hành. Để được vậy cần vươn lên tới đợt tâm linh.
Vậy khi con người đi theo đường Lý trí thì gieo những hạt giống nặng, giống lạnh. . . , nên gặt những
cái nặng nề, lạnh lẽo và nếu chất Lý trí nhiều quá thì sẽ phá vỡ mất thế Quân bình và trật ra khỏi hai
đường rầy làm nên trục Tiến hoá . Hai đuờng rầy này là Thiên và Địa mà con người phải tham dự cả
hai ở một mức độ “ Bình Quân Chất Lượng “ .
Có duy trì nổi Bình quân mới giữ được cái đạo Biến thông. Biến thông là sự trao đổi giữa hai
vòng Ngoài và Trong hay là bình diện Thể Chất và Tâm Linh.
Có Biến thông mới là Nhất Thể sống động. Ở trên đã nói rằng vòng Đại Diễn bao gồm vòng Tiểu
Diễn, nên hễ Đại Diễn xuôi thì Tiểu Diễn cũng xuôi.
Nếu vậy để cho chắc ăn thì ta nên gieo toàn chủng tử Thiện chăng?
Được lắm, nhưng vì con người là vật Lưỡng thê, nếu không gieo xuống Đất thì gieo vào đâu ? Và
nếu không gieo xuống Đất thì làm sao Biến động theo Tuần hoàn: tức Là trước khi trở lại phát xuất
điểm nó phải đi hết một vòng của Địa lẫn Thiên .
Chính cái vòng Địa này có sống cho đầy đủ mới làm chín hoa quả do Hạt gieo ra, vì theo luật
Giá Sắc thì hạt gieo xuống có thối ra mới đơm bông và nở ra trăm hạt khác.
Vậy khi trốn đời cũng lại là trái luật Giá Sắc là luật nền móng, nên phải hiện thực nó trong hết
mọi chiều kích.
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Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức ra được tầm phổ biến của luật này: nó ăn sâu vào
cõi Tâm linh. Vì cõi này nằm bên ngoài tầm giác quan nên con người hay lơ đảng và vì đó nay mới
gặt biết bao là Bão do chính mình gieo ra, vô thức mà gieo ra.
Ngày nay những khám phá mới của Khoa học đã nmở ra chân trời trên những thế giới vi trùng, luồng
sóng điện, từ trường. . . là những cái trước kia người ta không ngờ đến là có, thì nay đã thành một
thực thể thông thường.
Hy vọng rằng nhờ đó người ta sẽ chú ý đến luật Giá Sắc để nó cũng phải trở nên một thực thể
thông thường như vậy, để con người chỉ gieo những hạt giống Tốt, những ý nghĩ Yêu thương,
Công bình, Kính trọng lẫn nhau, và cố tránh những ý nghĩ ghen ghét, Oán hờn, Cừu địch, Hận
thù, vì không một cái gì trong Trời Đất dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua mà không nằm trong
vòng 3 luật của Càn Khôn đã trình bày ở trên.
Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ và tìm hiểu trên mọi sự vật chung quanh mình thì sẽ nhận ra tầm quan
trọng của luật Giá Sắc.
Bây giờ bàn đến điểm chót của luật Giá Sắc là biết chờ đợi nuôi dưỡng những hạt giống tốt
mình đã gieo ra: không nên “ vật trợ trưởng “đừng có giúp cho nó mau mọc nhưng biết tuỳ thời,
có thời Gieo rồi thời Gặt nghĩa là tin chắc vào luật Giá Sắc. Đã có Giá tất có Sắc.
Nếu đã gieo hạt Tâm linh thì tất chính mình sẽ gặt Tâm linh: những chất cao cả, sáng láng, an vui,
thanh thoát. . . toàn là những chất giúp ích cho tiến hoá mạnh.
Điều quan trọng là biết chờ đợi chờ thời Gặt. Đã có Gieo thì có Gặt. Vì thế mà có quẻ thứ 5 là
Nhu trong Kinh Dịch mà Nho giáo đã đặc biệt chú ý bằng dùng tên quẻ Nhu để đạt cho Đạo là
Nho:
Nho đem quẻ Nhu áp dụng cho con Người, nên Nhu thêm bộ Nhơn thành ra chữ Nho ( 儒 = 亻+ 需
). Điều quan trọng nhất trong quẻ Nhu là “ Hữu phu “ nghĩa là tin vào khả năng Tâm linh nơi con
người . Đó là điều tối quan trọng cho sự tiến hoá, vì có tin như vậy thì mới đủ nhẫn nại cường kiện
để đạt sự sáng láng hanh thông bền vững tốt lành.
Đây là điều kiện để thành công trong mọi việc
lớn mà việc lớn nhất của một đời người là Tiến hoá.
Lời Kinh của quẻ Nhu: “ Nhu: Hữu phu quang hanh trinh cát: Lợi thiệp đại xuyên “
Quan trọng của đạo Nho là Hữu phu, tức tin tưởng vào khả năng vô biên của mình , thiếu đức tin đó
thì một là chờ đợi một cách thụ động vô vọng, hai là không đủ dài hơi để chờ đợi. Chỉ những con
người có chương trình dài hạn tin chắc vào khả năng của mình mới dễ nhịn nhục chờ đợi lâu dài.
Vì lúc ấy không còn chờ cho qua, nhưng là chờ đợi để mà vun tưới những hạt giống Tốt mới được
gieo ra và cần phải nuôi dưỡng, nên tượng quẻ Nhu gọi là “Ẩm thực chi đạo”.
Tượng viết : Vân thượng ư Thiên Nhu quân tử dĩ ẩm thực yến lạc “ .
Nhu là đạo nuôi dưỡng ăn uống hiểu theo cả vòng Ngoài thuộc “ làm Ăn “ , lẫn vòng Trong
thuộc “ làm Người “ là nuôi dưỡng bằng “ tồn Tâm dưỡng Tính “, dưỡng Khí phách cho tới độ
Tròn Đầy và luôn luôn tin tưởng vào kết quả tốt lành.
Đó là ý của quẻ Nhu.
Tượng của quẻ Nhu là chờ đợi, vì trên Trời quẻ Càn có Nước ( quẻ Khảm ) nên chữ Nhu viết với bộ
Văn và nhu là có nghĩa là Chờ vì sắp có mưa . “ Vân thượng ư Thiên “ trên Trời có mây tức sẽ có
mưa. Có mưa là sẽ có gặt. Vì thế mới nói quẻ Nhu là tinh hoa của luật Giá Sắc. Giá Sắc gốm
thâu hai luật trước là Biến Dịch và Loại Tụ. Cái lớn lao của Nho giáo nằm ở chỗ đó. Ba luật
trên ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con người.
C.- Ảnh hưởng của Ba luật trên đời sống con Người
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Tinh khí vi vật.
Du hồn vi biến ( H.T.IV )
精 氣 爲 物
游 魂 爲 變
I.- Những đợt tiến hóa
Câu trên diễn tả con Người tham dự Địa như Vật và Thiên như Hồn . Hồn là cốt cán nắm phần then
chốt trong việc Biến. Chữ Biến đây bao hàm cả 3 luật căn bản là:
Biến Dịch: 變 易
Loại Tụ: 類 聚
Giá Sắc: 稼 穡.
Vì Biến Dịch nên cần phải Du là đi xuyên qua. Xuyên qua những gì?. Muốn hiểu thấu đáo chúng ta
cần hiểu quan niệm Thái Cực đồ về khía cạnh tiến hoá theo hình rút gọn như sau:

( Từ trên xuống: O :vô cực, 1: Thần, 2: Linh khí, 3:Tinh khí, 4:Chất khí, 5: Chất đặc )
Trong bảng trên có 5 đợt. Mỗi đợt chia ra hai cánh: Cánh Ra ( Mục ) , cánh Vào ( Chiêu ). Cánh
Ra là Vô thức, cánh Vào là Tự thức.
Thí dụ:
1.- Tầng 2 là Thần trở Lại ( Chiêu ) là Thần Tự thức, còn Thần trở Ra là Thần Tiềm thức.
Tự thức sinh ra Động trong Vũ trị sinh sinh, đã Tự thức về mình.
Tiềm thức tuy có Thần nhưng còn ở trạng thái phôi thai hay là Tiềm chế, cần được phát triển
bằng đi xuyên qua các cuộc Tiến hoá Tiểu Diễn: Thành, Thịnh, Suy, Hủy, nói nôm na là tiến tự bé tới
lớn rồi chín muồi. . . Đó là tình trạng con người khi nhập xác thân, nhưng còn trong tình trạng Tiềm
thức, nên cũng gọi là Thần Cơ hay Thần Chủng Tử và chỉ có thể lấy lại được Tự thức bằng cách
lớn lên, hay gọi là tiến hóa.
Đó là lộ trình mà Thần tự lúc phát xuất đều phải qua, nhưng ở giai đoạn Nào thì Thần vẫn là Thần,
mà đặc tính của nó là Tự Nội, Tự Lực, Tự Cường.
Nhưng ở đoạn khởi đầu phát xuất thì tính chất Nội khởi Tự Quyết hầu như không có, và nó sẽ có đến
độ đầy đủ nếu người ấy biết sống đúng chiều Tiến hoá. Cứ nói chung ra thì Tự Tính này có mạnh
nhất từ đợt Thần trở lên.
Từ đợt Thần trở xuống thì bớt dần và lúc đó sẽ hành động ít do Tự Tính, Tự Nội nhưng là do mệnh
lệnh bên ngoài dưới hình thức Bản năng ít còn Tự Ý định đoạt.
2.- Sau đợt Thần là Linh khí ( Hồn Vía ).
Đợt Linh khí có thể coi là phát xuất điểm của Hồn con Vật gọi là Hồn Khóm (Âme groupe ).
Tại sao con vật cần Hồn Khóm, vì chúng thiếu tính chất Tự Cường của Thần, nên cần nhiều Hồn hợp
lại để nương tựa nhau nên gọi là Hồn Khóm.
Với con Người thì đây là đợt có các loại Vỏ Hồn Thần gọi là Vía.
Bên dưới Hồn Khóm thì là Phách thuộc đợt Khí Chất.
Khí Chất có thể chia 2 tầng là Tinh Khí và Chất Khí:
Tinh Khí là tầng Trên, Chất Khí tầng Dưới.
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Các vật tự đợt Khí Chất phát xuất thì phải trải qua cuộc Tiểu Diễn nghĩa là cuộc Tiến hoá theo điều
kiện của Thời gian Không gian.
Thí dụ: con Người phát xuất từ tầng ThầnTiềm thức thì phải đi xuyên qua các đợt 1, 2, 3 và khởi đầu
việc đi trở lại nguồn từ 3, qua 2, rồí 1, như vậy là làm nên một vòng tròn ( luật Tuần hoàn ) chia ra
làm 2 thời: một Thời Ra, một Thời Vào ( nhất Hạp nhất Tịch ).
Thời Ra đi từ 1 đến 4, là thời Tiềm Thức.
Thời Vào là từ 4 trở về 1 gọi là Tự Thức.
Con Vật cũng phải tiến hoá theo vòng tròn như con Người, nhưng vòng của nó nhỏ hơn . Thí dụ:
Con Vật phát xuất từ đợt 2 thì cũng tận cùng ở đợt 2, nên thiếu Thần tức là thiếu Độc lập tính
nên cũng chẳng cần Hồn Khóm.
Con Người được định nghĩa như là “ Thiên Địa cho đức “, thì trong câu “ Tinh Khí vi
Vật “ chỉ cái đức của Địa. Còn câu “ Du Hồn vi Biến “ chỉ cái đức của Thiên. Du hồn kết hợp
với Tinh Khí làm nên con Người. Nói kiểu thông thường thì Tinh Khí là Xác Thân, còn Du
Hồn Là Hồn Linh. Tuy Hồn Linh là Tinh thần nhưng phải tuân theo luật Biến Dịch: nhất Hạp
nhất Tịch: Một đi vào thế giới Vật chất, một nữa cùng với Vật chất thăng hoa đi vào thế giới
Tâm linh.
II.- Lộ trình của Hồn Linh
Vì thế mà cần phải “ Du “ là đi xuyên qua những gì? Theo Kinh Dịch thì Hồn ở đợt Thần, mà Thần ở
đợt Âm Dương: “Âm Dương bất trắc vị chi Thần “. “ Bất trắc “ không đo lường được, chỉ đo
lường đường từ khi có hình thái, và chỉ có hình thái ở đợt Tứ Tượng. Với Tứ Tượng chúng ta mới
khởi đầu có ý niệm về một vật gì, vì có ý niệm bao hàm một hình thái nào đó, vậy nếu mới là “ Âm
Dương bất trắc thì cũng với Thần là một “, vì “ Thần vô phương “, nên cũng bất khả đo lường.
Nhưng vì Hồn đã nằm trong cuộc biến hoá nên phải xuyên qua các đợt để đi hết một vòng: Từ “ Âm
Dương bất trắc “ xuống đến đợt “Âm Dương bất khả trắc “ là Xác Thân hay những Vật Hiện
hình tích ở các đợt giữa, biểu thị bằng hai ô Tứ Tượng và Bát Quái. Những đợt đó trong con
Người gọi là Vía và Phách.
Theo luật Loại tụ thì một loại chỉ có thể tác động trong một bình diện khi có những khí cụ cùng một
loại với bình diện đó. Thí dụ muốn tác động trên Hiện tượng thì phải có khí cụ cùng loại Hiện tượng
và Xác Thân. Theo luật Loại tụ này thì mỗi Hồn khi đi qua đợt nào thì cần phải mặc Vỏ làm bằng
Chất của bình diện ấy.
Vậy khi Hồn khơi cuộc du hành trong cõi biến hoá thì đợt đầu tiên phải
bước vào là đợt từ vùng ở đợt Hồn mặc cái Vỏ ngoài là Vía.
Vía thuộc loại Linh khí bên trên Tinh khí của Phách sẽ nói dưới.
Linh Khí cũng có nhiều độ thì Vía cũng thế, nhưng trong thực hiện chúng ta chỉ cần một chữ Vía để
chỉ chung cho các Vỏ khác nhau của Hồn, càng đi sâu xuống thì Vía càng trở nên dầy đặc hơn, để
cuối cùng có thể kết hợp với Phách. Vì thiên nhiên không nhảy vọt “ Natura non facit saltus “ . Tuy
vậy cần bao nhiêu Vía thì chúng ta chưa vội tìm hiểu vì bao giờ đạt tới đó mới đủ sức, hiện nay
chúng ta hảy cố gắng cảm nghiệm được đợt Phách liền với Xác Thân trứ hình. Ví thế Phách là cái
Vỏ cuối cùng mà Hồn phải mặc lấy để kết hợp với Xác, hoặc nói lối khác là nhà Tiền đường của
Xác để Hồn Vía bước vào nhà Xác.
Lúc nhập này được nhiều nhà truyền thống cho là xảy ra vào khoảng giữa kỳ thai nghén: ba bốn
tháng sau khi có thai. Như thế Phách đã thuộc Vật chất nhưng ở đợt trên nên gọi là Tinh Khí và
chính với Tinh khí mà khởi đầu có Vật. Các Thú vật này cũng có Hồn, nhưng nhiều lắm là từ đợt
Vía trở xuống, vì thế khac hẳn với con Người, nên nói con vật có Hồn là nói theo nghĩa rộng, vì thế
truyền thống Tâm linh hay dùng chữ “ Hồn khóm “ cho con Vật.
Xét về mặt Vật chất thì con Người cũng như con Vật đều mặc một thừ Vỏ ( Xác ) tuy có hoàn bị
hơn nhưng chất liệu là một, và có hai đợt Tinh khí và Khí chất.
Khởi đầu bằng Tinh Khí vượt giác quan nên không thấy, trừ một số người có năng khiếu riêng đã có
thể thấy Phách như một bóng bao quanh Người vì thế nhiều môn phái kêu Phách là double éthérique.
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Đó là một thứ Xác nhưng làm bằng Tinh khí, nên con mắt thường không thấy, tuy nhiên vẫn
có: Khi một người cụt tay chân có lần cảm thấy như đau đớn hay nặng nề ở những phần tay chân đã
mất, thì chính là tay chân của Phách.
Sau khi qua đời thì Phách lìa khỏi Xác và nếu cuộc tiến hoá của người đó đúng mức thì Phách
sẽ tan liền đi ít lâu sau. Khi ấy Hồn sinh hoạt trên đợt Vía (corps astral ).
Vía thuộc đợt Tinh khí cũng gọi là Đức, nên Đức có nghĩa uyên nguyên là Linh Lực.
Linh khí nằm ở giữa Khí chất và Thần. Bên trên Thần là Thiên hay Thái cực.
Ví Thái cực cũng chính là Vô cực, nên ta không thể nào quan niệm Nói, Nghĩ gì được cả, nên gọi là
vô Thanh, vô Xú, vô Ảnh, vô Hình. Bởi con Người chúng ta chỉ phát xuất từ đợt Thần. Thần thì
trên giáp đợt dưới của Thiên, nên đủ Ý Thức và vì thế cũng bất biến, còn đợt dưới ( Thiên mệnh )
biến hoá mới đạt bậc Tự Thức . Tự Thức như vậy chỉ có trên nẻo về, nẻo Sắc, còn nẻo đi ra gọi là
Nhất Hạp hay là Giá thì mới chí là hạt giống gieo ra, có thể gọi là Cơ hay Chủng tử.
III.- Luật Liên Đới căn cơ
Trong con Người tuy đã có Thần, nhưng mới là Thần ở trạng thái Cơ hay chủng tử nên chưa có Nhận
thức. Vì Nhận thức chỉ có được lần lần qua những kinh nghiệm sống trong Xác Thân. Sống càng
sung mãn thì càng dễ nhận thức.
Sung mãn gồm hai ý niệm:
Một là sống đến cùng cực. Hai là sống hết mọi kích thước Người.
Chính ý niệm sau làm nền tảng cho luật Liên đới Căn cơ; theo đó mọi cơ năng phài phát triển
đều đặn không được cái nọ lấn át cái kia: ” Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại ” ( T D ).
Vì thế luật này không chp phép đi quá đà trong khi hiện thực việc sống cùng cực: thí dụ lấy cớ sống
cùng cực Lý trí mà bỏ qua các cơ năng khác thì sẽ rơi vào Duy Lý, nên cản trở việc sống tất cả mọi
chiều kích của con Người.
Đây là luật tối quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm ngay ở những tôn giáo lớn. Người ta
tưởng có thể siêu hoá bằng diệt trừ một số Cơ Năng hay là Thân Xác. Đấy là một lầm lẫn tai
hại, khởi xuất do sự hiểu sai đức Điều độ, Quả Dục. Quả Dục nhằm điều lý tất cả mọi Dục, mọi
Nhu yếu của con Người, nhưng khi hiểu sai thì biến Quả Dục ra các loại Diệt Dục, Hãm mình,
Đánh Xác. Hiện nay nhân loại đang nhận thức ra sự sai lầm đó, và đang cố công đi vào đường
lối Tiến hoá bằng cách phát triển đầy đủ mọi Cơ Năng, mọi chiều kích. Các chiều kích đó ta có
thể tóm vào hai mối là Sinh lý và Tâm lý: Tâm lý có thể gồm 3 chữ Ý, Tình, Chí. Cả 3 đều phải
phát triển điều hòa. Vậy mà Duy Lý hay làm hại Tình và nhất là Chí, nên gây ra ứ trệ, vì theo
luật Liên đới uyên nguyên thì khi một cơ năng bị bỏ rơi không nảy nở thì nó ngăn trở sự nảy
nở các Cơ Năng khác. Vì thế nếu con Người chỉ sống theo một chiều kích dù có sống đến tột
chiều kích đó thì chưa gọi là sung mãn. Muốn sung mãn phải sống tất cả mọi kích thước
Người, mà có sống sung mãn mới tiến hoá, hay là đạt cái Tâm thức mà Kinh Dịch gọi nlà Tự
thức ( Quẻ Kiền ) .
Chữ Tự thức nói lên một chân lý nền tảng mà xưa nay ít người hiểu ra.
Người ta thường lẫn Ý Thức và Tự Thức, cũng như đồng hoá Hồn với Lý Trí suy tư “ Tôi suy
tư vậy là có Tôi “ là một câu tai hại, vì nó cắt hoạn con Người mất phần Tâm linh và trói ghì
Người vào mặt Đất. Bởi vì chỉ có Tâm mới đi với Thần với Thiên, còn Lý trí đi với Đất với Hiện
tượng.
Dùng Lý trí ta mới được có Ý thức, Ý thức là nhận ra có mình, mình là một Cá thể khác với tha nhân
tha vật, tuy nhiên đó mới là Cá nhân Thức. Chỉ đạt Ý thức là khi nào nhận thấy chiều kích Vũ trụ nơi
mình ( Conscience cosmique ), biết mình là thuộc Tâm linh, cần phải hiện thực đước thì như Thần “
Chí Thanh như Thần “.
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IV.- Xác định tính chất Hồn
Câu “ Chí Thành như Thần “ giúp ta xác định tính chất của chữ Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “
Trên đã nói Hồn phát xuất tự đợt Thần là luận theo cau này. Và nhờ đó xác định nổi tính chất Hồn,
vì chữ Hồn còn lơ mơ đến nỗi người ta có thể bảo con Thú vật cũng có Hồn.
Vậy có chi khác nhau giữa Hồn Người và Hồn Vật?
Ta sẽ tìm được câu trả lời nhờ câu “ Chí Thành như Thần “. Chí Thành là chỉ bước đạt Thân hay
là đợt cuối cùng của vòng Tiến hoá Tuần hoàn, theo đó Vật nào cũng trở lại xuất phát điểm. Vì luật
Tuần hoàn, nên bản chất của Vật lúc đi ra cũng như lúc trở về . Nếu lúc trở về là Thần thì lúc trở ra
cũng là Thần. Vậy thì Hồn trong câu “ Du Hồn vi Biến “ là thuộc đợt Thần, chỉ khác nhau một Ra
một Vào:
Ra gọi là Xuất Diễn (évolution ) cũng gọi là Tiên hay Giá
Vào gọi là Nhập Diễn ( involution ) gọi là Hậu hay Sắc.
Cái khác nhau là “ Tiên Mê hậu Đắc “ ( Quẻ Khôn ) nghĩa là khi đi Ra thì Mê hay là Vô Thức, còn
lúc trở về thì là Đắc hay là đã có Nhận Thức: Du Hồn là đợt Vô Thức: con Người sinh ra cũng Vô
Thức và chỉ khởi đầu Ý Thức từ lối 12 đến 16 tuổi. Khi đó hắn thấy “ mình bị vất ra đấy rồi “, tức
đã đi được 1/3 đường Tiến hoá mà không hay biết, vì thế gọi là Vô Thức. Bây giờ cón lại 2/3 phải
đi cho xong. Nếu xong xuôi thì sẽ tiến dần đến Tự Thức ra khỏi cuộc Tiểu Diễn có Sinh Tử để nhập
vào Vũ trụ Đại Diễn “ Sinh sinh bất tức “ .
Khi con Người chết thì gọi là “ Sinh thì “ tức là lúc “ Sinh Sinh “ vào cõi chỉ có “ Sinh Sinh Đại
Ngã này “, để hoàn thành chặng đường chót trong cuộc đi về Thái Thất, tức là hiện thực trở lại mình
là “ Thần Lớn Tuổi “, nghĩa là không còn là “ Thần Chủng Tử “ nữa, vì lúc ấy đã chín mùi để Tự
Thức trọn vẹn. Và đấy là cứu cánh con Người tức là đạt Thân cũng là đạt Thần. Những điểm
này thuộc cuộc Đại Diễn Tâm linh, vượt tầm Lý trí suy luận nên khi người ta bám riết Lý trí thì
không nhận thấy, thành thử chỉ quan niệm sự vật im lìm trong thế đồng nhất. Và vì vậy dễ đánh mất
chất Thần trong quan niệm Hồn Thiêng :
Con Người và Hồn Thiêng chỉ còn được quan niệm theo quan niệm Đồng nhất, có khác với Xác
là khác về Bậc, chứ không về Loại. Để được khác Loại phải có Thần, còn đây chỉ là khác Bậc
nghĩa là Xác thì cụ thể, còn Hồn thì trừu tượng , cả hai còn nằm trong tầm với của Lý trí, và do
đó đánh mất tính chất căn bản hơn hết của con Người phát xuất tự Thần.
V.- Thần bất Ỷ
Bản chất của Thần là “ Bất Ỷ “ : Không cậy dựa vào đâu cả.
Chính vì không cậy dựa vào đâu, nên nói “ Duy Thần dã cố bất tật ? nhi tốc, bất hành nhi chi (
H.T.X ) : Chỉ có Thần không vội mà mau, không đi mà đến “, là vì không lệ thuộc điều kiện Không
gian và Thời gian, vì thế quan niệm con Người chỉ có Xac và Hồn như Descartes thì sẽ đánh mất
Thần, tức là đánh mất Tự Lực Tự cường, và dẫn đến chỗ bắt con Người lệ thuộc vào Ngoại lực quá
đáng làm suy yếu Tinh Thần con Người vô kể vì lý do đó trong nền Triết lý Việt Nho hay nhấn mạnh
đến chữ Tự: Tự Lực. Tự Cường: “ Thành giả tự Thành dã nhi Đạo, tự Đạo dã “ ( T.D. 25 ) .
Còn rất nhiều câu khác, nhưng quan trọng hơn hết là chữ Tự Tin, miễn hiểu được cách sâu xa tận
gốc.
Tự Tin đây không chỉ nên hiểu theo đợt Luân lý có nghĩa là Tin vào khả năng của mình,
nhưng còn phải hiểu đến cùng tột nghĩa Siêu Hình là Tự Mình đã đủ túc lý tồn tại, không quy chiếu
vào cái chi khác như là Cùng Đích. Cái đó Kinh Dịch kêu là “ Hữu Phu “ . “ Hữu Phú “ là cái Đức
Tự Tin đến bậc Siêu hình này, nghĩa là Con Người đã là Cứu Cánh của Mình, nói như Kant: “ Con
Người là finalité sans fin ”.
Con Người là một thực thể tối vô ích, vì nó không dùng vào việc chi được cả, bởi chưng Cứu
Cánh của Nó đã là Nó rồi, và Nó chỉ đạt Cứu Cánh khi Nó biết trở lại với Nó, Cứu Cánh của
Người là Người, là trở lại với Nhân Tính của Mình, chỉ có thế thôi, chứ không trở thành khí cụ
hữu ích cho cái chi cả, dù cho là Quốc gia, cho Nhà nước cho Đạo, trái lại Đạo cũng như Nhà
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nước, Quốc gia được thiết lập ra vì con Người. Bởi vậy có thể nói là Nó hoàn toàn Vô ích cũng
như hoàn toàn Tự Lập, đến nỗoi một mình Nó đủ là một Hồn rồi.
VI.- Ý nghĩa sự Độc lập và Cô lập
Đây là lý do sâu xa tại sao những con Người Chân nhân ưa thích sự Độc lậpTự chủ nhất là sự
Cô đơn. Vì chính Cô đơn là những giờ phút con người tìm lại cái nguồn Chân thực của mình ,
Cội nguồn đó là Thần.
Vì thế mà Cô đơn được xưng tụng là Cơ hội Sáng tạo, là giúp thắp Ngọn Đuốc Soi Đường cho
chúng nhân, là dịp xây dựng luồng Tinh thần cho nhân loại, là vì Cô đơn tạo điều kiện cho Hồn xuất
hiện nguyên hình như chính nó là thế, nghĩa là Thần, và chỉ khi nào Thần tác động thì mới có sự
Sống sự Sáng, sự Cao cả.
Bởi thế ta thấy trong lịch sử loài người chưa có công trình lớn lao vĩ đại mà không được thai nghén
trong Cô đơn cũng như không có Đại nhân chân thực, nếu không đượx nuôi dưỡng trong Cô đơn.
Là vì chính Cô đơn giúp cho con Người tiếp xúc với Tinh thần nơi mình, cái Thần đó ẩn tàng
trong thâm sâu và chỉ chịu nhô lên mặt Ý thức ở những Tâm hồn thanh thản vắng tiếng ồn ào
của Thế tục và những rộn rã của Trần cấu. Vì Thần cũng tuân luật Loại tụ nên chỉ xuất hiện ở
những tâm thức “ đồng thanh đồng khí “ nghĩa là Tự Tin, Tự lập, Bất Ỷ . Khi có bầu khí đó
thì Thần xuất hiện kiểu của Thần nghĩa là bằng những tia chớp loé sáng mà người xưa quen gọi
là “ Trực giác “ , là “ Triêu văn đạo “ hay Linh Hứng, Thần Hứng . . . . Đấy là những phút rất
ngắn ngủi chỉ như tia chớp nhưng lại gây ra cả một bầu sáng nóng đầy chất sống, là những cái
nền tảng cho Văn hoá chân thật, Văn hoá loại đó sẽ cải hóa, biến đổi con Người và hướng lên
tầng cao. Còn hiện nay Văn hoá chỉ là Văn học nghĩa là những kiến thức do lý trí, tưởng
tượng ra thiếu chất sống, sáng nóng, càng chồng chất lắm càng làm ngạt thở nhiểu, vỉ bản chất
của chúng thuộc về Đất, thiếu chất Tự Chủ, nếu cần phải chất nhiều để chúng dựa nhau. Đâm
ra lấy Lượng làm Phẩm, đó là điều vô ích, chỉ làm cho con Người gần với con Vật.
Con Vật không có Thần nên Hồn chúng phải là Hồn Khóm (Âme groupe ). Hậu quả là cần phải có cả
từng khóm mới đứng được, vì chúng không có túc lý tồn tại nơi mình, nên nó phải quy chiếu vào tha
Vật, tha Nhân như khí cụ: Nó sinh ra để “ có ích cho “.
Vậy dù gọi là Hồn thì cũng gọi là gượng, vì Chủng tử của chúng phải xuất nhiều lắm là tự đợt Linh
khí vô thức, sống trọn vẹn theo Bản năng, tức vâng theo các luật Tạo hóa cách vô thức không như
con Người, nên nói “ Nhân linh ư vạn Vật “ là thế. Chữ Linh trong câu này hiểu là Thần, nhưng trong
thực tế chưa là Thần Tự Thức, mới là Thần Vô Thức.
Như trên đã nói, mỗi tầng mở rộng mênh mông hơn tầng dưới, nên mỗi khi một thực thể
tham dự vào đợt trên thì cũng thông phần đó. Ta chì lấy sự di chuyển xác thân để hiểu phần nào sự di
chuyển tâm thức. Các con vật vì chỉ tham dự vào vòng Đại Diễn Linh Khí cách Vô thức ( ở chỗ
truyền chủng ) nên cũng chỉ di động một vùng nhỏ thường là cố định , không biến hoá kiểu con
người. Đến như cây cỏ thì hết luôn và lệ thuộc trọn vẹn vào một nơi, đóng cọc xuống đó nên không
có gì Tự lập nữa . Nếu lấy sự thoát lệ thuộc này làm thước đo, thì biết con Người vượt xa con vật cả
một loại, và loại ấy ban cho con Người khả năng tự ý tham dự vào cuộc Đại Diễn tức cuộc tiến hoa
trên giai tầng Linh Khí và Thần Linh..
Các con Vật chỉ tham dự vào vòng Đại Diễn này cách Vô thức ở Truyền chủng, còn thì chúng
Vô Thần cũng như Vô Thức. Nói cụ thể là không làm Chủ được vận mạng của mình, không có
Tự do theo nghĩa Tự mình quyết định. Cái đó là của riêng con Người, và Bản tính con Người là
Tự do, vì Tự do phát xuất từ Thần, mà “ Thần vô phương “, nên là Tự do không lệ thuộc, tức là
do mình định đoạt.
Đó là luật Loại tụ. Luật này cho, phép thâu nạp hay kết hợp với những gì cùng loại. Nếu bản gốc
Người là Thần, là Tự do, thì chì có thể nuôi dưỡng để lớn lên để Tiến hoá bằng nhữngb yếu tố Tự Do,
Tự Chủ. Ngoại giả các yếu tố tự ngoài chì có thể làm nẩy nở phần Thể Xác. Và như thế không vgiúp
gì vào việc Tiến hoá ít ra sau 20 tuổi. Vì chỉ từ quảng này thì con Người mới đạt tuổn Thành Nhân,
tức là đủ kha năng sống trọn vẹn Người.
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Đại để đó là quan niệm con Người đặt trên nền móng Kinh Dịch: nó vừa Tiến hoá vừa Mở
Rộng và chúng ta sẽ hiểu hơn giá trị của nó trong khi đem nó làm tiêu chuẩn để thẩm định các ý
nghĩa con Người được Triết học đề ra.
VII.- Hậu quả khi thiếu Thần
Trên ta nói qua về con Người được quan niệm như một con Vật biết suy lý của Aristote
hay Descartes, chúng đã dẫn đến chỗ Vật hóa con Người, tức bóc lột trọn vẹn mất phần Thần là Tự
Quyết, Tự chủ, mà chỉ là những Vật Thể. Ở đây cần thêm một định nghĩa quen thuộc trong trong
thời mới coi con Người , coi con Người như con vật có xã hội tính, chính trị tính hay kinh tế tính
( animal sociale, politicum, economicum ).
Tất cả các quan niệm này đều lấy Tuỳ làm Chính, sẽ cần quy hướng con Người vào Xã hội, vào
Quốc gia, Nhà nước hay Đảng vào việc sản xuất. Như vậy là lấy Quốc gia làm cứu cánh cho con
Người hoặc lấy năng xuất Đảng hay gì khác đều là đanh mất trọn vẹn tinh hoa con Người. Những
quan niệm đó sẽ dẫn đến giáo dục Từng Loạt (đồng nhất hoá ), những lối tổ chức vào Đoàn lũ hoá
không để cho con Người còn những phút riêng tư : Tất cả muốn thay thế Hồn Thần bằng Hồn Khóm,
ở Hồn Khóm không có suy tư riêng lẻ, không cần chi tới Cô đơn riêng biệt. Vì Cô đơn riêng lẻ cần
cho suy tư, thế mà nơi con Vật đã có Bản năng thay thế cho suy tư nên không cần đến Cô đơn.
Còn nơi con Người bị Đoàn lũ hoá thì đã có Ủy Ban suy tư hộ, cần tất cả dân chúng chỉ phải
phục tùng Thượng cấp: Đấy chính là tước đoạt con Người mất Hồn Thần để gia nhập vào Hồn
Khóm. Tất cả Xã hội độc tài đều đi theo lối thay Hồn Thần bằng Hồn Khóm này. Theo luật
Loại tụ thì “ Dị Khí tương Thù “, nên quan niệm này Thù ghét “ Suy Tư Riêng Lẻ “, những giờ
khắc Cô đơn để cho Lòng nghe tiếng Lòng. Tất cả đều bị bãi bỏ hết. Như vậy là chặn đứng Tiến
hoá của con Người.
Vì những lý do đó nên các Xã hội Tâm linh, những nền Giáo dục có Tính Chất Giáo Hóa đều phải
tạo điều kiện thuận lợi nảy nở cho Tinh thần. Đó là điều chúng ta nhận ra đã có Thể chế trong xã
hội ta xưa . Tuy sự thực thì còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng ít ra đã có Thể chế như bốn Lễ gọi là:
Quan, Hôn, Tang, Tế.
Trong 4 Lễ này Thì Quan đứng đầu, vì nó nhằm giải phóng con Người ra khỏi quyền uy của
Cha Mẹ, hay tất cả những quyền bính khác.
Đây là một Lễ riêng biệt của Văn hoá Việt Nho nó rất quan trọng nhưng cũng là một Lễ đã trụt mấy
hầu hết ý nghĩa, vì ít được các quyền bính chấp nhận. Gọi là riêng biệt Việt Nho ít ra trong vòng ba
nền Văn hoá: Âu, Ấn, Viêm thì chỉ có Viêm Việt duy trì được ít ra Hình thái. Lễ này là hậu quả của
quan niệm Hồn Thần. Hồn Thần khác với Hồn Khóm ở chổ Độc lập Hùng cường, nhưng vì Thần
Tiền Thức nên mới khởi đầu phát triển Tính chất của Thần từ tuổi Dậy Thì. Dậy Thì là là giai đoạn
của con Người phát triển tạm đủ khía cạnh Cá nhân ( Nhân ) được biểu lộ ra ngoài bằng khả năng
Truyền Chủng, mà dầu hiệu là có Kinh Nguyệt nở trẻ Nữ và Xuất Tinh ở trẻ Nam.
Những hiện
tượng đó thuộc Truyền sinh, có phạm vi rộng lớn hơn Bảo sinh ( Cá nhân ). Trên phương diện Tinh
thần là mở đầu cho sự trổi dậy của Óc Phê Bình, Óc Phê Bình biểu lộ nhu yếu khẳng định Sự Độc lập
và củng cớ Nhân cách Biệt lập của mình, kéo theo sự muốn Thoát ly Gia đình, giữ bỏ mọi quyền uy
và dễ coi những lập trường và chủ trương là lề thói đi trước là Cổ hủ, cần vượt qua vì thế cũng là
tuổi dễ gây nên những và chạm vơi những ai muốn coi Hắn như Niên thiếu, và cư xử với Hắn cách
Trịch thượng. Tất cả những thái độ đó bị người không hiểu cho là lố lăng, kiêu ngạo. Nhưng với ai
hiểu được Nhân tính con Người thì không những chấp nhận mà còn coi đó như những báo hiệu tốt
của một cuộc Tiến hoá mà Hồn Thần bắt đầu công cuộc nhận thức ra bản chất của mình. Do lẽ đó
những xã hội được thầm nhuần Minh Triết đã đặt ra những Thể chế giúp vcho sự nảy nở kia được
gặp bầu khí thuận lợi và được hướng dẫn. Văn hoá Việt Nho đã thiết lập Lễ Gia quan trong ý đó.
Vì Lễ uan nhằm hướng con Người ra khỏi sự Ỷ lại, để bắt đầu cuộc sống Độc lập, không còn chịu
quyền uy nào, trong đó phải kể trước hết tới quyền uy của Mẹ Cha.
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Quyền uy này cần thiết cho đứa trẻ từ lúc ra đời tới chung quanh tuổi Đôi Mươi ( có thể 15 – 20 ) ,
sau đó nên làm Lễ Gia quan để trả lại quyền Tự Định Đoạt cho Con Cái, và Cha Mẹ rút lui vào địa vị
Cố vấn Bạn hữu. Lễ Gia quan như vậy là sự thoát ly quyền uy, được tổ chức do chính những người
đang nắm quyền uy hầu giải phóng Người đến tuổi Thành Nhân thoát khỏi những ràng buộc tự ngoại
không còn cần thiết nữa.
Vì thế để cho Lễ Gia quan đạt được hầu hết hậu quả mong muốn thì cần có sự tham dự của hết mọi
người liên hệ tới trẻ Thành Nhân như Quân, Sư, Phụ:
Quân: Vế mặt Chính quyền chỉ được phép đòi ở người Dân những hy sinh tối thiểu để
duy trì Nước, không bao giờ được xen lấn vào những địa hạt Tư Riêng thuộc Nhân. Chỉ có
Dân thuộc Xã hội, còn Nhân thì không, nên kêu là Nhân Chủ.
Phụ: Hiểu là Cha Mẹ lo liệu cho Con Cái cả hai phương diện Tinh thần và Vật chất,
nhưng cũng chỉ đến tuổi Gia quan là nên ngừng. Sau đó cần để cho Con Cái hiện thực đức Tự
Cường Tự Lực, vì có vậy chúng mới đạt Cứu Cánh của con Người.
Bởi thế ngay về đàng tài Sản Cha Mẹ đừng quá lo để lại gia tài lớn cho con, vì như thế làm làm cho
chúng mất dịp Tự Lực Cánh Sinh, tức cũng là vô tình làm chậm bước Tiến hoá của chúng, nên theo
luật Giá Sắc những Cha Mẹ đó cũng phải chịu trách nhiệm.
Vì thế những Cha Mẹ hiểu thấu đáo không nên lo lắng quá nhiều về việc gây gia tài để lại cho Con
Cái: Chỉ cần cho chúng một khởi điểm tàm tạm, còn chính chúng phải làm
lấy: kể ngay từ những đò dùng trang trí trong nhà. Đấy là dịp để cho Con phát triển Tài năng: Sống
đầy đủ mọi chiều kích: Trong đó có Lý trí cần phải tài bồi bằng Tự Lực Cánh sinh. Con cái nên
được giáo dục để chúng ý thức tầm quan trọng của chữ “ Tự Cường “để sau này không những
không phàn nàn về sự thiếu sản nghiệp Cha Mẹ giối cho, mà còn coi đó là dịp may để phát triển óc
Tự Cường, Tự Lực.
Sư: Xét về Thầy thì trách nhiệm càng quan trọng hơn. Nhiệm vụ ông Thầy là hướng dẫn
đại cương, còn để cho môn đệ phải tự tìm lấy đường lối Riêng Tư nhất là tự gây cho mình
những trực giác rất cần thiết cho đời sống Tâm linh.
Đem những ý nghĩ toàn Lý trí nhất là quá nhièu sự kiện về Hiện tượng nhồi nhét vào đầu óc trẻ là
một Tội Ác mà hiện nay hầu hết các chương trình Giáo dục đểu phạm.
Đã biết luật Giá Sắc “ Ai Gieo Nấy Gặt “, mà lại không để thì giờ cho “ Trẻ Gieo “, không giúp
cho chúng gieo Hạt Giống Tâm linh, còn làm tê liệt khả năng gieo Hạt Giống bằng chồng chất
Hạt Lý trí, bằng bắt lệ thuộc vào sự kiện Hiện tượng tức là Lệ thuộc vào Đất thì không thể đưa
chúng đến chỗ Biến hoá, nhưng làm ứ trệ, làm ngảng đường Tiến hóa và lâm vào đủ loại bế tắc.
Con Người hiện đại đang bị khốn đốn, thì truy căn ra là do tất cả các ngành Giáo dục, Văn hoá
đều đều toàn một chất Địa ( Duy Lý ) thì làm sao không phá vỡ mất cái mối Thái Hòa, tức Hoà
với Tiết Điệu uyên nguyên cùng Trời Đất. Thuận theo Tiết Điệu đó là quẻ Khôn. Đi theo Tự
Cường đó là quẻ Kiên, nên Kinh Dịch đã diễn tả cuộc Tiến hoá bằng quẻ Kiền.
Theo Thuyết quái VII thì Kiền là Tự Cường, Tự Lực: “ Kiền, Kiện dã “ , chữ Kiền viết với bộ Nhân ý
nói lên tính cách Tự Chủ, Tự Lập, Tự Cường như câu giải nghĩa quẻ Kiên : “ Chung nhật kiền kiền
“ và “ Quân tử dĩ Cường bất tức “. Vì vậy lấy tượng Kiền là Rồng. Rồng không lệ thuộc vào đâu
cả : lúc lặn dười nước, khi hiện lên ruộng, lúc bay lên Trời . Thực là Tự Cường, Tự Lập. Cần vâng
theo luật Loại tụ mà tích chứa những tư tưởng cao đẹp, những cử động rộng lượng nhân ái để sửa
soạn môi trường thuận lợi cho sự thức dây và bay lên của Rồng tức là của Thần. Đấy chính là ý của
“ Nhật tân chi vị thịnh đức “ trong Dịch.
Để tóm lại. Đây là một bài nhằm phác họa lộ trình Tiến hoá của con Người. Xác định nơi phát
xuất của nó là Thần, hay là Hồn Thần để phân biệt với Hồn Khóm của con Vật. Đặc tính của
Hồn Thần là bất ỷ, là Đôc lập, thường được biểu lộ vào lối chung quanh 20 tuổi. Do đó Lễ Gia
quan nhằm giúp vào việc phát triển đặc trưng của Hồn Thần là Tự lập, Tự do. . Tự do Tự
Cường mới là điều cốt chính; còn lộ trình xuất phát điểm, quá trình Tiến hoá chỉ là những
phương tiện suy tư nâng đỡ Tâm hồn không nên quan trọng hoá.
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VIII.- Tự Do
1.- Tự do hàng Ngang
Có hai thứ Tự do: Một Nội một Ngoại.
Tự do Ngoại cũng gọi là Tự do Chính trị ở tại nó không bị thằng thúc áp đảo tự bên Ngoài
do Tha Nhân như Xã hội hay Gia đình ( libertas coertionis ).
Tự do Nội cũng gọi là Tự do Triết lý hay Tâm lý đối diện với Định mệnh. Khi ta không bị
tha Nhân thằng thức ta có thể muốn làm chi tuỳ sở thích thì gọi là Tự do, nhưng có thực Tự do
không, hay chỉ là Tự do bên ngoài, còn trong thực chất thì bị điều động do một định mệnh khắt khe
không sao thoát ra được, nhưng vì không ý thức được, nên thường cho là mình Tự do, mà kỳ thực
không Tự do!
Vấn đề Tự do đã được đề ra và bàn cãi sôi động trong Triết học Tây phương qua hàng bao thế
kỷ không những bằng tranh nluận nhưng cón bằng đấu tranh đẫm máu và cho tới gần đây vẫn chưa
tìm ra được câu trả lời.
Sự thất bại ở chỗ các Triết học đó không phân biệt ra được hai bình diện Ngang và Dọc, nên
đã không tìm ra giải pháp ổn thỏa. Đến khi ghé tìm bên Triết Đông lại hiểu lầm vì đã dùng
phạm trù hàng Ngang, nên nhiều học giả đi tới kết luận là người phương Đông không có Ý
niệm về Tự do, nhưng hầu hết theo thuyết Định mệnh. Chính vì đó mà phương ông bị ứ trệ
trong chậm tiến.
Có thực Đông phương thiếu ý niệm Tự do hay ngược lại vần đề Tự do không còn sôi động chính vì
đã giải quyết phần nào ổn thỏa? Đáp câu hỏi đẩu ta không ngần ngại thưa là không phải thế, vì có
hay không chỉ là phạm trù Nhị nguyên, hàng Ngang, còn triết Đông nhất là phần Việt Nho thì “ Có
như Không, Không như Có “ như sẽ bàn dài trong phần Định Mệnh, ở đây chỉ xin nói đến phần Tự
do, vì chỉ gần ghi nhận rằng :
Triết Nho hầu như không nói gì đến Tự do chính bởi phần nào đã tìm cho vấn đề một giải pháp
ồn thỏa . Được như thế là vì đã theo một chiều hướng khác với triết Tây. Có thể nói Triết Tây
tìm Tự do theo hàng Ngang, nghĩa là tự do với Tha Nhân, Tha Vật.
Còn Triết Đông lại tìm Tự do hàng Dọc nghĩa là tìm ngay nơi Mình.
Và dầu trước hết là đưa ngay ra một quan niệm về con Người rất Tự do. Thí dụ Định nghĩa Người
như một ông Vua tức Nhân Hoàng đối với Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đó là hình ảnh ông Bàn Cổ
to lớn hơn vô cùng quan niệm về con Người của Triết học Duy niệm. Vì Bàn Cổ có tham dự vào việc
sáng tạo Vũ trụ, phần nào giống với đại Nhân Purusha bên đất Ấn. Cả hai đều khác với Vũ trụ Hy
Lạp, trong đó tất cả đều là công việc của Thần minh, chứ con Người không có tham dự gì vào việc
tạo thành chi cả . Công việc vĩ đại hơn hết trong nền Nhân bản Hy La mà con Người có thể làm được
là việc ăn cắp tý lửa do Prométhée thực hiện. Ăn cắp tý lửa đã thầm tháp gì với sắp đặt Vũ trụ của
Bàn Cổ, thế nhưng với quan niệm Tây Âu thì đã to lớn lắm, và do lẽ đó trong thời Phục Hưng
Prométhée được ca ngợi như là Thần Linh vì đã có công thắp ngọn đền Tiến hoá sửa soạn cho sự
bùng nổ của cuộc cách mạng Pháp 1780. Cuộc cách mạng này được nhiều Sử gia, Triết gia đã chào
mừng như một bình minh của sự trưởng thành con Người, trong đó con Người khởi đầu đòi quyền
bất khả sang nhượng về sự định đoạt cho Số kiếp, của mình. Thế hệ đàn anh chúng ta vì nằm trong
chế độ đô hộ nên cũng coi cuộc cách mạng Pháp như là biến cố độc nhất trong lịch sử. Thực ra thì
một trăm năm trước cuộc cách mạng Pháp 1670 bản Nhân quyền của Anh đã ra đời rồi và năm 1787
có cuộc cach mạng Mỹ, nó đã sửa soạn gần cho cuộc cách mạng Pháp không đi tiên khởi và cũng
như các cuộc cách mạng kia đều không gây ảnh hưởng lớn cho con Người mà không là người Da
trắng.
Lý do sâu xa là vì tất cả các Quyền lợi và Tự do mà 3 bản Văn trên đòi đều nằm trọn vẹn trong
hàng Ngang, nên sự Tự do đó đều được chinh phục trên sự bóc lột và tiêu diệt các dân màu.
Nói khác các dân màu đã bị tước đoạt không những Tự do mà cả đến mạng sống ngay chính
trong quảng thời gian ra đời của những bản Nhân quyền và những Khẩu hiệu tuyên dương Tự
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do . Tự do đó tôi gọi là hàng Ngang. Vì hễ Người này Dân này đòi phần hơn thì Người kia
Dân kia chịu phần kém.
Chỉ có Tự do đích thực theo chiều Dọc như kiểu Đông phương. Đông phương đã từ lâu đi Vào
con đường Tự do hàng Dọc này đến nỗi có thể nói chính Triết Đông đã góp phần lớn nhất vào
việc làm cho cách mạng Pháp bùng nổ ( Xem Vữa Khổng hai chương cuối ). Tuy nhiên mới chỉ
giúp được bước đầu, thì các Triết học gia đã ngừng lại không kịp khám phá ra chiều Dọc Tâm Linh vì
thế mà cuộc cách mạng Pháp đã giũ bỏ được cái gông cùm thuộc loại Bái vật, chứ chưa thoát gọng
kìm Ý hệ, nên chưa đạt quan niệm chân thực về Tự do.
Lịch sữ châu Âu cho tới nay vẫn còn đong đưa giữ hai Thái cực một là Tự do quá trớn buông
thả thiếu hẳn Chủ Đạo, đến nỗi không biết phân biệt giữa Tự do Cá nhân và Tự do Đoàn thể.
Cái sau bị hạn chế bới những luật lệ thiết yếu cho sự tồn tại của Xã hội. Nhưng người ta không hiểu
để cho Tự do Cá nhân lấn cả sang những phạm vi rất cần thiết cho sự trường tồn của nó như hiện nay
Hippi là đại biểu dễ nhận hơn hết. Họ chối bỏ mọi luật lệ , mọi ràng buộc thói tục, mà không ý thức
rằng cái đó cần cho cuộc sống chung mà không ngăn cản việc đi tìm Tự do.
Chính vì thế họ không bao giờ thiết lập được Tự do như ý vì thường đã gây ra phản động bằng
Độc Tài đi tới chà đạp lên cả Tự do Cá nhân như Phát Xít đã làm xưa và Cộng sản làm hiện
nay. Đó cũng chì là sự phản động lại những chủ trương Tự do thái quá cho phép “ Kẻ mạnh
bóc lột kẻ Yếu “ . Và như thế chỉ có đong đưa giữa hai Thái qúa: Một bên là Tự do Cá nhân
đến cùng tột, bên kia là Độc tài chen lấn vào tận Lương tâm tư nhân, gây nên một sự bất ổn
Tâm hồn. Lý do là tại Triết học đã tự giam mình trong phạm vi Lý trí hạn cục hàng Ngang :
quan niện Tự do Báo chí, Tự do suy tư chống đối kẻ khác, rồi chống đối nhau giữa Cá nhân và
Xã hội mà không sao đưa ra được một quan nìệm “ Tự do tích cực “ vươn lên khỏi hai hạn từ
Cá nhân và Xã hội, hầu giúp nhau tiến trên đường Tự do chân thực nó hệ tại biết vươn lên đợt
Tâm linh để nhận ra những Tần số cao hơn, rộng hơn, với những khả năng vô biên như quan
niệm Đông phương.
2.- Tự do hàng Dọc
Quan niệm này đặt theo hướng đi lên, càng lên càng Tự do, càng xuống càng Nô lệ, như có thể minh
hoạ phần nào bằng Thái cực như sau:

( Từ dưới lên: 1: Chất đặc; 2: Chất khí; 3: Tinh khí; 4: Linh Khí; 5: Thần;) O: Vô cực )

Ta hãy ví đợt 1 với bình diện giác quan, trong đó phạm vi rất hẹp, vì cùng một lô mà trên cùng chỉ là
một, còn ở dưới chia ra làm 32. Vì thế Tự do ở đợt này thường chỉ là thỏa mãn những nhu cầu cá
nhân : Ăn, Uống, Tình dục. . . nhưng lên đến đợt 3 , 4 thì mở rộng và được quan niệm như sự thoát
ra khỏi yêu sách của Cá nhân để hành động theo những lý lẽ rộng lớn hơn, thí dụ thuộc Gia đình hay
Quốc gia, Nhân loại. Rồi khi lên nữa đến đợt 5 thì là vượt tất cả biên cương nhỏ bé của cả Nhân loại
để bao hàm tất cả Vạn Vật trong một cái nhìn Nhất Thể,nên không còn gì ngảng trở sự Tự do.
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Nên Tự do tối hậu đó được biểu thị bằng bảng trắng trên cùng: Bao nhiêu những giới hạn ở đợt
1 đều biến mất khi lên đến đợt trên cùng để mình cùng Vũ trụ thông hội trong một Tiết nhịp,
sống động đến nỗi mình không còn cảm thấy bị chống đối ràng buộc, hay hạn chế bởi cái chi
nữa, nhưng tất cả đều hòa hợp với mình. Trạng thái đó gọi là Thái Hòa và đấy mới là Tự do
chân thực, Tự do xứng danh với Minh Triết, nên tuy nói là hàng Dọc, mà thực ra bao gồm cả
hàng Ngang: không những nó ổn thỏa cả Thiên lẫn Địa mà cả Nhân nữa hay nói theo tiếng
ngày nay là thích ứng với thế giới bao quanh sinh lý Hiện tượng với thế giới Nhân luân và thế
giới Tâm linh nội Ngã : “ The umwelt of our biologicaland physical foundations. The mitwelt of
social relations and the eigenwelt of one’s own inner life and self concious : . Psychotherapy East and
West ). Alan Watts. Mentor book p. 95.
Sự phân biệt này giúp ta ý thức rõ hơn về ý nghĩa Tam tài là điều cần thiết cho việc hiểu
đượcTự do chân chính là cái có tính cách co dãn và mở rộng ra mãi theo đà tiến của Tâm thức,
của Triết lý.
3.- Bảo chứng
Những điều bàn trên đây không chỉ là những lý lẽ suông, nhưng thực ra đã có những hiện thực,
những thể chế làm bảo chứng: trong đó phải đặt nổi sự giải phóng con Người.
Khi con Người trong Xã hội được giải phóng khỏi vòng Nô lệ Người, Nô lệ Vật và Nô lệ Tâm
linh thì phải kể là bấy nhiêu bước tiến lớn lao của Triết lý.
Tuy những điều giải thoát đó chưa lan tỏa tới toan dân vì trình độ học thức và kinh tế quá thấp.
Nhưng khi đã có lý thuyết và một số thể chế để thực hiện thì ta có thể coi như những bảo chứng quý
giá, chúng bắt ta phải kính nể và nghiên cứu về những tư tưởng đó.
Vậy nền tư tưởng Đông phương nhất là phần Việt Nho đặt con Người trong Tam tài như một Vua
trong Vũ trụ nên rất ít bị lệ thuộc, nhờ đấy vấn đề chỉ còn là cố hiện thực đến độ “ Chí Thành
để được như Thần ”. Do lẽ đó ta hiểu tại sao Triết Nho đề cao vai trò con Người Đại Ngã có vẻ
còn hơn cả Trời cùng Đất là cốt nhấn mạnh đến Nhân chủ tính con Người, vì nó là gốc nguồn
của Tự do chân thực.
Ta có thể thấy sự quan trọng đặt nơi con Người trong một số câu Minh triết, chẳng hạn: “ Thiên
Thời bất như Địa Lợi, Địa Lợi bất như Nhân Hoà “.
Trên đây là một suy luận liên hệ tới tiêu biểu thuộc Thời gian nên ít người nhận ra, điều đó không
mấy quan trọng, miễn người ta hiện thực được nội dung chân thực của quan niệm Tự do.
Và lúc ấy người ta sẽ hiểu phải chinh phục nó theo chiều hướng nào: Không phải trong chiều
hướng hàng Ngang buông thả các Dục vọng, hoặc vượt qua các pháp luật của Đoàn thể hay lấn
chân vào Tự do của Lân nhân, nhưng bằng vươn lên , cũng có nghĩa là Hướng Nội để đón
nhận những tia sáng Tâm linh tự nơi Lòng Mình.
Mỗi khi những tia sáng chớp lên trong lòng là mỗi lần làm trụt xuống một số Thành Kiến có tính
cách thu hẹp che khuất, không để cho sự vật hiện ra nguyên hình, không cho mình nhận ra như mình
có trong Bản chất uyên nguyên. Nghĩa là một thực thể Lưỡng Thê có hai đời sống: Một Cá nhân
trên bình diện Hiện tượng, một Đại Ngã Tâm linh trên bình diện Vũ trụ.
Tự do phải biết tìm trên bình diện Vũ trụ thì mới thỏa mãn nguyện vọng sâu thẳm của con
Người.
Không nhận ra điều đó lại chỉ tìm cầu có bình diện Hiện tượng thì sẽ lấn chân sang địa hạt khác: Ở
Cá nhân là mộttài năng lấm sang tài năng khác , thí dụ Lý lần Tình, còn với Tha Nhân là những bất
công hoặc những lộn xộn làm rối loạn trật tự của đời sống công cộng.
Còn khi ý thức ra được Đại Ngã tâm linh thì mặc tình chinh phục và mỗi bước tiến lên được
ghi nhận bằng một cuộc chuyển hoá Tâm thức được biểu lộ bằng sự rộng mở chân trời cho Hồn
tung cánh bay lên. Và như thế cuộc chinh phục Tự do đã không làm phiền Lân nhân hay Xã
hội mà còn trở nên một cuộc Hành hương đầy hứng khởi nên cũng rất kiên trì hơn các lối tu trì
của các Tôn giáo. Vì nó dẫn tới cái Tri chân thực đến chỗ “ Tam gia tương kiến “
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( Ba nhà xem tận mặt nhau ), không còn bị hình danh sắc tướng che khuất để nô lệ hoá mình.
Đây là cái nhìn gây nên Tâm hồn thư thái an nhiên an lạc, cái nhìn ra chính Bản tính uyên
nguyên của con Người, vốn là một Thực Thể đầy Tự do.
Chính với Tự do hàng Dọc Tâm linh này chúng ta mới có quyền nói Bản tính con Người là Tự
do.
Nói thế hay nói Bản tính con Người là Thần cũng như nhau. VÌ thần là tự ý định đoạt nên gọi là Tự
do: có nghĩa là do tự mình phát xuất định đoạt; ngoại giả các loại Tự do hàng Ngang: Tự do theo Dục
vọng, tự do theo Chèn ép Lân nhân, tự do phá rối Trật tự chỉ là những nẻo đường đưa tới Vong
Thân, Thù hận. Bấy nhiêu điều là sản phẩm của những nền Triết học bò Ngang.
D.- Lời kết
Bài trên hơi dài, vì phải diễn giải từ những câu chữ Nho, được phát biểu một cách quá súc tích, nghe
như nhát gừng, nên phải đi theo cung cách Triết lý, phải dài giòng, việc này có thể làm cho nhiều vị
khó lưu tâm, thực ra đây không phải là chuyện trên Trời dưới Đất, mà là chuyện về con Người
chúng ta, thiển nghĩ chúng ta có thể rút ra được vài bài học hữu ích.:Tất cả nguồn tư tưởng trên đều
được Triết gia Kim Định khai triển từ Lạc Thư là sách cuả Dân Lạc tức là Tổ tiên Việt.
“ Lạc thư được gọi là sách Mẹ đối lại với Hà Đồ là sách của Cha, Cha cầm cái Củ Vuông đi theo
vòng ngoài, phải chịu điều kiện của Thời Không, có nghĩa là đi theo lối lần từng bước gọi là Diễn
dịch, là Luận lý biện chứng. Còn Mẹ Nữ Oa cầm cái Quy Tròn chỉ lối biết Trực thị, Trực giác, là cái
biết riêng của phụ nữ có sự mẫn tiệp Tâm linh và tế nhị hơn đàn ông.
Chính thế mà đàn bà yêu thích cái gì cụ thể, riêng tư vì do khả năng nhìn thấy trong cái Riêng tư có
cái Phổ biến, nhìn được cái Vô biên trong cái Hữu hạn. Chính bởi đó mà lạc dân có thể hãnh diện là
dân tộc duy nhất trong thế giới mà không có triết học. Sở dĩ không có triết học là điều hãnh diện, vì
Triết học đã được thâu nhập vào đời Sống, nên gọi là Giao Lạc hay Giao Chỉ theo nghĩa hai Chỉ giao
nhau: Chỉ Trời ( số Lẻ ) giao với Chỉ Đất ( số Chẵn ), chỉ Phi thường giao với chỉ Thường thường,
nói khác đi Triết học được hiện thực vào Đời Sống, nên không còn Triết đứng riêng ngoài Đời Sống.
Muốn thấy Triết Việt thì đừng có tìm trong Sách mà phải tìm trong Lối Sống. Chính nhờ trực giác
nên tinh hoa của Lạc Thư là nhìn ra Trời ngay trong Đất, bởi vậy ở Lạc Thư số Đất ( số Chẵn, chen
lấn với số Trời ( số Lẻ ).
Điều ấy có nghĩa là nhìn thấy Đạo ngay trong đời khỏi tìm đâu xa, nói khác đi nhìn thấy cái Phi
thường trong những cái Thường thường. Nhờ thế mà Việt Nam Triết học đã được hiện thực
vào Đời Sống trước dăm ngàn năm sớm hơn những nơi chỉ biết tìm cái Phi thường ở những cái
Phi thường, nên thiếu hiệu nghiệm. Vì Phi thường không thường xẩy ra, nên mới gọi là Phi
thường, nên khi tìm cái Phi thường trong cái Phi thường là chạy theo ảo tưởng. Muốn tránh ảo
tưởng phải biết tìm Đạo trong Đời, tìm Phi thường ngay trong những cái Thường thường mới
hiệu nghiệm.” ( Lược trích trong Lạc Thư minh triết: Gia phả. Kim Định )
Những Tư tưởng trên là Minh triết xuất phát từ Dịch Lý, đây cũng là Việt lý đi sâu vào đời sống ở
Nơi Đây và Bây Giờ, hàng ngày nên tập quen sống trong những cái Nhỏ Vặt Thường thường, vì trong
cái Thường thường có ẩn chứa cái Phi thường, nhận ra được cái Phi Thường giúp ta đi vào đời sống
Tâm linh, chứ không là thứ Dịch 64 quẻ chuyên về bói toán như người Tàu chuyên chú.
1.- Ba luật lớn trong Vũ trụ là luật thuộc về thế giới Tâm linh, giúp con Người trở về Nguồn
mà sống cho sung mãn, đây là lãnh vực mà ngày nay người ta lảng quên hay khinh thường, nên gây
ra bao nhiêu nan đề cho con Người và Xã hội.
Còn các Định luật khoa học là những định luật trong thế giới Hiện tượng. Ta có thể nghĩ định luật
Tâm linh là luật Mẹ và định luật Khoa học là những luật Con.
Cả hai loại Định luật này đều là Dịch lý, là Thiên lý, đều là luật của Thượng đế của Thiên Chúa.
Những định luật này cũng không thể nghịch với đức Tin về đấng Tối cao.
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Con Người có đi vào những định luật về Tâm linh mới tiếp cận được với nguồn Sống và nguồn Sáng,
tức là nguồn Tình Yêu thương và nguồn Lý công chính. Đó là cốt tuỷ là Gốc của con Người. Khi đã
thiếu nguồn Tình thì không còn là Người nữa, không còn Nhân Tính nữa, vì Tính Tình là Bản chất
của Nhân. Khi sống ngoài thế giới Hiện tượng con Người phải khám phá các định luật khoa học để
nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần.
Vì con Người là Vật Lưỡng Thê, nên phải sống quân bình giữa hai đời sống Tâm linh và Thế sự
ngược chiều nhau, mới phát triển hết mọi cơ năng. Đời sống Tâm linh thì Hướng Nội, còn đời sống
Thế sự thì lại Hướng Ngoại. Do đó ta không thể chỉ chuyên môn chỉ sống trong một lãnh vực chuyên
biệt mà có đời sống quân bình được. Sống như vậy chẳng khác nào chúng ta đi trong cuộc Đời với
một chân. Người ta bảo trong 25 thế kỷ nay, người Âu Châu chưa biết Quy tư ( hướng Nội ). Có
được phát triển toàn diện như vậy con Người mới có thể sống hoà nhịp với Tiết nhịp của Vũ trụ. Sống
được như vậy, Cha ông Chúng ta gọi là Thuận thiên, vì có sống thuận với Thiên lý thì mới phát triển
và tồn tại được, phải sống làm sao cho “ Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà “ thì con Người mới đạt tới
Hoà bình, hạnh phúc chân thật .
Cuộc sống thuận Thiên hay hoà điệu với Tiết nhịp Vũ trụ đã được Cha ông chúng ta quảng diễn trên
mặt Trống Đồng Đông Sơn, cũng như Ngọc Lũ.
2.- Theo luật Biến Động thì mọi vật trong Vũ trụ đều biến đổi hàng giây hàng phút, vậy
muốn cuộc sống được viên mãn, thì con Người cũng phải hoạt động không ngừng để được Tiến hoá
theo nhịp điệu của Vũ trụ. Vì vậy cho nên từ lúc mới sinh ra cho đến lúc từ giả cuộc đời, con Người
không bao giờ ngừng nghỉ hoạt động được. Con Người không phải được sinh ra là đã Thành, mà là
đang Thành suốt cả cuộc Đời, muốn Thành để Trưởng Thành thì phải biến hoá, vì vậy cho nên khi
ngừng nghỉ hoạt động thì cuộc sống sẽ bị ứ trệ, một cơ năng không được phát triển sẽ làm đình trệ sự
Tiến hoá của những cơ năng khác.
Ngay khi còn là Ấu nhi, nếu Cha Mẹ không âu yếm nâng niu đủ thì đời sống Tình cảm không phát
triển cân xứng cũng như không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ thì Lý trí cũng không được
nâng cao.
Đến tuổi vào Trường, nếu không chú ý trau dồi yếu tố Thành Nhân để giúp các em biết cách ăn ở xữ
trí ở đời cho phải Người phải Ta, cũng như trau đồi kiến thức thông thường để cho hai yếu tố Đức và
Tài phát triển đồng đều thì đời sống sẽ không được quân bình.
Việc Giáo dục ngày nay, hầu như các nước trên thế giới đều chú trọng về việc trau dồi kiến thức tức
yếu tố thành Thân để dành nhau về kế mưu sinh, mà quên đi cách sống Hoà với mọi người. Đây là
nguyên nhân gây ra Bất hòa và Bất công trong xã hội.
Đến tuổi Trưởng thành là tuổi Tự lập, nếu Cha Mẹ cứ sợ con cái vấp ngả, mà ôm ấp trong cánh tay
của mình thì lại ngăn cản sự phát triển tính chất Tự chủ, Tự Lực, tự Cường của con cái. Đây là phần
quan trọng nhất của mỗi con Người, thiếu phần này con Người sẽ sa vào vòng Nô lệ.
Nếu trong thời kỳ sống Tự lập mà cá nhân đó không biết tiếp tục trau dồi hai phương diện Tâm linh
và Thế sự cho điều hoà thì đời sống sẽ mất quân bình: Hoặc sống nặng về Tình quá thì sẽ đối xử
thiên lệch với những người này người khác, nếu nặng về Lý quá thì sẽ đi vào ngõ gian manh. Cã hai
đều gây ra Bất Hòa và Bất công trong Xã hội.
Sống trong Xã hội, nếu chỉ lo làm việc Bác ái, mà quên cổ võ và thực hiện Công bằng xã hội thì là là
chọn Dễ tránh Khó, chọn Ngọn bỏ Gốc.
Làm việc Bác ái tuy khó mà dễ, vì nó không đụng chạm tới ai, mà lại dễ mua cảm tình. Còn thực hiện
lẽ sống Công bằng là đụng chạm tới cốt tuỷ của sự sống nhiều Người và cũng đụng ngay với chính
mình, như một quán tính con Người dễ sa vào vòng sống Bất công.
Thực hiện và bảo vệ lẽ sống công bằng là công việc bảo vệ Nhân quyền và Nhân phẩm cho mọi
Người.
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Xã hội ngày nay mỗi ngày một loạn thêm là vì Lý trí quá phát triển để tranh danh đoạt lợi một cách
vô cùng tinh vi, mà quên yếu tố đối xử công bình với nhau, cứ mạnh được yếu thua, khôn ngoan hơn,
thế lực hơn, nhiều tiền hơn thì dành được phần nhiều phần tốt. Toàn cầu hoá là cuộc chạy đua giao
tranh lợi, cuộc giao tranh này có giúp cho Hoà bình Nhân loại không thì cứ để ý tất ta có thể thấy.
Thường các Tôn giáo chỉ chú trọng đến việc dễ là làm Bác ái, mà quên cổ vũ và thực hiện Công bằng
Xã hội.
Mầm mống Cộng sản nằm trong Bất công xã hội Âu Châu cũng như các nơi khác. CS quốc tế cho
mình là Phải và cho Đế quốc thực dân là Trái vì Bất công, Đế quốc thực dân thì kết tội CS quốc tế
là tàn bạo, vì vô Thần, chẳng bên nào thấy cái xà trong con mắt mình, nên xã hội cứ triền miên
rối ren. Những người bên phía hữu Thần muốn tiêu diệt Cộng sản đến tận gốc thì phải thiết lập
cho được Công bằng Xã hội một cách tương đối, chứ chỉ dùng vũ lực để tiêu diệt thì chính vũ lực
lại là mầm mống cho thứ Cộng sản khác tinh vi và độc hại hơn.
Phải có một tâm hồn nhạy cảm phát xuất từ lòng Bác ái, thì mới nhận ra lẽ Công bằng để ăn ở Hoà
với mọi Người. Cử chỉ Bác ái thì dễ nhận thấy nhưng ăn ở công bằng trong mọi trường hợp thì lại rất
phức tạp và khó khăn,, lại vì người ta có nhiều cách để tránh né che lấp. Nhân loại đang ngủ quên
hay lờ đi vấn đề công bằng tương đối trong xã hội!
Liên hiệp quốc cũng theo con đường Bác ái mà cũng chưa chú ý đủ tới yếu tố Công bằng xã hội.
Mầm loạn của Thế gìới là Bất Công, và nguồn gốc của Hoà Bình là lẽ Công bằng trong mọi lãnh
vực. Bất công là do con Người gây ra, muốn sửa Bất công thì trước tiên phải sửa nơi mỗi con
Người. Con Người không gieo Bất công là con Người “ Tình Lý tương tham “ , biết cách “ ăn ở
phải Người phải Ta “. Vấn đề xã hội thật đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, vì nó liên hệ đến
mọi người, mà bá nhân bá tánh, và mọi người phải chịu trách nhiệm sửa lại phần gây rối của
mình bằng cách phải tìm cách sống Công bằng để Hoà với nhau, các quốc gia cũng vậy. Để cho
mọi người tỉnh ngộ là điều còn diệu vợi.
Cứ sống theo lối nhiều sãi không ai đóng cữa Chùa thì cả thế giới sẽ dắt nhau xuống hố.
Ta chỉ mong thực hiện được công bằng xã hội tương đối, để cho bất cứ ai cũng có điều kiện tối
thiểu để sống xứng với Nhân phẩm, vì khi được sinh ra chúng ta đã gặp sự bất công ngay trong
bản chất của chúng ta, vì mỗi người có những khả năng và tư cách hơn kém khác nhau. CS đã
có ảo tưởng muốn thực hiện công bằng xã hội tuyệt đối nên đã phá hoại “ cào bằng tất cả” mọi
thứ từ con Người đến Xã hội, để rồi chết chìm trong đó.
Chúng ta không thể CHỈ quy tụ với nhau tại nhà thờ hay nhà Chùa mà cầu Xin Chúa Phật ban
Hoà bình cho chúng ta. Chúng ta không thể cứ theo thói ăn ỡ bất công, xả rác ra cùng Thế giới
rồi ngồi mà cầu xin Chuá Phật dọn rác đi cho chúng ta được, mà chính chúng ta, mỗi người phải
đứng trước mặt Chúa, mặt Phật đoan quyết với các Ngài rằng chúng ta sẽ cùng nhau sửa đổi
đường ăn lối ở cho công bằng đề sửa chữa lại Bất công, để chấm dứt mầm loạn mọi nơi trong Xã
hội. Cầu xin Hoà bình nơi Chúa Phật mà không lo xoá đi Bất công trong tâm khảm mọi người ở
mọi nơi thì là điều ảo tưởng, vì Thiên Chúa không thể xoá cái luật công bằng mà Ngài đã tạo
dựng ra từ muôn thuở để sửa lại những bất công do những con cái hư như chúng ta gieo rắc ra
mọi nơi, nguyên nhân đơn giản là chúng ta không vâng theo lời các Ngài dạy mà ra! Tay cứ làm
chuyện bất công mà miệng cứ xin xỏ kêu nài Hoà bình, thì thật chúng ta không xứng đáng với
bậc Con Cái cao quý của các Ngài. Chỉ cần mỗi người tự mình thắp đuốc lên, cầu xin Ngài soi
đường chỉ lối mà thực lối sống yêu thương và công bằng với nhau thì mọi dự sẽ được tốt đẹp.
Con Người ngày nay luôn tự hào về trình độ văn minh của mình, nhưng cứ xét xem trong cách
ăn ở với nhau có thực sự được văn minh không?
3.-Về luật Loại tụ, người bình dân bảo” Tuồng nào đi theo tập nấy “, Nho thì bảo là “ Mã
tầm Mã, Ngưu tầm Ngưu”, còn văn gia thì bảo “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “.
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Luật này giúp chúng ta biết cách sống và giao tiếp ở đời với ai và thế nào để cho không bị sa vào
con đường trái Đạo làm Người. Cha ông đã bảo “ Ở ống thì dài ở bầu thì tròn “, cho nên mình
không thể nào thoát khỏi ảnh hướng của môi trường sống nhất là khi giao tiếp với lân nhân với tha
nhân.
Sống trong Đời chúng ta luôn luôn trực diện với các đối cực như Thiện với Ác, Đẹp với Xấu, Chân
thật với Giả dối, Cao cả và Thấp hèn, Lành với Dữ, May với Rủi. . .
Theo luật Loại tụ thì Thiện, Đẹp, Chân thật, Cao cả, Lành, May. . . .thường hay đi với nhau, còn Ác,
Xấu, Giả dối Thấp hèn, Dữ , Rủi. . .lại cùng nhau tụ họp, chỉ vì “Đồng Thanh đồng Khí.
Nhưng nhờ có luật Biến động, con Người có thể thay đổi theo luật Tiến hoá để Đổi mới, để hoàn
Thiện con Người. Nếu không có cặp Đối cực để Biến hoá mà Tiến bộ mà vươn lên Từ Thấp lên cao,
Từ Xấu tới Tốt, từ Thiện tới Ác, từ Thấp hèn tới Cao cả, từ Bất Tài tới Đa Tài . . ( Nghĩa là luôn chú
tâm vào công việc Perfect for life and perfect of things ), thì phỏng đời sống con Người còn có ý
nghĩa nào nữa không? Đây là phần thưởng cao quý Thượng Đế dành cho mọi con Người có việc làm
để nâng cao phẩm chất, để không những đời nay được yên vui hạnh phúc, mà chắc không thể mất
phần Vĩnh cửu đời sau.
Phải lấy thành quả Hiện tại bảo đảm cho cuộc sống Tương lai, chứ cứ mơ màng ở Tương lai mà bỏ
quên Hiện tại thì chẳc đời nay với “ Tay Trắng “ thì đời sau cũng vẫn “ Trắng Tay “!
Giây phút nào trong đời cũng phải là Hiện tại, mà Hiện tại nào cũng rán biến đổi để vươn lên. Cha
ông chúng ta gọi đó là Hiện tại miên trường. Quên Hiện tại miên trường là quên đời Sống! Cứ níu
kéo cái Quá khứ vàng son hay đen tối, cũng như hy vọng hảo huyền về cái Tương lai xa vời là sống
trong ảo vọng.
Muốn đổi mới để tiến bộ thì hàng ngày ngay từ lúc còn măng non cho đến tuổi già lúc nào chúng ta
cũng phải gieo giống: gieo những mầm Ý tưởng Tốt,những việc làm nhỏ nhặt Tốt, những lời nói nhỏ
nhẹ “ cho vừa lòng nhau “ , . . . phải gieo luôn luôn để được Gặt luôn luôn những kết quả tốt gấp
bội, nhờ đó mà có nguồn Vui, nguồn Hứng khởi cho cuộc sống hàng ngày. Trong khi gieo giống Tốt
tất ta cũng phải biết tránh những mầm mống xấu, phải lấy” thói quen Tốt để thắng thói quen Xấu “
. Trong khi giao tiếp hàng ngày chúng ta cũng phải chọn những Người tốt để học hỏi trau dồi thêm
và cũng phải biết người Xấu với những khuyết điểm của họ mà né tránh. Ngay đến việc dạy dỗ con
cái, Cha ông chúng ta đã bảo : “ Thói thường chọn Bạn mà chơi. Sông kia bên Lở nên Bồi biết
chăng? “ Giàu vì bạn, sang vì Vợ “ cũng giúp chúng ta ý thức được vấn đề thiết thân với cuộc sống
chúng ta. Để đến lúc con Người đã hư đi vì Thói quen thì khó mà sửa chữa được!
Không biết đã bao lâu nay, sống trong mội trường Phân hoá trầm trọng, chúng ta cứ kêu gào Đoàn
kết, kêu gào thì cứ kêu gào, nhưng Đoàn kết thì mãi tới nay vẫn chưa ló dạng, vì sao vậy? Lẽ đơn
giản là con dân Việt đang ở trong tình trạng” Đồng Sàng Dị Mộng”.
Sàng đây là sàng Quốc gia, mà mộng đây là mộng Cá nhân hay một vài nhóm Đảng phái. Không
lẽ cả toàn Dân của cả Quốc gia mà chỉ đi phục vụ cho một hay nhiều Đảng phái “ Lừa “ sao? Con
dân chúng ta đã bị lừa đảo triền miên, nay cũng phải mở mắt ra chứ!
Thành ra có kêu gào “ rát cổ đổ họng “ thì rồi ra cũng chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc.
Chỉ khi nào chúng ta thực sự biết cách lo cho bát Cơm manh Áo ( Quyền Tư hữu ) và quyền Tự do
phát triển Dân Sinh và Dân trí mà không cho ăn Bánh Vẽ thì nhân dân ai mà chẳng theo.
Thỉnh thoảng có một số người cũng đã nhắc tới Hồn Thiêng Sông Núi, còn có vô số Người lại kêu
gào: “ Lấy Hạ tằng cơ sở xây dựng Thượng tằng kiến trúc, hay nói dễ hiểu hơn là lấy Vật chất xây
dựng Tinh thần “, có lẽ đây là Tinh thần của vật chất lạnh cóng đã làm băng giá hết Tình người!
“ Hồn thiêng “ là “Hồn thiêng liêng “ thì ở đâu cũng có, nơi đâu cũng hiện diện. Vì có “ Thần “
mới có “Hồn Thiêng “, mà Thần thì vô phương, nên đâu đâu cũng ở.
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Nhưng Tổ tiên chúng ta đã sợ con Cháu khó tìm ra những thứ vô hình, nên đã cẩn thận chỉ cho “ nơi
chốn của Hồn thiêng là ở nơi Sông Núi “, đây là Sông Núi cũa Tiên Rồng. Vì cho Tiên Rồng là
chuyện Thần tiên, nên con cháu mới để lạc Hồn đi mất, nên cứ nhốn nháo đi tìm, chẳng khác nào như
đàn Gà con mất Mẹ. Theo Tổ tiên ta, thì Sông, Biển là chốn ở Sâu thẳm của Cha Lạc Long Quân,
Núi Non là nơi ở Cao vời của Mẹ Âu Cơ, nói tắt là Non Nước của Tiên Rồng. Tiên Rồng là Vật biểu
của Tổ tiên Việt, nó chứa ý nghĩa Minh triết về đời sống con Người và cuộc đời, chứ không là chuyện
Thần thoại, để kể cho trẻ con nghe, mà là bài học muôn đời cho Người lớn. Cha Rồng ở đáy biển là
là Trí sâu thẳm, đó là nguồn Lý Công chính. Còn Mẹ Tiên ở trên Núi cao, là nguồn Nhân ái vô biên,
đây là nguồn Tình cao cả. Do đó mà có câu: “ Mẹ non Nhân Cha nước Trí “.
Cha Mẹ chia tay nhau theo lẽ Công bằng để phân cực để “ Bác hậu phối Địa, Cao thâm phối Thiên
“ hầu phát triển hết kha năng của con Người. Sự chia tay này không phải là ly dị như nhiều người
lầm tưởng, vì họ quen mất là Cha Rồng Mẹ Tiên còn gặp nhau trên cánh Đồng Tương để cho “ hai
nguồn Tình Lý tương tham “ , có thế mới sinh ra con Hùng Cường, Hùng Dũng.
“ Nhân, Trí, Dũng “ mới là chất keo sơn gắn bó mọi con dân Việt lại với nhau.
Do đó mới có câu: “Mẹ Non Nhân, Cha Nưóc Trí, Con Hùng Cường “.
Vậy khi nhắc đến nòi giống Tiên Rồng là ta nói đến nòi giống “ Nhân, Trí, Dũng”
Ngày nay người ta vẫn nói tới con cháu Rồng Tiên, là chỉ nhắc tới cái vỏ, còn cái ruột là nguồn
Sống Nhân, Trí , Dũng có lẽ đã quên bẳng từ lâu! Khi đã đánh mất nguồn sống Nhân Trí Dũng thì
Cha Rồng Mẹ Tiên chì còn là chuyện hoang đường chẳng ăn nhập gì vào đời sống chúng ta nữa. Ai
tin đây là chuyện hoang đường thì chính người đó đã đánh mất nguổn sống vô song! Nếu con Người
mà đánh mất nguồn Nhân, Trí Dũng thì chẳng còn là Người tự Chủ nữa, Con Người này đã mất hết
sức tự Lực tự Cường, nên trở thành yếu xìu chỉ có thể làm nhiệm vụ nô lệ, làm nghề xin xỏ mà thôi.
Bao lâu chưa phục hoạt lại nguồn sống dồi dào đó thì con Người còn đánh mất quyên làm Người,
làm Chủ !
Muốn trở lại với con Người của Tổ tiên thì chúng ta phải tìm cách gọi Hồn thiêng Sông Núi về.
Vậy làm thế nào để chúng ta trở lại với Hồn thiêng Sông núi của Tổ tiên, mà chúng ta đã để lạc lối
đâu đây? Vấn đề không phải là Hồn thiêng sông Núi ở xa, đã biến mất, đã bỏ chúng ta mà đi, thực ra
Hồn thiêng còn luôn ở đó, đâu đâu chẳng hiện diện,vì là vô hình nên ta chỉ có thể thấy bằng con mắt
Tâm linh. Điều rõ ràng là chính chúng ta đã lìa bỏ những giá trị đó nên đã cắt đứt mối liên hệ với Tổ
tiên mà thôi.Vì vậy nhiều khi có Mắt mà ta chẳng Thấy, có Tai mà đâu có Nghe, có Trí mà đâu có
Hiểu, có Lòng mà đâu có Động, mọi biến cố trái Đạo làm Người Xẩy ra trước mắt hàng ngày mà ta
cứ dửng dưng, xem ra chẳng có liên hệ gì đến ta!
Theo luật Giá sắc ( Gieo Gặt ) muốn có lại Hồn Thiêng thì chúng ta phải gieo: Gieo Chủng tử ( hạt
giống ) Nhân, chủng tử Trí, hảy tập yêu thương mọi người, ăn ở công bằng với mọi người, từ gần tới
xa, từ trong gia đình ra cộng đồng, rồi ra xã hội. Mọi Người đều là tinh hoa của Trời Đất, từ ông ăn
mày đến bậc cao sang đều được quý trọng và yêu thương hết, mọi người đều cần được đối xử công
bằng, những người thất thế cần được nâng đỡ, được chia sẻ, vì Thượng đế đã cho mình phần hơn rồi.
Trong xã hội ta không có giai cấp mà chỉ có Tôn ti trật tự mà thôi. Mỗi ngưởi một Tư cách và Khả
năng riêng, một nhiệm vụ và quyền lợi tương ứng, ai làm trọn nhiệm vụ tốt đẹp mới có danh dự, mới
đáng được tôn trọng.
Việc đầu tiên là ai ai cũng phải gieo điều Thiện bỏ điều Ác. Có gieo chủng tử Nhân , chủng tử Trí, và
thực hành nhửng điều đó thì ta gặt được nhiều chủng tử Dũng. Ta phải liên tục cứ Gieo cứ Gặt, đến
một mức độ nào đó khi Nhân Trí Dũng được trưởng thành thì tự nhiên Hồn sẽ tìm Hồn mà đến, Hồn
chúng ta sẽ nối Kết được với Hồn Thiêng sông núi, theo luật “ Đồng thanh tương ứng đồng khí tương
cầu “ Chẳng cần phải chạy sang Tây sang Tàu, lên Bắc xuôi Nam mà tầm sư học Đạo, Đạo làm
Người đã có ở trong mỗi con Người trong Dân tộc chúng ta rồi. Đây là con Người Phù đổng to
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lớn,biết sống ngang tàng trong Trời Đất để xứng đáng là con cái của Trời Cao Đất dày. Chúng ta chỉ
cần học những điều mà chúng ta chưa có, còn đã có thì lo mà tài bồi để phát triển thêm. Bỏ quên cái
Hay ( Nhân, Trí, Dũng ) của Ta mà đi học cái Dở ( Giai cấp đấu tranh ) của Người thì là việc của
loài Tôm !!
Nếu mọi người đều biết gieo và Gặt những chủng tử Nhân, Trí, theo luật Loại tụ thì tự nhiên tất cả
con Dân Việt sẽ biết lối tìm về gốc Tổ, ở đó tất cả đều gặp gỡ nhau trong bầu khí hân hoan, và chắc
chắn được gắn bó với nhau trong mối Tình Lý keo sơn, chẳng cần gì phải kêu gào la hét mới nhận ra
mà tìm về với nhau. Gương ngày xưa còn đó: “ Động vi Binh, Tĩnh vi dân “ Giặc đến nhà đàn bà
cũng đánh, trăm người như một, mỗi người hai vai hai gánh, việc nhà việc nước đều tròn.
Vì vậy Nhân Trí Dũng là cai gốc của Dân tộc, bỏ gốc này thì dân tộc tan ra từng mảnh.
Vậy Hồn thiêng Sông Núi là nguồn Sống Nhân, Trí Dũng. Đây là vấn đề thiết thân với mọi Người,
không là chuyện tán nhảm!
3.- Vấn đề Định mệnh và Thiên mệnh.
( Lạc Thư minh triết: IV. Tử Định Mệnh tới Thiên Mệnh. Kim Định )
“ Người Tây phương cho rằng: Thuyết Định mệnh mang tính chất thụ động, cái gì cũng đổ cho Trời
cho Đất. Trời Đất xếp đặt đâu đành chịu đấy: Trời bắt phải bần hàn cùng cực thì ráng mà chịu chứ
không dám cựa quậy chi cả để thoát ra ngoài vòng khổ cực. Đó là Định mệnh, là niềm tin cố hữu đã
trải qua bao ngàn năm. Còn Thiên mệnh thì Hán Nho hiểu theo nghĩa chính trị tôn Quân quyền, nên
Thiên mệnh hiểu là quyền Vua do Trời ban cho hoặc nữa hiểu theo nghĩa ngoại lực. Theo nghĩa
nguyên sơ thì Thiên mệnh chính là Tính:” Thiên mệnh vị chi Tính “ . Vậy Mệnh là gì, nghĩa cao cả
hơn cả là mệnh lệnh của Hóa công, hay cách khác là những luật tắc thiên nhiên có tính cách phổ biến,
vì tất cả muôn vật trong vũ trụ hoàn toàn đều phải tuân theo.
Định mệnh là khi hiểu cái Mệnh từ ngoài đổ vào, con Người không có tham dự chi cả.
Vì con Người là một Tài, nên không những có Định mệnh mà còn có con đường Tính mệnh nữa.
Tính mệnh là tự nội, con Người hoàn toàn nắm then chốt như một vua tự quyết định lấy về vận
mạng của mình.”
4. Then chốt của Thiên mệnh
( Lạc Thư minh triết: IV. Tử Định Mệnh tới Thiên Mệnh. Kim Định )
“ Theo luật Giá Sắc mỗi khi chúng ta làm một tác động nào, dù chỉ là một ý tưởng thì liền nảy sinh ra
những luồng sóng rung chuyển đi một vòng rồi trở lại theo luật tuần hoàn, trong Chu trình đó nó quện
theo những luồng sóng Thiên hay Địa và khi trở về nó trở về nơi phát xuất, nó sẽ ghìm người đó
xuống nếu thuộc Địa, hay được nâng lên trên đã tiến hoá nếu thuộc Thiên.
Địa là nói về những cái gì thuộc Hình và Lượng có tính chất hạn hẹp bé nhỏ, nói cụ thể là những gì
cá nhân, ích kỷ, tư riêng, nhất là những cái gì gây thiệt hại cho lân nhân, dù chì là bằng tư tưởng như
những ý nghĩ oán ghét ghen tỵ, làm hại người. . .
Những tư tưởng này khi phát xuất sẽ kéo theo những tư tưởng ô trọc cùng loại để trở về kéo theo tâm
thức chùm sâu mãi trong Định mệnh, và nếu không có một cuộc phản công lại thì người đó bị cột
chặt dần dần trong đợt Định mệnh, nói theo tiếng tôn giáo là đi lần xuống nẻo Âm phủ, Địa ngục. Vì
thế muốn tránh Địa ngục hay nói theo Việt Nho muốn đi lên đường Tiến hoá để đạt Tính Mệnh,
Thiên Mệnh thì cần phải có những yếu tố thuộc Thiên.
Thiên là những gì thuộc Phẩm, nói cụ thể là những gì trọn hảo, tốt đẹp, nhữn gì có tính cách công
cộng, những tác động vô vị lợi, những tư tưởng cao thượng theo nghĩa mưu cầu hạnh phúc chung cho
tha nhân, cho nước, cho nhân loại. Tất cả những cái đó ta có thể gói ghém vào hai chữ Nhân ái, hoặc
Từ bi.
Chính chữ Nhân là một của cao quý vô ngần giúp cho con Người thoát cảnh nô lệ của Định
mệnh để vươn lên chốn tiêu dao của Thiên mệnh. Chính chữ Nhân quyết định hướng Tiến hoa
của con Người, chữ Nhân là cái lái để con Người lái đi lên.
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Con Người sinh ra và lớn lên trong bình diện Hình, Danh, Sắc,Tướng tức là những cái thuộc về Địa,
về Âm. . . , là những đối tượng tự nhiên của giác quan của trí não, không cần phải cố gắng nhiều cũng
nhận ra. Ngược lại Thiên thuộc vể phần Thần, nhưng là Thần Cơ tức là cái mầm còn tiềm ẩn, nên tôi
cũng gọi là Thần Nhộng chưa nở ra Thần Ngài, nên cần phải săn sóc tài bồi thì mới nở ra hết để đạt
kích thước cân đối với bên Địa. Nhưng vì phần Thiên hay Thần chỉ là cái mầm trong trạng thái phôi
thai, nên dễ khuất lấp con mắt thường tình, và vì vậy số người chăm sóc vun tưới cái mầm đó rất ít,
nên cũng rất ít người đạt Tính Mệnh.
Cách vun tười tốt nhất là làm những công việc chính đáng nhằm mục đích vô vị lợi, nuôi dưỡng
những tư tưởng tốt đẹp, chất nhiều khả năng làm phần chấn Tâm hồn, hướng đến Yêu thương. Mỗi
tư tưởng như vậy được tung ra là nó kéo theo nhiều tư tưởng cùng loại để trở lại với mình và làm cho
to dần phần Thiên để trước là gỡ mình ra khỏi Định Mệnh, và sau là giúp tiến mau trên con đường
Tính Mệnh. Như thế bất kỳ ở đợt nào con Người cũng còn có thể làm chủ được Vận Mệnh của mình.
Và chính trong ý hướng đó mà Tiên Nho có những câu như “ Đức năng thắng Số “ hoặc “ Đức trọng
Quỷ Thần kinh “.
Quỷ Thần hay Số đều chỉ cái Định Mệnh, tuy người thường nghe dễ sợ nhưng
con Người có thể thắng vượt như thường. Khi còn chìm sâu trong Định Mệnh hay nói theo tiếng nhà
Phật là khi Quả Báo còn quá nặng thì lúc ấy rất khó khăn, nhưng khi Quả Báo đã bớt huân tập, đã nhẹ
đi, tức khi đã có đủ phần Thiên nổi lên mặt Định Mệnh, trên mặt Ruộng ( hiện Long tại Điền ) thì từ
lúc đó con Người sẽ ung dung trúng Đạo, an nhiên thư thái như một ông Vua, vì cảm thấy mình nắm
được vận hệ của mình để tiến lên cõi Thiên Mệnh. Trên đây hay nói đến ý tưởng thì nên hiểu theo
nghĩa rộng là bao hàm tác động. Sở dĩ nói đến tư tưởng nhiều vì nó là đầu mối dẫn tới tác động.. Khi
một Tâm hồn nuôi dưỡng mình bằng những tư tưởng cao cả mênh mông thì đấy là những con đường
rất tốt để dẫn tới cõi Thiên Mệnh. Chúng tôi đã viết bộ “ Triết Lý An vi “ trong ý đó.
An vi là làm vì những mục đích cao cả, vì ơn ích cho nhân loại, vì vậy các vấn đề đề cập đến
trong đó thường rất bao la. Khi Tâm hồn nào đã làm quen với những tư tưởng như thế sẽ có
lúc cảm thấy mình an nhiên như hoà hợp với Thiên Địa. Đó chính là bước lớn trên con đường
Tiến hoá, mà cuối cùng sẽ là Thần. mà Thần là Tự Cường Tự Lực, tự làm Chủ Vận Mệnh của
mình.
Như thế là muốn đi mạnh trên con đường Tiến hoá, thì không cần phải làm những việc Dị Thường,
mà chỉ làm những việc Thường thường với ý hướng tốt lành cao cả, những cảm tình tao nhã thanh
bai. Chính những ý tưởng, những cảm tình đó với ý chí cao thượng mới là cái lái con tàu Định
Mệnh hướng vào cõi Thiên Mệnh
Một khi bước vào cõi Thiên Mệnh thì cũng là ngày khởi đầu hiện thực sứ mệnh mênh mông của con
Người Đại ngã Tâm linh là “ Dữ Thiên Địa tham “ và “ Tán Thiên Địa chi hóa dục “ không gì cao
cả hơn nữa.” ( Hết trích )
5.- Có một điều rất quan hệ đến đời sống tu đức của bàn dân thiên hạ chúng ta, mà đa số tín
đồ đều không mấy quan tâm. Đây là luật Giá sắc hay luật Nhân quả, là luật vô cùng quan trọng, mà
chúng ta cứ lờ đi, thản nhiên sống theo lối mòn, không mấy hiệu quả về đường ăn lối ở. Đó là lối
sống chỉ có chuyên lo Thờ phượng và Cầu xin, tuy đây là việc hình thức nên làm, nếu chúng ta
không quan niệm vấn đề cho được rõ ràng.
Thực ra việc cầu nguyện không phải để mà cầu xin những cái gì cụ thể ( ready made ), mà cả cộng
đoàn ngồi lại với nhau, cùng nguyện cầu để cho lắng động Tâm hồn,giúp cõi lòng được yên tĩnh, hầu
đón nhận được sự sáng soi từ Thiên Chúa về những gì mình muốn được sáng soi để có những hành
động kết tiếp giúp cho sự sống được tốt đẹp hơn. Có như vậy mới tránh được những tư dục gây ra
sai lầm đáng tiếc. Đó mới là việc chính yếu trong đời sống Đạo. Đạo là con Đường giúp cải thiện
đời sống cho ngày một tốt đẹp hơn. Đã có “ Đạo nói” phải có “ Đạo làm “ để thực hiện. Nếu chúng
ta cứ đi Lễ cầu nguyện để xin những ơn chung chung như Hoà Bình chẳng hạn, hay chỉ để Tôn Vinh
Chúa chẳng hạn, để Chuá ban Ơn cho một cách mơ hồ, thì đó là việc làm không chủ đích.
Thực ra Thiên Chúa đã có dư thừa mọi thứ, chẳng cần gì đến chúng ta phải Thờ phượng và Tôn
vinh, thiển nghĩ trước tiên là chúng ta phải ăn ở với nhau làm sao để ai cũng nhận ra là tất cả đều là
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con Cái của Thiên Chúa đã , những người con Biết Yêu thương, Kính trọng và ăn ở Công bằng với
nhau. Sự Tôn vinh và Thờ phượng chỉ cần khi chúng ta có đủ tư cách là những người Tôn vinh thực
sự, khi là những con người đã biết sống Hoà với nhau, vì Đạo Chúa là Đạo Hoà Bình., Chưa biết
sống san sẻ với nhau trong lúc con người ly tán,nhà đang tan, nước sắp mất thì thiết tưởng chưa phải
là lúc đến trước mặt Chúa mà năn nỉ nài xin. Hảy trở về làm hòa với người gây bất hòa rồi hảy đến
tế lễ.
Trước thời sự nóng bỏng ngày nay trong nước cũng giúp chúng ta nên xét lại một đôi điều cần thiết:
Đức Phật thì bảo:” Ta là ngón tay chỉ Trăng”, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi tìm Trăng (
Không cần phải thờ phượng cánh tay ta ). Trăng đây là nguồn Giác ngộ để giải thoát. Muốn vậy thì
hàng ngày phải dẹp bỏ lối sống “ Tham , Sân, Si “ có Phá chấp được các thứ tróc phược đó mới vén
màn vô minh mà giác ngộ được. Còn Chúa Yêsu cũng phán: “ Không phải cứ lạy Chuá lạy Chúa
mà được lên Thiên đàng, mà phải làm theo Ý ta”, mà Ý Chúa là lệnh truyền “ mến Chúa Yêu Người
và tha thứ cho nhau“ .
Vậy cả Tìn đồ Phật giáo cũng như Công giáo cứ đi lễ thật nhiều, cầu nguyện liên miên , mà không lo
cải thiện đời sống, cứ vui vẻ sống trong đời sống đầy bất công, thì liệu Chúa và Phật có kéo mình lên
Thiên đàng, Niết bàn được không.
Chắc chắn là tất cả chúng ta chưa thể đạt tới cuộc sống Công bằng, vì Bất công còn như núi Thái
Sơn còn lù lù khắp nơi trước mặt chúng ta, tiên vàn hảy dọn đống rác khổng lồ đi đã.
Theo thiển ý chắc chắn là Chuá không thể làm gì được. Tuy rằng Chúa là đấng toàn năng, làm việc
gì mà chẳng được, nhưng mà cả vũ trụ naỳ đã được luật Thiên chúa điều hành từ thuở tạo thiên lập
địa rồi, mọi sự đã hoàn tất và hoàn hảo, Chúa không làm thêm bớt gì nữa, lẽ đâu còn ngồi nghe xin
xỏ mà xoá tội theo lời cầu xin của từng người. Sao lại quan niệm Chúa như một người tầm thường
như thế được? Cũng dựa vào luật Giá sắc: Có bao giờ chúng ta gieo mướp đắng mà gặt hái được
vô số quả cam ngon không?
Chúng ta có nghĩ rằng, theo lý đơn giản, khi cây mướp đắng đơm hoa kết quả, chúng ta thử cầu xin
ngày đêm xem Chúa có biến quả mướp đắng thành quả cam cho chúng ta không? Lẽ dĩ nhiên là
không, vì đây là luật Trời bất di bất dịch. Lời này khác với lời của CS, hảy cầu xin với Marx Lenin
sẽ có bành mì ăn! Đây chỉ là lời dối trá của con Người làm chính trị.
Gieo Gặt là luật bất di bất dịch của Thượng Đế, nếu Thượng Đế sửa đổi Bất công thành Công bằng
theo lời cầu xin là Thượng Đế đã phạm vào luật trọn hảo mà Ngài đã tạo ra từ ngày khai Thiên lập
Địa. Vì bất toàn, nên con Người cần được Tha thứ là để giúp nhau cải thiện mối liên hệ trong đời
sống hàng ngày để giúp nhau hoàn thiện hơn, chứ không thể dựa vào lòng tha thứ hải hà của Thượng
Đế mà xin xỏ xoá tội đi được.
Vìệc xin xỏ kêu nài chỉ làm giáng cấp phẩm giá con cái của đấng Chúa tể Càn Khôn Vũ trụ, vì nó xoi
mòn nhân cách làm cho con Người ngày càng ỷ lại, đánh mất tính chất tự Chủ, tự Lực, tự Cường.
Khi con Người mất tính chất Tự chủ, tự Cường thì sẽ sa vào vòng Nộ lệ, thì không những đánh mất
cuộc sống Tự do, đánh mất quốc gia, và cũng bỏ Thượng Đế mà đi lang thang vô Hồn vô Hướng.
Cũng theo luật Giá sắc, ai gieo Gió tất phải gặt Bão, Bão là Gió được gấp lên hàng trăm lần. Gió
đây có thể là điều Thiện hay điều Ác.
Gieo được điều Thiện chắc sẽ gặp may lành hạnh phúc, không ai làm điều lành mà gặp Quả báo bao
giờ. Còn gieo điều Ác thì tất sẽ gặt được hàng trăm cơn Bão Ác ghê hồn:Ác hữu Ác báo.
Ý nghĩ ác độc hại người, lời nói hung hiểm sắc như dao, hành động tàn bạo dưới trăm ngàn hình
thức, nhất là cướp của giết người. Đây là loại ác thuộc lãnh vực cá nhân.
Ai vay kẻ ấy trả, nếu chưa trả hết thì “ Cha ăn mặn, con còn phải khát nước “, không thể nào tránh.
Không Trời Phật nào cứu nổi, Tay làm thì Đầu phải chịu chịu trách nhiệm.
Còn đối với tập thể thì Ác quả lại gặp trăm ngàn lần. Đây là nói về các tập thể tà giáo, cũng như
các chính thể độc tài. Trong tất cả các thứ tội đối với Nhân dân, thỉ tội cướp đoạt quyền Tư hữu,
quyền Tự do căn bản làm Người, quyền Xây dựng Gia đình là những tội lớn tầy Trời.
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Cướp quyền tư hữu là ăn cướp mồ hôi nước mắt, sức lực của con Người. Đây là tội lớn hàng đầu, vì
nó huỷ diệt nền tảng sự sống của con Người.
Cướp đoạt hay hạn chế quyền Tự do căn bản của người dân là cướp đoạt cơ hội làm Người, vì con
Người được sinh ra dưới dạng chưa Thành, mà luôn luôn là đang Thành , cần phải có cơ hội và
phương tiện để tiến bộ để nâng cao Tư cách và Khả năng của mình. Tự do là bản chất của con
Người Nhân chủ, con Người bị tước đoạt Tự do thì sẽ biến thanh Nô lệ.
Phá gia đình hay bất cứ hành động nào làm nguy hại đến đời sống gia đình là phá con Người cũng
như nền tảng quốc gia. Gia đình là Tổ ấm un đúc Tình Người, cũng là nơi un đúc tinh thần cộng
thể cơ bản cho xã hội. Đây là hành động phá hoại nền tảng quốc gia.
Những hành động cướp quyền Tư hữu, tước đoạt quyền Tư do căn bản cũng như phá hoại gia
đình dưới nhiều hình thức đều chống lại con Người cũng như chống lại luật tắc của Đấng Trời
cao. Ngoài ra còn thêm tội buôn Dân dưới trăm ngàn hình thức, tội bán Nước trong nhiều lãnh
vực là tội lớn nhất trong mọi tội. Tội cọng Rắn ( kẻ thù truyển kiếp: Chuyên dùng bạo lực để đàn
áp và cướp bóc ) cắn Gà nhà (Đồng bào ) không biết phải gọi tên là tội gì, đây là sự ác lớn nhất
trong mọi sự ác. Những tội này như những ngọn lửa đang hoả thiêu con Người và Đất nước
chúng ta! Khi ngôi nhà Quốc gia đang bùng cháy thì tất cả mọi con dân, không kể trên dưới cao
thấp sang hèn , tất cả vớ được cái gì thì đem hết khả năng nhào vô mà chữa cháy. Không có ngồi
mà lý luận thuyết giảng hơn thua nữa!
Khi con Người đã tự cắt mối liên hệ của mình với Thượng đế, Thiên Chúa, tức là từ bỏ nguồn sống
Nhân, Trí, Dũng thì cũng cắt đứt mối liên hệ với “ Hồn Thiêng Sông núi “ của Tổ tiên, tiếp theo là
cắt đứt mối liên hệ với Đồng bào. Khi đó tôn “ kẻ Thù cường bạo” làm Cha làm Bạn “ để cùng
nhau Đàn áp, Giết chóc và Cướp dật “, lẽ tất nhiện Đồng bào là nạn nhân của những kẻ Hung tàn.
Khởi đầu Quốc Nạn và Quốc Nhục bắt đầu từ đây! Khi Hồn đã lạc rồi thì sẽ đi lang thang khắp
chốn, rước thứ Văn hoá máu và nước mắt “ về mà phá hết mọi thứ: Từ con Người, đến gia đình rồi
Tổ quốc.
Các chế độ độc tài ngày nay cũng giống như loài chuột, nay đã chạy cùng Sào rồi. Đây là cái Sào
của gian ác, nay chỉ có hai con đường hoặc quay trở lại con đường Lành, hoặc sẽ rơi xuống hố thẳm
của sự Gian ác. Còn đa số chúng ta cũng phần nào đang ngủ mê, một số thì” Sống chết mặc bay, tiền
thầy bỏ túi “, còn số khác thì đang làm phù thuỷ, vì quên Gốc, nên còn đôn đáo đi kiếm cây đũa Thần
ngoại bang về mong cứu Người cứu Nước theo cung Cách sửa chữa Hiện tượng vòng ngoài, để cho
mau có kết quả, còn số nữa thì thấy con Người còn tốt chán, xã hội cũng đang yên vui, chưa có gì
đụng tới mình thì cứ vui hưởng cuộc đời đi đã. . .
Nhưng theo tinh thần “ Liên đới trách nhiệm “đa số còn cứ vô Tâm để cho một thiểu số đàn áp hành
hạ toàn dân trong đó có chính mình, thì theo luật Trời có ảnh hưởng gì không ? Rõ ràng là trong khi
nguy khốn,mình không chịu cùng cứu nhau thì rồi ra sẽ chết chùm cả đống! Thử xem có ai “ Chạy
Trời cho khỏi nắng được Không “ ?
Thử xem cái Câu: “ Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả Vong “ hiệu nghiệm đến mức nào? Thiên
đây là các luật tắc mà chúng ta đề cập ở trên. Trước Quốc nạn và quốc nhục tày Trời như thế,các
nhà đấu tranh Dân chủ trong Phong trào 8406, các đảng phái đã dũng cảm đứng lên, đã bị bách hại
tàn tệ, nhưng phong trào ngày càng lan rộng.
Đặc biệt là hành động nhập cuộc của các Giáo xứ trong các Giáo phận Công giáo là điều vô cùng
Cấp thiết và Hệ trọng. Cấp thiết vì “ nước đã quá chân rồi “, Hệ trọng vì là “ ngọn lửa mồi rực
sáng “ !
Hành động Cầu nguyện cho Công lý của Giáo dân Thái Hà là hành động khởi đầu cho công cuộc
xây dựng Hoà Bình, là hành động đem Đạo lý vào Đời để được sống tốt đẹp hơn, nghĩa là xây dựng
Hoà Bình từng bước. Nhưng muốn làm cho được hiệu quả thì chúng ta không thể không thực hiện
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theo bước Lưỡng hành: Đòi Công lý ở Người, mà cũng Hỏi Công chính ở nơi Ta. Công lý là bản
chất của Hoà bình, muốn Hoà bình thì ai ai cũng phải sống theo Công lý. Chuá không bao giờ từ
chối lời cầu xin của chúng ta.
Cũng trong chiều hướng đó, ngày 24 tháng 04 năm 2009, Linh mục Lê Quang Uy,Dòng Chúa Cưu
Thế đã viết bài “ Hảy Cứu Lấy Tây Nguyên khỏi thảm họa Bauxite đỏ”. Linh mục đã viết như sau:
“Lúc này đây, tuy đã chậm trễ lắm rồi, chúng tôi vẫn muốn kêu to lên với phía Công Giáo chúng ta,
với các vị Giám Mục,các Linh Mục, các Tu Sĩ các Dòng và nhất là anh chị em Giáo dân thân yêu của
mọi miền đất nước. Chúng ta là người Công Giáo, chúng ta không thể cứ mãi ở bên lề cuộc sống quê
huơng trong sự e ngại, do dự. Chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi lẫn nhau mà không ai dám quyết
định một việc gì thiết thực và can đảm. Chẳng lẽ chỉ vì sợ bóng sợ vía một cái gì đấy mà chúng ta mà
chúng ta lại không sợ điều đang phải sợ hơn cả, đó là tiếng lương tâm, tiếng nói của Chúa Thánh
Thần…”( hết trích).
( Một sự chuyển hướng của Đức HY Phạm Minh Mẫn. Bacaytruc.com )
Người ta bảo môi trường là cơ thể nới rộng của con Người ( extended body ), bảo vệ môi trường
chính là bảo vệ sự sống của mọi Người, vì con Người trao đổi thường xuyên mọi thứ trong môi
trường như không khí,nước, thực phẩm. . . Những người trong bộ Chính trị đ ảng CSVN, họ quá
giàu sang, họ tổ chức vườn rau riêng, mọi nhu cầu sống chọn lọc riêng, họ không cần môi trường,
nhưng môi trường lại là nhu cầu tối thiết của toàn dân, nên mọi người phải cương quyết bảo vệ.
Đến cả nước Việt Nam , đảng CSVN cũng đã đem dâng bán từ lâu, nói chi môi trường là chủ trương
Lớn ( giết dân ) của Đảng.
Cầu Nguyện để xin soi sáng để cho việc làm được hiệu quả chẳng những làm dẹp lòng Chúa và cũng
là cứu sống mọi Người.
Vừa rồi, vào ngày 30 tháng 05 năm 2009, trong thư mục vụ Đức Hồng Y Phạm Min Mẫn cũng đã đề
cập tới vấn đề. Nhân Lễ Kinh đức Chúa Thánh thần, ngài cũng đã nhập cuộc theo đúng nghĩa sống
Phúc Âm giữa lòng Dân tộc:
“ Lá thư mục tử có 11 tiết mục được đánh số từ 1 đến số 11. Tiết mục 1 là lời mở đầu được viết như
một lời tuyên bố khá minh bạch, minh bạch ở chỗ là Hồng y cho biết đây là trách nhiệm và bổn phận
của vị chủ chăn, ngài viết: “Những thông tin trong thời gian gần đây nhắc nhở cho tôi bổn phận giáo
dục kitô giáo là giúp mọi thành viên trong gia đình ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ Môi trường
sống của mình và cũng là của mọi người anh em đồng bào và đồng loại”.
Vâng, ngài đã khẳng định rõ ràng là phải tạo ý thức cho đoàn chiên, tức cho mọi thành viên trong gia
đình giáo phận ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường sống cho mình và cho đồng bào cũng
như đồng loại. Ước gì mọi Giáo phận đều cùng đóng góp như thế, thì tuyệt vời làm sao “. ( Một sự
chuyển hướng của Đức HY Phạm Minh Mẫn. Bacaytruc.com )
Những hành động đòi thực hiện Công lý để mọi người sống Hoà bình với nhau, đòi bảo vệ Môi
trường để bảo vệ sự sống Lành mạnh, đều là nhu cầu thiết yếu cho toàn dân và đó chính là cốt tủy
của đời sống Kitô giáo. Đó là cuộc Sống Đạo giữa lòng Dân tộc.
Đây là cuộc đấu tranh Bất bạo động không thể bỏ qua, lúc thuận lợi nào đó,giáo dân của 26 giáo
phận cùng mọi thành phần dân chúng bị bóc lột và áp bức trong nước, một tay nắm tay người khác,
một tay khác cầm hai biểu ngự “ đòi Công lý cho toàn dân, và bảo vệ tất cả mọi môi trường sống “
im lặng ra đường để bày tỏ ý nguyện sắt đá của nhân dân để làm lay chuyển nhà cầm quyền và lũ Bá
quyền “ Lòng chai Trí sạn “. Toàn dân không thể để bị tiêu diệt trước và sau lúc nền Kinh tế ảo
XHCN phát triển! Không chế độ độc tài nào, kẻ bành trướng nào có thể bỏ tù hay giết hại hết hàng
triệu người im lặng đòi Công lý cho 86 triệu nhân dân của một Quốc gia đầy Quốc nạn và Quốc
nhục!
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Cầu xin Thiên Chúa, Đức Phật và Hồn thiêng Sông Núi mở Lòng mở Trì để mỗi chúng ta đón
Hồn “ Nhân, Trí, Dũng “ trở về trong Tâm khảm mọi con Dân Việt chúng ta, để mà vùng lên vực
dậy!

31.- Lề lối viết văn
Vào đề
Bài viết của Ông Lê Hùng, Bruxelles ở châu Âu vừa rồi có đề cập tới hai lối “ viết Văn Tiêu cực và
Tích cực “ trên mạng bacaytruc.com dưới tựa đề : “ Chúng ta nên chọn lối viết Tiêu cực hay Tích
cực”. Đại loại theo Ông: “ Tiêu cực là lối viết khôn vặt của những trí thức hèn, làm nát cộng
đồng. . . Còn Tích cực là lối viết biểu lộ cái Dũng của người Trí thức, của kẻ sĩ . . . “
Ông đề nghị mọi người tham gia ý kiến.
Thường thường chúng ta thấy có những lối viết ná ná như vậy: lối viết” Lề bên Trái và lề bên Phải “:
Lề bên Trái là lối viết tiêu cực, chỉ đề cập đến những khuyết điểm, những điểm tiêu cực,
những điểm về mặt trái của người khác để hạ thấp họ xuống, lẽ đượng nhiên lại nâng mình lên.
Còn lề Phải bên kia thì không được phổ biến lắm,nhưng lại được dùng nhiều trong các chế
độ độc tài. Lối này lại chỉ nói đến cái hay, khoe khoang cái ưu điểm của mình, là lối mặc nhiên tự đề
cao để che lấp điều sai sót, nên không được thuyết phục.
Cả hai lối đều chỉ có một Chiều, rất nhiều lý sự và cũng rất nhiều lời, nhưng vỉ “ Không có Đi có Lại
“ nên chẳng “ Toại lòng nhau “ , vì thế nên chẳng giúp gì cho lối sống chan hoà trong xã hội, nó chỉ
đào sâu thêm sự phân hoá vốn đã quá nặng nề trong xã hội của ta. Đất nước chúng ta đã rách tươm
ra rồi, viết lách để xé thêm đến mức nào được nữa!!!
Quốc nạn và quốc nhục đã làm cho chúng ta cất đầu không nổi, tranh biện hơn thua cá nhân có làm
cho con Người cao hơn được ly tấc nào đâu, “ Khôn độc” đâu có lối kéo được “ Dại đàn “đang lâm
nguy.
Còn Lối viết “ chấp kỳ lưỡng đoan : Nhận cả hai đầu mối“, nghĩa là “ biết cách dung hợp hai mặt
ngược nhau hay cái Nghịch lý của vấn đề “ của Tổ tiên ta thì không có nhiều, nghĩa là lối viết
Trung đoạn, ở đâu đó giữa hai lề Phải Trái để soi sáng vấn đề, giúp hai bên thông cảm , mà giao
hoà với nhau. Đó là cung cách ăn nói viết lách theo lối “ Phải Người phải Ta “ theo “ Đạo Nghiã
làm Người “ là tiêu chuẩn chung để mọi Người có thể y cứ vào mà sống Hoà với nhau, chứ không
phải là lối sống Thích và Không Thích của từng cá nhân ( Likes and Dislikes ), khi gặp điều trái ý là
sát phạt nhau, gây ra Bất hòa.
Trên tinh thần của người học hỏi về văn hoá Việt, tôi mao muội có vàí ý sau:
Tiên Nho của ta có nói “ Văn dĩ tải Đạo: Lấy văn mà chuyên chở Đạo lý làm Người để sống Hoà
với nhau “ , theo lối sống “ Dĩ Hoà vi quý “.
Đó là nền văn hoá Thái Hòa của Việt tộc.
Vậy tôi xin phép được dài lời một chút như sau để mong cho rõ sự tình:
A.- Đạo là gì ?
B.- Văn là gì ?
C.- Tải cách nào ?
D.- Lời kết.
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A.- ĐẠO LÀ GÌ ?
Chữ Đạo ( 道 = 辶 +首 ) có hai phần: Quai xước ( 辶 ), như cái bàn chèo đò để chuyên chở Đạo,
còn chữ Thủ ( 首 ) là cái đầu, cái nguồn cội.
Thưa Đạo là con đường trở về với cái Đầu, cái Gốc, trở về Nguồn cội.
Nguồn cội đây là Đạo: “ Nhất Âm nhất Dương vị chi Đạo : Một Âm một Dương là Đạo, Đại Đạo “
Đạo cũng là nguồn sống Tâm linh hay nguồn Sống và nguồn Sáng từ Thiên Chúa, Thượng Đế, đấng
Tối cao:
Nguồn Sống là nguồn Tình hay là lòng Nhân ái, hay Đạo Nhân, hay Từ Bi hay Bác ái.
Nguồn Sáng là nguồn Lý Công chính hay đức Nghĩa hay, Trí huệ hay lẽ Công bằng.
Để diễn tả Đạo là gì, Nho gia đã nói đến cái Học Đạo lớn:
Trong Đại học, Nho nói : “ Đại học chi Đạo: Tại minh minh Đức, tại Thân Dân, tại chỉ ư chí
thiện:
Tại minh minh Đức là ở chỗ làm cho sáng tỏ cái Đức Sáng đã được phú bẩm nơi thâm cung
của con Người, tức là ánh sáng của Trí huệ.
Đây Là Trí.
Tại thân Dân là ở chỗ phải Thân yêu hết mọi người, tức là phải có lòng Nhân ái, mới có thể
dùng Tình để nối kết con người lại với nhau.
Đây là Nhân.
Tại chỉ ư chí Thiện, ở chỗ phải tu dưỡng sao cho được trọn lành gồm cả Nhân và Trí thì mới
có đức Hùng ( ngoại ) Dũng ( Nội ) để sống Đạo lý được vẹn toàn.
Đây là Dũng.
Vậy Học Đạo lớn ( Đại học ) là để đạt tới:
Lòng Nhân ái bao la để yêu thương được mọi người và vạn vật.
Trí huệ sáng suốt để ăn ở công bằng với nhau trong xã hội.
Phải đạt Đức Hùng Dũng để kiên trí tu dưỡng Đạo Nhân, và thực hiện đức Nghĩa ( Nghĩa =
Lễ, Trí, Tín ) tức là lẽ Công bằng trong cuộc sống hàng ngày nơi xã hội, để mọi người sống hoà với
nhau.
Những ai có thể học được Đạo Lớn đó, con Người học đó ra sao?
Thưa từ “ Thiên tử chí ư thứ dân : Từ người cao nhất đến người thấp nhất” , ai ai cũng có thể Học
và Hành được, và sau đây là lối con Người Việt Nho học Đạo Lớn:
I.- Con Người Việt Nho
Muốn đủ điều kiện để học Đạo lớn, con Nguời Việt Nho ( tức Nho giáo có ngồn gốc từ đời sống của
đại Chủng Việt, nhất là Việt Nam ) phải có những nhu yếu cần thiết căn bản để sinh tồn đã, khi đó
mới có thì giờ để học cách làm Người, vì “Vi Nhân nan hĩ : làm Người khó thay ! “
Nhu yếu của con Người bẩm thụ từ Trời: Gốc của Đại Đạo
Tiên Nho định nghĩa con Người là cái Đức của Trời Đất, nơi Giao thoa của Âm Dương, chốn Hội tụ
của Quỷ Thần. . . : Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức, Âm Dương cho giao, quỷ thần chi hội. . .”
Vì được thụ bẩm Tinh hoa của Trời Đất, nên con Người mang Thiên Tính trong mình, được Nho công
thức hoá trong câu: “ Thực , Sắc, Diện, Thiên Tính dã: cái Ăn uống, Tính dục và Thể diện là Bản
Tính được thụ bẩm từ Trời “.
1.- Ăn uống ( Thực )
a.- ĂN UỐNG trước hết cần được Ngon và Lành.
Ăn uống có được Ngon Lành thì con Người mới có “ một Tâm hồn tráng kiện trong một Thân thể
khoẻ mạnh “.
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Lúc trẻ thì yếu tố Ngon được ưu tiên hơn, đến lúc có tuổi cơ thể đã suy yếu, sự tiêu hóa giảm sút, nên
yếu tố Lành cần được quan tâm nhiều hơn để cho sự sống được điều hoà. Vì sống trong chế độ nông
nghiệp, nên thức ăn của uống của chúng ta đa phần là rau trái, không ăn nhiều thịt như trong chế độ
Du mục.
b.- Ăn uống cũng phải đáp ứng nhu cầu Nghệ thuật nơi con Người.
Trong cách nấu nướng pha chế cha ông chúng ta đã nấu nướng rất nhiều món ăn thích khẩu ngay
đến những món tầm thường nhất, như Dưa,Cà, Mắm muối và ngay trong việc trình bày các bàn cỗ
cũng trang trí làm sao cho đẹp mắt, để vừa kích thích con mắt hầu tiết ra nhiều dịch vị, làm cho việc
tiêu hoá tốt hơn, cũng như gây ý thức khoái khẩu, nhất là làm cho tinh thần Thẩm mỹ của ta cũng
được nâng cao hàng ngày. Đây là công việc Mỹ hóa thường xuyên Tâm hồn con Người. Các cụ ngày
xưa nhất là Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu rất sành về Đao Ăn.
Dân Việt nhất là các bà nội trợ đã thực hiện cái Đạo Ăn một cách hết sức sành điệu, nên “ Nghề Ăn
cũng là một Nghệ thuật lắm công phu!”.
c.- Ăn uống phải thực hiện cái Đạo thuật sống hàng ngày
Để “ Có Thực mới vực được Đạo “ thì mọi người trong gia đình phải ngồi ăn chung, đồ ăn nên có
nhiều món được để chung, các bữa ăn đều là buổi ăn chung, khi ăn là những lúc lưu tâm và chia sẽ
chung từng cử chỉ, từng miếng ăn, từng lời nói, từng cung cách sống cảm nghĩ. . .
Đây là một dịp để cho các thực khách “ Thi Lễ “ với nhau, vì Lễ ( cung kỷ kính tha: Trọng Mình kính
Người ) là cốt tuỷ của nền văn hoá Việt. Đây là dịp để mọi người lưu tâm tới nhau, chia sẻ cùng
nhau, trao Lý tỏ Tình với nhau, nhất là cung cách “ Kính Già Yêu Trẻ “.
Đây là dịp thường xuyên để những người lớn thi Lễ với nhau, cũng là những tấm gương giáo dục
nền tảng và hữu hiệu nhất cho con cái. Bỏ lối ngồi ăn chung là xa rời căn bản Đạo lý sống của con
Người. Tây Âu sống theo lối cá nhân chủ nghĩa, mỗi người ăn mỗi đĩa, có khi mỗi ngồi một nơi
không lưu tâm nhiều tới việc ngồi ăn chung, tiện sao làm vậy, vì chẳng phải trao truyền Đạo Nghĩa
gì, vì cho rằng Đạo không ở những chỗ gần gủi thấp kém này!
Văn hoá Việt bắt nguồn từ nguồn Dịch lý, chỗ nào cũng có Đạo cả ngay những cái Nhỏ mọn nhất,
càng Nhỏ, càng Tinh vi thì chứa phần Đạo vĩ đại, nên mọi sinh hoạt sống Đạo là cốt lưu tâm ở những
chỗ Nhỏ nhặt, Tầm thường nhất. ( Vật khinh hình trọng: Vật tuy nhỏ nhưng cái nội dung của nó thì
lớn; Đạo bất viễn nhân: Đạo không xa con Người )
Đó là cách sống Nhịp Đôi như hơi “ thở Vào”,” thở Ra “, Đi Đứng, Nằm Ngồi, một Sáng một Tối,
một Động một Tĩnh, một Tán một Tụ.. .
Ngay trong tiếng nói như Ăn Nói (ăn vào, nói ra ), Ăn Ở (Ăn Vào, Ở là cách đối xử Ra với người
ngoài ), Ăn Làm, Học ( Vào ) Hành ( Ra ), Đạo ( quy tâm: vào ) Đời ( ra ngoài. . . Đạo và Đời, Học
và hành. . . là những cặp đối cực khăng khít không thể tách rời nhau.
Lối sống Lưỡng hành ( cùng đi sóng đôi với nhau ) đó đã nhập vào sự sống toàn diện nơi ngưòi Việt
Nam, ngay từ đôi đũa gắp thức ăn , nếu coi thường sự Nhỏ nhặt, Gần gủi thì không bao giờ thấy
được Chân lý Ngược chiều quan trọng nhất .
“ Dịch nghịch số chi lý “ là luật biến dịch nghịch lý vận hành trong vũ trụ, đó là luật của đấng
Tối cao. ( như Thân, cành cây thì mọc lên, con Rễ thì lại đâm xuống, Thở vào thở ra. . ., thế mà vẫn
kết hợp hài hoà được )Cha ông chúng ta đã nhận biết cách sống Đạo Dịch bắt đầu từ khi lọt lòng
Mẹ, tiếng khóc oa oa chào đời là báo hiệu em bé đã điều hòa sự sống trong nhịp thở Vào Ra, sau đó,
trong mọi Sự Đời “
Ngược chiều “ này, như cách ăn lời nói, trong mọi cử chỉ, hành động và xử thế “đều có Đi có Lại
mới toại lòng nhau “. Vì thế cho nên Đạo và Đời khăng khít với nhau, học và hành Đạo trong Đời
nơi những cái Nhỏ mọn nhưng Tinh vi nhất, lại vì nó Gần với mình nên Thiết thân với mình, bỏ cái
Nhỏ cái Gần mà tìm cách sống Đạo ở những chốn cao vời xa xăm là sai nhịp vận hành của vũ trụ.
Đừng có khinh cái Nhỏ vì “ Vật khinh hình trọng”, “ cái Sảy nảy cái Ung” làm hư cái lớn.
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Xin đừng khinh cái Nhỏ nhất, vì cái nhỏ cũng chứa cái Tinh vi, cứ khinh thường nó thì sẽ mất cái To
như mất hạnh phúc cá nhân, mất Nước cách này hay cách khác từ nguyên nhân Sâu xa và Nhỏ nhặt
này!!
Có hàng ngàn câu Tục ngữ Ca dao nói về Đạo Ăn: Ăn Nói, Ăn Học, Ăn Làm, Ăn Ở, Ăn Năn. . . có
hàng ngàn câu như thế để cho con chaú sống Đạo giữa Đời.
Tóm lại không hiểu được “ vấn đề Thực” thì “ không vực được Đạo”.
Có “ Tập dữ Tính thành: Tập lấy Tính tốt thành thói quen “ hàng ngày ngay từ lúc ấu thơ thì mới
mong Đạo có thể thấm nhập vào làn da thớ thịt, thành tập quán mới được, nếu không thì chỉ có Đạo
Nói “ mà chẳng có “ Đạo làm “như ta thường thấy!
Vậy ta nên sống Đạo ngay ở chỗ Gần nhất, ở những cái Nhỏ nhất, Tầm thường nhất, vì Đạo Đời là
một, trong thế giới hiện tượng này cái Thường thường và Phi thường luôn gắn bó với nhau. Cuộc
sống nơi trần thế gồm cả Đục lẫn Trong, cả Thị lẫn Phi, . . nên nhớ cả Trong lẫn Đục, mọi thứ tốt
xấu đều thuộc về Thượng Đế, về Chúa, vì không có cái gì không thuộc về Thượng Đế, Thiên Chúa,
ngay cả Satan.
Sở dĩ có Đục, có Xấu là Thượng Đế để cho con Người có cơ hội tiến thân, cố gắng làm sao cho được
Trong, cho được Tốt, để nâng cao phẩm giá con Người , hầu xứng đáng là con cái Thượng Đế,
Thiên Chuá. Giá trị và ý nghĩa cuộc Đời của từng người là ở chỗ đó. Thiển nghĩ khi được sinh ra
không ai đã là đã cao trọng, cao trọng hay không là phải cố sức “ Vi Nhân “, chỉ trừ có Chúa Yêsu.
Ca dao Tục ngữ là cả một kho tàng Minh triết. Nhờ có kho Minh triết này mà dân Việt Nam còn duy
trì được phần nào nội lực Dân tộc, mới chống trả được với lối “đốt sách , bắt dâng người tài, áp bức
bóc lột. . . “ của đường lối bành trướng diệt chủng của Tàu, “
Không biết cái gì là Gốc, cái nào là Ngọn, cái nào Gần, cái nào Xa, mà sống bừa là nghịch với Thiên
lý, vì “ Nghịch Thiên giả vong”. Theo tiên Nho thì “ Vật hữu bản mạt, sự hữu thuỷ chung, tri kỳ
chung thủy tắc cận Đạo hĩ: Vật có Gốc Ngọn, việc có Trước Sau, biết Làm mọi việc theo thứ tự
Trước Sau, tức là gần Đạo vậy. ( Đại học )“
Nền tảng của việc xây dựng con Người Nhân chủ và gốc Đạo cũng bắt nguồn từ đây, quên đi việc
nền tảng này thì đã là ở trên tiến trình “Đạo mất trước, Nước mất sau”!
Trong thế giới hiện tượng của Thời- Không nhất- phiến ( Time- Space-continuum )cũng như sự giới
hạn của “ nhĩ mục chi tư : những suy tư từ giác quan ““, con Người chỉ có thể tiếp cận với những
gì Tương đối mà thôi, chỉ có luật biến dịch của vũ trũ, của Trời cao mới là miên viễn.
Triết học lý niệm chỉ chiêm nghiệm các ý tưởng trừu tượng, đưa con Người xa lánh cuộc đời nơi Đây
và bây Gìờ để lên cung mây, thành ra Đạo cao xa ở tít trên Trời, Đời trầm luân chìm sâu dưới Đất
Sở dĩ có luật phân chia Đạo Đời là vì người ta quan niệm Đạo ở xa xôi, xa cách với Đời, Đạo tốt
đẹp, Đời xấu xa, nên không biết cách áp dụng đường lối “ Tu, Tề, Trị Bình “để đem Lòng Nhân ái và
Nghĩa công bằng” vào Đời, được như thế thì làm sao mà phải Tách “ Tôn giáo và Chính trị “ ra
làm hai. Vì vậy mà “ Chỉ có Đạo Nói mà không có Đạo Làm “ đưa tới tình trạng “ Lấy Đạo tạo Đời
“, sinh ta nhiều nan đề cho xã hội.
Lại thêm lối sống “ cá nhân chủ nghĩa “ chỉ “ tách con Người ta từng xứ cô đơn” , khơi nguồn cho
sự phân hoá, xé toang Bọc Âu Cơ Tổ mẫu, tình nghĩa Đồng bào. May thay nền văn hoá chúng ta đã
không đi vào ngõ đó, chỉ có khi nào chúng ta xa lánh Đạo Ăn Đạo Ở của cha ông mới gây nên nông
nỗi như ngày nay! Nhiều Người cứ ỷ y cho ta đây có Đạo lý tốt đẹp, nhưng không trì thủ mà sống lấy
cho viên mãn thì cũng bằng Không !
Vậy Ăn là hành động Thiện hóa con Người để khi còn nhỏ biết cư xử êm thắm trong gia đình và khi
lớn lên sống Hoà trong xã hội.
Vì vậy cho nên mới nói: “ Có thực mới vực được Đạo “, và gia đình là cái nôi un đức con Người
Tình Lý.
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Đây là Chân lý nền tảng duy trì sự Sống Còn của con Người.( CHÂN )
2.- Sắc
Sắc là SẮC DỤC hay Tính dục trong đạo Vợ chồng để con Người, “ Tạo hoá con “, tham gia vào
cuộc” sinh sinh hóa hoá “ của vũ trụ để bảo tồn nòi giống và cũng để xây Tổ ấm hầu un đúc tình
Người. Tổ Ấm là nguồn hạnh phúc gia đình và cũng là nền tảng Hòa của xã hội.
( Nguồn khoái cảm trong đời sống “ Kết hợp hoàn toàn giữa Tâm hồn và Thể chất“ giữa Vợ Chồng
cũng là khởi điểm dẫn lối cho sự kết hợp với Thái Nhất với Đấng Tạo hoá hay hoà với tiết nhịp sinh
sinh hoá của vũ trụ. ( cosmic rhythm ), hay là sự kết hợp giữa con Người Tiểu ngã với Đại ngã.
Gia đình là môi trường để cá nhân phá cái khung chật hẹp của mình để vươn lên con người Công thể
trong xã hội, để Gia đình trở thành nền tảng của xã hội, vì đây là lò đào tạo con Người biết cách
sống “ Tình Lý tương tham “. Vợ chồng không thuận hoà với nhau, để “ cơm không lành canh
không ngọt” là đánh mất thiên chức của Vợ chồng, vì Đạo vợ chồng là Đại Đạo hàng đầu của con
Người quân tữ: “ Quân tử chi Đạo tạo đoan hồ phu phụ “. Gia đình không thuận hoà không những
Vợ Chống mất hạnh phúc, mà còn làm cho nền tảng xã hội lung lay!
Gia đinh là lò luyện Tình ( từ Mẹ ) và Lý ( từ Cha ) cho con cái, nhờ đó mà con Người có nền tảng
Tư cách và Khả năng, điều này làm đẹp lòng Cha mẹ cũng như Thiên chúa , cha ông chúng ta đã nói
: “ Dương thanh danh hiển phụ mẫu: nêu cao danh tánh mình bằng cách làm vinh hiển cha mẹ “,
không ai ăn ở tốt với cha mẹ con cái mà lại không biết cách ăn ở làm đẹp lòng Đấng Tối cao. Ăn ở
tốt lành với Cha mẹ khó hơn đối với Đấng Tối cao, vì mình tưởng Ngài ở xa, không đụng chạm gì tới
và chẳng than trách nói năng gì với mình cả !.( Thiên hà ngôn tai; Trời không bao giờ nói gì cả! )
Làm trọn nhiệm vụ Vợ Chồng và dạy dỗ Con Cái được tốt thiết tưởng là cung cách Thờ phượng,
Tôn vinh và làm Sáng danh nhất cho Thượng Đế, cho Thiên Chúa.
Sống tốt đẹp với mọi Người ở Đời thì chắc chắn Trời Phật không bao giờ từ bỏ chúng ta.
Chứ cứ làm quấy mà không tự cố sửa mình cho tốt hơn, mà cứ tiếp tục theo lối xấu cũ thì những lời
kêu ca cầu xin cũng vô ích!
Gia đình là môi trường Thiện hoá Tâm tình con Người ( THIỆN )
3.- Diện
Diện là THỂ DIỆN muốn có Thể tốt thì phải có lòng Nhân. Nhân là nguồn sức sống nối kết mọi
người với nhau. Muốn có Diện đẹp thì Lòng Nhân phải giúp thực hiện đức Nghĩa. Đức Nghĩa là Lý
công chính, có Lý công chính thì mới biết cách cư xử công bằng với hết mọi người để sống Hoà với
nhau .
Muốn bồi đắp cái Thể thì phải Quy Tâm, trở về với “ Vũ trụ chi Tâm: thế giới vô biên “, tức trở về
nguồn sống Tâm linh mà tu dưỡng Đạo Nhân . Muốn có cái Diện đẹp thì phải thực thi đức Nghĩa
tức là cuộc sống công bằng nơi Thế sự. Con Người không có Thể Diện thì không biết đến Liêm Sỉ,(
Liêm : trong sạch, ngay thẳng không tham của người; Sỉ: Biết xấu hổ vì làm điều trái ).
Con Người thiếu Liêm sỉ thì “ Vô sở bất vi: không kể việc Thiện Ác nào mà không nhúng tay vào “,
những gương mù này ngày nay đầy rẫy trong đất nước chúng ta, ngay chính ở những người được gán
cho là “ tai to mặt lớn “ ! Họ to về cái Danh hảo, cái mưu gian, mà bé tí teo về Phẩm hạnh!
Muốn un đúc Thể Diện cũng có nhiều đường lối, hoặc là học sống theo Đạo lý làm Người của các
Tôn giáo, Đạo lý của Dân tộc, hay sống theo Lương tâm.
Lương Tâm là Thiên bẩm Trời gắn chặt vào Bản Tính con Người để cho để con Người sống lương
thiện, tốt đẹp. Lương tâm được ví như hạt Ngọc, ta có biết cách mài dũa viên Ngọc sao cho ngày một
sáng trong hơn thì mới giúp ích nhiều cho cuộc sống theo đường Ngay lẽ Chính được. Những Người
có lương tâm mờ ám thì chỉ làm hại con Người và Xã hội mà thôi.
Xã hội nào có tôn trọng quyền Tự do Tôn giáo, có tôn trọng Nhân quyền thì con Người mới có cơ
hội trau dồi Thể Diện. Nhân quyền và Tự do là nhu yếu cấp thiết chung cho mọi người trên hoàn vũ,
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không lệ thuộc vào bất cứ Không và Thời gian nào, cho rằng những nhu yếu này là tuỳ theo từng
Thời từng Nơi là ngụy biện!
Đây là con đường Mỹ hoá Tâm hồn con Người.( MỸ )
Chân, Thiện, Mỹ là 3 nguồn mạch sống của con Người, đó là những nhu yếu thâm sâu không thể
nào cắt xén đi được. Đó cũng là nền tảng của Nhân quyền và Dân quyền.
Về Nhân quyền thì phải bảo đảm quyền Tự do để cho mỗi Cá nhân có cơ hội và phương tiện tu
dưỡng lòng Nhân. Về Dân quyền thì bảo đảm cho toàn Dân có thể thực hiện được lẽ công bằng
tương đối trong đời sống xã hội để xây dựng Quốc gia giàu mạnh.
Đây là cuộc sống “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo hay hợp Nội Thánh với Ngoại Vương “ .
Ta nên để ý đây là Nền tảng của lối Sống Đại Đạo của cha ông ta, cái Đạo Gần gủi Thiết thân với
con Người Nơi Đây và Bây Giờ, mà bất cứ ai ai cũng cũng có thể Học, Hiểu và Thực Hành được
trong đời sống hàng ngày, trước khi bỏ công đi tìm học Đạo ở xa.
Việt Nho quan niệm thế nào về Trời Đất và con Người?
II- Vũ trụ quan của Việt Nho
Quan niệm về tạo Thiên lập Địa:

Hình Thái cực viên đồ

Nho gia phát biểu quan niệm Dịch lý về Vũ trụ ( Vũ trụ quan ) trong mấy câu nhát gừng quá hàm
súc như sau:
“ Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái. . . nhi
biến hoá vô cùng.
Tại Thiên thành Tượng. Tại Địa thành Hình.
Thái cực nhi vô cực.”
Sau đây là cách trình bày Văn hoá Việt Nho ( Nho nguyên thủy ) theo công trình khai quật độc đáo
của triết gia Kim Định :
Qua hình Thái cực viên đồ, ta có quan niệm tổng quát về tạo Thiên lập Địa như sau:
1.-Thái cức sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng. . .
Vòng tròn tượng trưng cho Thái cực.( Xem hiình trên ) Thái cực được phân chia ra hai phần ôm lấy
nhau: Phần màu đen là Âm ( Yin ) , trong Âm co một điểm màu trắng, để diễn tả trong Âm vẫn có
mầm Dương. Còn phần màu trắng là Dương ( Yang ), trong đó có vết đen, diễn tả trong Dương vẫn
có mầm Âm. Cặp đối cực Âm Dương xoắn xít với nhau không thể tách rời.
Âm Dương là hai đối cực phổ quát trong vũ trụ: Âm có thể là Trời,( Thời gian ) Dương là Đất, (
Không gian ) Âm là Mẹ, Dương là Cha, Âm là electron, Dương là positon, Âm là Đạo, Dương là Đời.
“Cặp đối cực Âm Dương xoắn xít với nhau không thể tách rời. Lại nữa, Âm Dương tương thôi “
nghĩa là cặp đối cực níu kéo và xô đẩy nhau để lập thế quân bình động mà tạo thành vạn vật.
“ Theo tương đối thuyết của Einstein thì “ Vạn vật trong Vũ trụ đều thành nên bởi Mô nền tảng mà
thôi, và mô đó ( tissu fondamental ) không phải là vật chất hay vi thể ( particules ) mà chính là Thời –
Không – liên ( Time- Space- continuum ). Thời gian hết còn đứng ngoài sự vật nhưng trở thành
chiều Kích thứ tư ( Không gian có 3 chiều ) hay đúng hơn là thông số ( paramètre , Thời gian là thông
số thứ tư ) thứ tư của sự vật. Sự vật chỉ là những hình thái ( dị biệt ) cong, méo , tròn, dẹp. . . và
những biến động theo những định hướng của Thời – Không- liên. Tất cả vũ trụ đều thế kể cả con
Người và thảy đều gắn bó với nhau bằng nhiều loại Trường như Tổng Hấp dẫn, Từ điện, và hạt Nhân
( champ gravitationel, électromagnétique et nucléaire ). Do đó bất cứ một động tác nào cũng phân

315

trương ra khắp thiên cầu tuy càng xa càng nhỏ nhưng vẫn còn, y như lúc ném hòn sỏi xuống ao làm
cho gợn lên những vòng sóng trước nhỏ sau to, càng to càng tan dần và lan tỏa ra cùng ao. ThờiKhông-liên chính là Đại dương, còn vạn vật là những làn sóng nhấp nhô, tuy dị biệt nhưng nền sóng
là Một. .. . .
Như vậy sự vật có là có bằng Thời – Không – liên và chữ Liên đây là nối kết cả Thời gian lẫn Không
gian , cả Dĩ vãng, Hiện tại, Tương lai đúc thành Một: Ví dụ : Ngôi sao đã có rồi nay không còn nữa (
vì đã biến mất ) và ta đang xem thấy ( nhờ ánh sáng từ xa mới đem đếm mắt ta ) và lâu sau này sẽ
được thấy ở các ngôi sao khác ( nếu có người để thấy ) . Thành ra Dĩ vãng, Hiện tại, Tương lai đều
trở thành Tương đối hết và không còn một lúc nào được kể là đặc ân, nghĩa là được quyền có cách
độc tài hơn lúc trước hay lúc sau. Nhưng mọi Thời điểm và Không điểm đều trở nên một trung tâm
có vô cùng mối liên hệ nên cũng biểu lộ vô cùng sắc thái và tất cả mọi Thời điểm liên hệ tới nhau
như trong một Thân thể . Động đến Một là động Tất cả . Các ranh giới giữa Vật chất và Tinh thần
trở nên tương đối nhập nhằng thẩm thấu: Sự vật chỉ là nơi tụ họp mạnh hơn của Thời Không và
tùy với hình thái khác nhau, với mật độ Thời Không khác nhau mà có sự vật, và sự vật không còn
tính cách cá biệt ly cách nhưng liên hệ với nhau bằng các thứ Trường gần giống quan niệm Kinh
Dịch làm bằng các ý niệm “ tương Sinh, tương Tức, tương Thấu, tương Nhập, tương Duyên.
Các trường của Tương đối thuyết với các Tương của Kinh Dịch giống nhau rất nhiều ở Hình
nhi Hạ . Đó là vài ý niệm sơ lược về Tương đối thuyết, chính nó đã đánh đổ các quan niệm Tuyệt
đối cũ về Thời gian không gian, về bản thể vật chất. . ., nên nó gây ra sự sụp đổ trong khắp địa hạt
và cách riêng là nền triết học đã xây dựng trên quan niệm Thời Không tuyệt đối và ý niệm sự vật im
lìm. “ ( Chữ Thời Phần I: Cơ cấu. I. Những âm vang của Tương đối thuyết. Kim Định )
Triết gia Kim Định đã dùng cơ cấu Ngũ hành để diễn tả Thời – Không nhất – phiến qua quá trình
cá biệt hóa mà tạo thanh vạn vật.
( Chữ Thời: Lược trích Phần III. Thẩm thấu. XI.- Hữu nhược vô . Kim Định.) ( các tiết mục đều do
người viết đem vào )
“ . . . Vũ trụ quan Viễn Đông thuộc Nhất nguyên Lưỡng cực, ( bipolaire ) nên Đạo học không nhằm
đạt tới một đối-vật tự-tại bên ngoài con Người, nhưng chính nó là một hành vi có tính cách Tâm linh
( Spiritual ) thể nhập nơi người hành đạo: “ Thánh nhân thể đạo “.
Ông Paul Mus đã gọi triết lý Việt Nam là nền siêu hình thấu nhập vào cơ cấu xã thôn ( la
métaphysique engagée ).. Nói câu đó thật là lột được tinh thần, vì Việt Nho có một nền siêu hình ăn
nhập vào hoạt động, vào hết mọi hành vi: Siêu hình của Hành, của Ăn, của Chơi, của Nói, của Cười. .
Quả thật đó là Hoà –Thời tức là siêu hình đã nhập vào Triết nhân, đã thể hiện vào Người không còn
đứng ngoài Người như một Vật thể: ” La métaphysique cesse d’être un objet en soi pour s’incorporer
à son possesseur “. Đấy là hậu quả Nhất – nguyên, không phải là thứ Nhất- nguyên độc- khối, nhưng
là Nhất-nguyên Lưỡng- cực ( bipolaire ), mà sách Trung Dung bảo phải” Chấp kỳ Lưỡng đoan,
dụng kỳ Trung ư dân “. Nhận cả hai đầu mối ( Dụng ) nhưng quan trọng là chữ “ Kỳ Trung “ gặp
nhiều lần trong kinh Dịch cũng như Ngũ kinh. Hễ hiểu được chữ “ Kỳ Trung “ ( Thể ) hết lo lắng
để “ CÓ “ một siêu hình như Tây Âu.
Để nhìn ra chỗ dị biệt ấy, chúng ta đối chiếu Thể Dụng với thuyết sự vật của Kant, và tạm ví Dụng
với Hiện tượng ( phénomène ), còn Thể như Vật – tự - Nội ( noumène ).
2.-Tại Thiên thành tượng; tại Địa thành Hình
Để cho thêm phần xác thiết chúng ta lại dùng tới lược đồ và số độ của Hồng phạm đặng diễn đạt.
Theo đó thì Dụng ( phénomène ) được biểu thị bằng số Thành, còn Thể ( Noumène ) bằng số Sinh:1,
2, 3, 4. Nếu cưỡng phải vẽ lại quá trình diễn biến thì trước hết có vòng của số Sinh rồi đến vòng
ngoài của số Thành bao lấy vòng Trong như hình dưới đây.
Số Sinh: 1, 2, 3, 4 là Tượng , số Thành : 6, 7, 8 ,9 gọi là Hình.
Đồ hình Ngũ hành:Vòng trong ( từ 1 – 5 ); Vòng ngoài ( từ 6 – 9 )
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Tuy nhiên đó chưa phải là đồ biểu chót. Trong đồ biểu chót thì không còn vòng Trong vòng Ngoài
nữa: nhưng số của hai vòng giao tham ăn ngoàm vào nhau như hình sau:
4 ─9 ─2
|
3 ─5 ─7
|
8 ─1─6
Theo biểu đồ này chúng ta có thể nhận ra những điểm sau:
1.- Số Đất : 2, 4, 6, 8 ( Không Gian : Người Viết thêm vào ) xen kẻ với số Trời: 1, 3, 7, 9. (
Thời gian:id )
2.- Số Sinh: 1, 2, 3, 4 ( Nội ) xen kẻ với số Thành 6, 7, 8, 9. ( Ngoại )
3.- Tuy xen kẻ nhưng có một tiết điệu thứ lớp: Những số Lẻ chỉ được trấn giữ 4 Hướng chính
: Đông, Tây, Nam, Bắc. ( 5 – 3 ; 5 – 9 ; 5 – 7 ; 5 - 1 ). Còn số chẵn trấn đóng 4 Phương.
3.-Hướng ( Trời ): Định Tính ( Spécifier )
Chữ Hướng theo ý nghĩa chuyên môn: Là đặc tính của sự phân trương nguyên thuỷ ( caractère de
spartialité originelle ) nên chưa hiện ra hình tích cụ thể, và vì thế để nó ở 4 Hướng của Trời mà tiếng
Đức gọi là góc Trời ( himmelsgegend ).
9
|
3 ─ 5 ─ 7
|
1
Nó có tính cách rất quan trọng cho đời sống trí tuệ con Người và khi con Người muốn có ý niệm về
một vật gì dẫu gọi là siêu việt linh thiêng tới đâu thì cũng phải nhờ đến sự phân trương nguyên thủy
với 4 Hướng đó mới có đủ khả năng suy tư . Vì thế gọi là những
Chỉ định Đặc ân ( indication privilégiée, hoặc action apriorique sz. 151-132 ). Đó là những chiều
hướng Tiên thiên có tính cách linh thiêng nên các Đền đài thờ tự cổ xưa đều đặt theo Hướng
Trời, thì dụ theo Đông – Tây hoặc là Nam – Bắc. Và đó là đợt Ngũ hành.
Với khung Ngũ hành ta mới có sự phân loại trong lý tưởng: espèce, différentiation idéale, pas encore
évolutif, mais déjà typé: đã thành ra Giống Loại nhưng mới là lý tưởng, chưa đi vào cõi biến dịch,
mặc dầu đã có loại hình khác nhau được chỉ thị bằng những con số : 1 – 5.
Đó là đợt Tiên tiên mà Kinh Dịch gọi là “ Tại Thiên thành Tượng “.
4.-Phương ( Đất ): Định Hình ( Caractériser )
Còn số Chẵn thuộc Đất chấn đóng 4 Phương : ( 5 – 4 ; 5 – 2 ; 5 – 8 ; 5 – 6 ) để làm nền tảng cho
quá trình cá – biệt – hóa hay là vật – chất- hóa là những cái theo quan niệm của ta không có ở nơi
thần linh, nên nói “ Thần vô phương “, tức là Thần hay Tượng thì dừng lại ở đợt Hướng mà không ở
đợt Phương .
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Vì Phương phải có thêm 4 Cá và đã bị ngưng trệ thì hết biến hoá , không phải là Thần nữa : “ Trễ vu
nhất phương, tắc bất năng biến hoá, phi Thần dã: Bị ngưng trễ ở một Phương, thì không thể
biến hoá, thì không phải là Thần “.
Đó là những lối quảng diễn đừng nên hiểu kiểu hình học.
Chẳng qua là nói lên sự giao thoa cần
thiết của vòng Trong vòng Ngoài.
Vòng Trong nên hiểu là Đại Ngã Tâm linh cùng với Vũ trụ một Thể không mốc giới. Còn vòng
Ngoài nên hiểu là Tiểu Ngã tận cùng ở các giác quan Lý trí. Lý tưởng là hai vòng hòa hợp giao
thoa. Còn Phương là để định Hình ( caractériser ) trong Hậu Thiên . Với định Tính có những Thứ (
espèce ) những Loại khác nhau như Tính Người, Tính Vật, Tính Cây, gọi tắt là Vật. Khi nói “
Cách Vật “ thì phải hiểu là Vật ở đợt này . Đó lá Linh Tượng : Sơ nguyên tượng ( archétypes ) , tuy
có Thực rồi chưa ở Đâu hẳn ( vô hồ xứ giả ), nghĩa là chưa cá – biệt – hóa , nên có tính cách linh
thiêng gọi là Thần , ví “ Thần vô Phương “ ( H.T.IV ) . chính nghĩa là Thần không có Góc (Phương )
, tức là không có hình chất cụ thể . Khi nhập vào Phương thì ta có định Hình và hiện ra cụ thể đầy đủ
cho các giác quan và tiếp xúc được . Trong Hồng Phạm gọi Phương là Cá vì ta gọi đó là Cá- biệt –
hoá hay Thời- gian hoá đều có ý chỉ vào bước định Hình này và Hồng Phạm vẽ 4 Cá bằng khung nhà
Minh Đường như dưới đây:

( Hình I là Khung Hồng Phạm Cửu Trù, Hình II chia 4 góc ra làm 8 Cá. Nhà Minh Đường được
chia ra 12 tháng, mỗi mùa có 3 tháng, quy định mỗi tháng phải làm những gì để Tu trì ( Đôn hồ
Nhân, cố năng ái ) gọi là Nguyệt lệnh . Nên biết Ngũ hành là nền tảng cho thể chế Minh Đường và
Nguyệt lệnh, cả hai đều thai nghén ra Hồng Phạm và Hồng Phạm là mô hình bản cốt của Triết lý
siêu hình chính trị Việt Nho )
Đây là nấc tiến hoá tối quan trọng và ta thấy học thuyết nào cũng đề cập, nhiều khi dưới hình thức ẩn
dụ hoặc Thần thoại. Chẳng hạn như Thần thoại Bồng đảo (đảo của Tiên ) ban đầu phiêu diêu trên
mặt trùng dương bát ngát, bồng bềnh nhô nhấp chưa có đường viền rõ rệt. Sau nhờ có con rùa khổng
lồ nổi lên đội Bồng đảo trên lưng làm cho đảo hết phiêu dạt nổi chìm , trở thành cố định. Con rùa 4
chân chỉ đợt định Hình với 4 Phương, còn lúc trước bồng bềnh trôi dạt mới là đợt định Tính có
Hướng mà chưa có Phương, cho nên nói chưa ở nơi nào “ vô hồ xứ giả “. Nhưng đã có thành Linh
Tượng, cũng khi nói bóng là Chốn Thiên thai. Và khi ta hát “ chốn Thiên thai chưa gặp bước Trần ai
“, mà muốn hiểu sâu xa thì phải hiểu là những Linh Tượng ( cõi Thiên thai ) còn “ chưa gặp bước
Trần ai “ là chưa mặc những đặc thù cá biệt , là thánh thể chưa có kết tinh, chưa “ khúc thành vạn
vật : bắt khúc để trở nên vạn vật “. Đó là đại để “ Lộ trình “ của hai đợt Cá - biệt và Tính – biệt
trong quá trình chuyển hoá của Nhất thể . Vai trò nổi nhất trong việc Cá – biệt- hoá là số 4 quen
gọi là Tứ Tượng. Chính con số 4 này đem lại sự phân hoá . Nếu là 4 Sinh thì ở đợt Thời – tính Tiên
– thiên . Nếu là số Thành 8 thì Gian- Thời Hậu thiên.
Phải tiến thêm đợt nữa mới trở thành Hình cụ thể , nên nói “ Tại Địa thành Hình “. Vậy Tượng
thuộc đợt Tiên thiên hay Thể , còn Hình thuộc Hậu Thiên hay Dụng.
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5.- Quá trình cá biệt hóa
Hai diễn trình đó đi ngược chiều nhau: Tiên thiên theo chiều Trái ( Vãn ) , Hậu Thiên theo chiều Phải
( Vạn ) .

卍 Chữ Vãn: Tả nhậm ( Quay ngược chiều kim Đồng hồ ). Các số trong Hồng Phạm được xếp theo
chữ Vãn.

卐 Chữ Vạn: Hữu nhậm ( Quay cùng chiều Kim đồng hồ ). Các số trong Hồng Phạm được xếp theo
chữ Vạn.

Vì thế trên bản đồ tiến thêm bước nữa bằng bẻ quặt đường các số thành ra góc , và Hệ từ gọi là khúc
: “ khúc thành vạn vật : bẻ gãy ra bé nhỏ để làm nên vạn vật. Chữ Khúc gợi lại khung Hồng Phạm.
Nếu đặt ra số thì ta có hình :
7 - 2 - 9
|
3 - 5 - 4
|
8 - 1 - 6
Là hình gẫy khúc xuất phát từ hình chưa gãy khúc vừa kép lên bởi Ngũ hành như sau:
7
|
2
|
8- 3 - 5 - 4 - 9
|
1
|
6
( 1, 2, 3, 4, 5 : Số sinh ) .

( 5+1=6;

5+2=7;

5+3=8;

5+4=9 : Số Thành )

Hình gẫy khúc chưa là chót hết, chúng ta cần phải ghi nhận rằng nó chỉ mới diễn ta được được
Phương hay là góc.
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Đến Hậu thiên ta mới có Phương.
Phương và Hướng đều có nhiệm vụ phân hoá, nhưng
Hướng là để “ Định Tính “ ( spécifier ) ở trong Tiên thiên , còn Phương là để Định Hình (
caractériser ) trong Hậu thiên . Với Định Tính ta có những Thứ ( espèce ) những Loại khác
nhau như tính Người, tính Vật, tính Cây, gọi tắt là Vật. Khi nói “ Cách vật “ thì phải hiểu vật
là ở đợt này. Đó là Linh Tượng : Sơ nguyên tượng ( archétype ) , tuy có thực rồi nhưng chưa ở đâu
hẳn ( vô hồ xứ giả ) nghĩa là chưa cá biệt hóa, nên có tính cách linh thiêng gọi là Thần , vì “ Thần vô
phương “ . H.T.IV chính nghĩa là Thần không có góc: tức là không có hình chất cụ thể .
6.-Hoà – Thời bằng Tượng, Số: Linh Tượng ( Đạo ); Hạ Tượng ( Khí vật )
Nhân tiện đây cũng nên ghi câu nói trong Hệ từ: “ Hình nhi Thượng giả vị chi Đạo, Hình nhi Hạ
giả vị chi Khí “. Chữ thượng Hạ đây không nên hiểu là Trên hay Dưới suông, nhưng phải nhớ hiểu
thêm là Chưa và Đã .
Là vì câu nói đó ở trong Kinh Dịch, nên phải bao hàm cà Không cả Thời để theo sát lối biến dịch của
Thời gian còn đang chuyển hoá, nếu nói Trên Dưới mà thôi tức là chỉ hiểu theo có Không gian đã ứ
đọng thì không đúng với đồng văn Kinh Dịch.
Vậy phải hiểu Chưa Có Hình ( mới là vòng Trong ) thì là Đạo Thể, hay vắn tắt là Thể . Khi Đã
Mặc Hình ( vòng ngoài ) thì là Khí Vật thể hay Dụng .
Lại nữa nói Chưa với Đã ở đây chẳng qua là theo thứ tự luận lý trong tâm thức mà nói, chứ nói theo
thứ tự Hữu Thể thì chẳng có Trước Sau chi cả, nhưng là cái gì Đồng thời uyển chuyển.
Nếu ta lấy Tứ Tượng làm cứ, thì từ Tứ tượng quay lên Lưỡng nghi cùng Thái cực ta sẽ gọi là
Linh Tượng. Còn nếu từ Tứ Tượng quay xuống Bát quái thì ta gọi là Hình Tượng hoặc Hạ
Tượng. Linh Tượng thì gọi là Đạo, tượng trưng bằng Tứ linh: Long, Li, Quy, Phượng, hoặc 4
chùm sao : Chu Tước, Thanh Long, Huyền Võ, Bạch Hổ. Hình Tượng thì gọi là Hạ tượng hay
Khí vật, tức hiện tượng đã có Hình, như được biểu thị trong 8 quẻ: Trời, Đầm, Lửa, Sấm, Gió,
Vật, Núi, Đất.
7.-Đạo bất viễn Nhân: Đạo Đời cùng một gốc, không xa con Người.
Trên đây là tóm lược lối biểu thị quan niệm Hòa – Thời bằng Tượng và Số .
Đó không là một trò chơi lý trí, nhưng là một cách minh họa cái Đạo lý “ Hợp Nội Ngoại “, hoặc là “
Thể Dụng nhất Nguyên, Hiển Vi vô gián : Thể, Dụng cùng một Gốc, cũng như Hiển hiện với Tế vi
không gián cách nhau “. Vì không có Gián cách nên không thể có Siêu hình như là một cái gì Xa
xôi, trái lại không được lìa xa sự vật mà cầu Đạo.
Như câu nói của Hồ Nhũ Phong: ‘ Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ: lià xa sự Vật mà cầu Đạo
là chuyện hão huyền “ ( Đại cương 145 ), và sẽ khó lòng nối lại được: “ Phân biệt chuyển hoá chân
thật bất năng hợp nhất “. Đã không nối lại được thì khi muốn hành Đạo chỉ còn Duy Linh “
Xuất Thế “, bởi coi Thế giới này không có Đạo, cho nên trở thành huyễn hoá dơ bẩn. Còn
người ở lại chỉ là Duy vật Nhập thế ngập đầu ngập cổ trong cái đống vật chất ròng.
Cả hai thái độ cùng dựa trên sự phân chia tuyệt đối theo Siêu hình cũ. Chỉ khi nào người ta nhận ra
được sự thực trong câu : “ Nhân nhân Vật vật các hữu Thái cực : Người nào, vật nào cũng đều có
Thái cực “ , nghĩa là Đạo không xa Vật, không xa Người, thì lúc đó mới đi vào con đường Xử thế
: tu Đạo ngay trong Bản thân, ngay trong Gia đình, ngay trong Nước, vì Trần gian đã là Đạo
rồi, khỏi cần tìm ờ Trên hay ở Dưới xa xôi. Và từ đó Tu Đạo cũng là Tu Đời, tu Đời cũng là Tu
Đạo và chính vì thế mà quan niệm Hoà – Thời đã ghi được nhiều thành tích cải thiện đời sống
nhân dân vượt xa nhiều nền siêu hình kia là nhờ coi “ Vũ trụ tiện thị ngô Tâm “ cũng như “
Ngô Tâm tiện thị Vũ trụ “, chứ không còn chi biệt cách xa lạ “ Thời – Không không còn là cái
chi bên ngoài, nhưng là hai sợi Canh và Chỉ dệt nên con Người mà không thể chia lìa dù chỉ
một giây “ bất khả tu du li dã “ .
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Đây là cung cách giải thích Thời – Không nhất – phiến của Einstein theo cơ cấu Ngũ hành. Theo
Einstein Thời gian và không gian là hai mô căn bản được xem như hai mạng lưới đan kết với nhau
mà thành vạn vật . Cũng vậy, các số Lẽ ( Thời ) và Chẵn ( Không ) cũng bẻ quặt theo hai chiều Tả vả
Hữu nhậm hay Vãn và Vạn được xem như Canh và Chỉ dệt vào nhau mà Cá - biệt – hoá thành Vạn
vật. Đây là chỗ gặp gỡ của Khoa vật lý vi tử của thế kỷ 19 – 20 với biểu đồ Tượng Số trong quá trình
cá-biệt- hoá của Hồng phạm. Hồng Phạm được bắt nguồn từ nền văn hoá Hoà bình cách nay ít nhất
từ 12 ngàn đến 30 ngàn năm . ( Chú thích của người viết. )
“ Từ đó con Người được tắm nhuần trong Linh Thiêng: vì Linh Thiêng không còn là cái gì trên
cao tắp tít mà cũng chỉ là chiều kích của Người, của Vật của Thời gian, tất cả gắn bó với nhau
như Xương với Thịt, như Hình thể với Tinh thần.
Con Người được quan niệm như cơ cấu Thời gian: có toả ra trong Vật chất, đồng thời cố vươn
lên siêu việt, nên siêu việt đã được mang sẵn trong người mình, chỉ cần tìm cách phát hiện ra
mà thôi. Và việc đó gọi là “ Minh minh Đức “ : Làm sáng tỏ cái Đức sáng nơi con Người ,
nhưng hiện chưa ý thức được là tại bị che lấp đi, cần phải lột màn ( dévoiler ) tháo gỡ những
cái che phủ xuống thì “ Tam gia tương kiến “ , Tam Tài ( Thiên, Địa, Nhân ) sẽ hội thông trong
một tiết nhịp linh diệu . Đó là ý nghĩa Tâm linh của Đông phương, tuy rất cổ kính nhưng luôn
luôn mới và có thể nói là nó đi đón trước cả triết lý hiện đại cũng như khoa học vi thể vậy.
Và như thế chúng ta nhận ra công việc của chúng ta không còn nong nả để cho Việt Nam “ Có
“ một nền Siêu Hình, nhưng chính là gắng công nhận thức lại nền Đạo học Tâm linh cổ truyền,
làm sao cho những biểu tượng xa xưa được phục sinh, để không phải là ôm một số biểu tượng
và chữ nghĩa mà khoe mẽ một cách vô vị vô duyên, nhưng là Linh – Động – Hoá được chúng
để phục vụ nhân sinh trong giai đoạn mới đang đi lên này vậy.
8.-Đặc tính của Cá biệt hoá
Chúng ta vừa phác họa có lược đồ với một hai nét lớn của Diễn trình Thời – gian hoá . Bây giờ chúng
ta cần đi sâu vào nữa bằng phân biệt rõ hơn giữa Thời – tính và Thởi –gian.
Trước hết Cá – Biệt – thể phải có một Thời- gian nhất – định , nghĩa là ra khỏi Đại Thời, Đại
Không ( Grand – Temps, Grand – Espace ) ra khỏi miền Vĩnh cửu Tiên thiên để khởi đầu trong dòng
trôi dạt Thời gian chia cắt ra từng khúc, vì thế nó mất tính chất Miên trường mà chỉ còn lại sự tiếp nối
nhỏ giọt từng lúc của Thời gian bé nhỏ.
Thứ đến là Cá thể chiếm một Không – gian nhất – định, bởi Thời gian gắn liền với Không gian, hễ
đã có một Thời điểm thì phải có một Không điểm. Hễ đã có Bao giờ thì phải có Ở Đâu. Hễ đã hiện
diện trong một Khoảnh khắc thì phải ở trong một Vị trí nhất định, nên Siêu hình nói : Hễ cái gì
CÓ là CÓ trong Hạn định. Chính bởi thế mà triết lý trung thực không muốn nói có Thượng
Đế là muốn để lại trong Vô biên, Không gian và Thời gian không còn phổ biến tính nữa và trở
thành đặc thù, cá biệt, riêng rẽ: đã có Hình tính là là cụ - thể khả giác, hoặc Trừu tượng bất
khả giác, tuy thế cũng đã thành hình dù là trong lý tưởng đi nữa cũng bị cột vào một Hình thái,
hết còn ở khắp nơi và đồng thời, hết còn thông đạt, nhưng trở thành những đơn tử bị đóng
khung kín mít trong tháp ngà . Sự vật trở thành độc khối không có tương giao ( monolithe
sans aucun relation ) . Từ đó nó phải phục tùng các tính chất của cõi Hiện tượng là: Đồng nhất,
Mâu thuẩn, Diệt tam, và Căn Do ( 4 Nguyên lý của Triết Âu Tây ) như khi bàn về quan niệm
Tĩnh chỉ của sự vật và như thế hễ đã chấp nhận Gian Thời là chấp nhận sự lệ thuộc vào những
điều kiện eo hẹp do hoàn cảnh của Không gian bắt buộc. Chấp nhận Gian –Thời là chấp biến
đổi, tan rã trái ngược với tính chất miên trường của Thời – tính Siêu - thời. Đứng ở bình diện
luân lý mà nói thì hễ đã chấp nhận sự phân biệt Thị Phi, Bỉ Thử , Nhĩ Ngã, Có Không . . . Tóm
lại, là tất cả những cặp đối kháng hạn chế lẫn nhau. Đó là đại để tính chất Cá – biệt hoá nó đi
ngược lại hẳn với chiều hướng của Tiên thiên Thời – tính, và làm nên một cuộc Nghịch hành,
một sự căng thẳng giữa hai loại giá trị, hai thứ quê hương. Nó đặt con Người vào vị thế mà
nhiều người cho là bi đát ở chỗ con Người vốn là bản chất vô biên, mà lại bị dồn ép trong một
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Không – Thời vừa nhỏ hẹp vừa trái ngược: một Đứng một Nằm, như đôi đũa lệch, không sao so
cho vừa, y như Nước với Lửa, Sáng với Tối đối chọi nhau gây nên không biết cơ man nào vấn
đề với những giải pháp liên tục đưa ra và hầu hết bị thất bại.
Vì thế khi lên sổ những thành quả của cuộc Thởi – gian – hoá, con Người chỉ thấy là toàn thiệt thòi,
nên nhiều nền triết lý cho Thời gian là một sự sa đoạ, một sự tù đày bi đát.
9.-Thái cực nhi vô cực
Thái cực phân chia ra Âm Dương,Vô Hữu. Hữu là Thế giới hiện tượng, Vô là Thế giới vô hình, thế
giới Tâm linh. Nhưng VÔ CỰC đây lại là sự tổng hợp cả Hữu lẫn Vô , cái VÔ ‘ Chân không diệu
hữu “ mà Trang Tử cho là “ Hữu sinh ư VÔ “ .
“ VÔ Cực chỉ Tiềm thể u linh chưa hề xuất hiện, và Trí ta không thể suy đến. Một khi ta suy
đến thì liền ra Thái cực, có đặt tên là Tiềm thể, hay VÔ Cực, VÔ Thể thì cũng chỉ là việc cưỡng làm.
Thái cực tức là Vô Cực đã xuất lộ, nhưng mới ở trên đợt căn cơ, nên lý trí phàm trần chưa thể
hình dung ra đuợc. Nó gắn liền với VÔ Cực như câu sách Thái Cực đồ thuyết :” Thái cực nhi VÔ
Cực “, Thái Cực mà lại VÔ Cực .”
( Chữ Thời: Phần II. Căn cơ Thời gian trong Tam Tài. Ý nghĩa chữ Tài . Kim Định )
Đây cũng là lãnh vực của triết lý An vi của triết gia Kim Định.( I ).
Tất cả là để diễn tả câu Tại Địa thành Hình, tức là thế giới Hiện tượng ( manifested world ) mà câu
Tại Thiên thành Tượng, tức là thế giới Tâm linh ( unmanifested World ).
III.- Nhân sinh quan của Việt Nho
1.-Con Người Nhân chủ của Việt Nho
Theo hình Thái cực viên đồ ở trên, Phần đen là Trời, phần sáng là Đất. Trời Đất giao thoa tạo ra con
Người và vạn vật. Con Người luôn ở thế quân bình động, không bị Trời kéo lên hay Đất dật xuống,
con Người phải mạnh lắm mới duy trì được vị thế quân bình, nên có khả năng tự Chủ, muốn luôn giữ
thế tự Chủ tất phải tự Lực và tự Cường. Lại nữa vì con Người luôn luôn ở vị thế quân bình động, nên
luôn được Tiến bộ và Trường tồn, như thế là thuận Thiên. “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả
vong : Thuận với luật thiên nhiên thì tồn tại, ngược với luật thiên nhiên là bị tiêu diệt “
Giữ được luôn tiến bộ và trường tồn theo Thiên lý thì sẽ được Thái hoà.
Nhờ vậy mà con Người không Duy tâm mà chẳng Duy Vật, cũng không Duy Nhân, mà là con Người
Nhân chủ. Nhờ ở vị thế quân bình , không bị kéo lên níu xuống, mà người người có vị trí cao cả
ngang bằng cùng Trời Đất; Trời Đất là vua sáng tạo muôn loài, con Người cũng là “ Tạo hoá con “
tham gia vào công trình sinh sinh hoá của vũ trụ. Do vậy mà Trời là thiên hoàng, Đất là Địa hoàng,
thì con Người cũng là Nhân hoàng ở trong phạm vi của mình.
Đây là bộ ba đặc trưng của Việt Nho, không những vì sự cân đối nội tại giữa Âm và Dương (Đất
Trời) nhưng nhất là vị trí con Người ( cao cả, to lớn ) ở ngay cấp tối thượng này.
Những con Người còn ở trong trạng thái Bái vật và Ý hệ sẽ cho đó là câu nói chướng tai, vì con
Ngưởi là con vật bé nhỏ mà sao giám sánh cùng Trời Đất! Nghĩ thế là chưa đạt đến Tâm linh, nên
chưa thấy hội thông giữa Trời – Người – Đất ngay tại thâm cung lòng mình. Vì chốn hội thông đó
quá sâu thẳm nên cả hai tâm trạng kia chưa đủ khả năng đạt được: Bái vật căn cứ trên tin tưởng
thuộc Ham muốn và Tình cảm, còn Ý hệ căn cứ trên Lý trí, tất cả còn ở vòng Ngoài. Vì vậy cho nên
khi nào vào tới vòng Trong Tâm linh mới nhận ra chốn hội thông Thiên – Nhân – Địa, khi đó con
Người sẽ sống trọn vẹn cả Ý – Tình – Chí.
Nhân chủ tính
Đây là chân lý tối hậu mà chỉ có Việt Nho đạt tới, các triết học khác thi chưa vì đã đặt nền tảng trên
Thiên hay Địa: Thiên bản ( Duy Tâm ) hay Địa bản ( Duy vật ). Nói khác đi là tiêu chuẩn tối hậu đặt
ở Trời hay ở Đất mà chưa đặt trên bản tính con Người: Trời
là Thiên hoàng Đất là Địa hoàng thì con Người cũng là Nhân hoàng . Có đặt con Người lên địa vị tự
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chủ ngang với Trời Đất sẽ tránh được xã hội Người xây trên liên hệ Chủ - Nô. Khởi đoan con Người
ở đâu thì tận cùng ở đó. Nhân chủ tính là chân lý nền tảng
chỉ huy các chân lý khác làm nên tinh tuý của Việt Nho .
Khi đánh mất Nhân chủ tính, khi mất tính chất tự lực tự Cường, con Người trở nên bé nhỏ, bất lực,
trước sau gì rồi cũng sẽ sa vào tròng nô lệ.Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó.
2.- Đại Đạo của Việt Nho
( Trích trong Nguồn Đạo gốc Nước: II. Nho Đạo được đề nghị như Chủ Đạo. Kim Định )
“ Căn cứ trên một số điển tích, mấy trang huyền sử và mấy bộ số kỳ lạ như 2 – 1 hay 2 – 3 , 5 hàm
ngụ một số huấn điều mà ta có thể tóm kết vào ba định đề là : Thái hoà, Nhân chủ, Tâm linh.
Chính ba nguyên lý này đã làm nên Đại Đạo vượt hẳn ra ngoài tầm giác quan, ngoài tầm lý trí, nên
thông thường không thấy. Ví dụ như Nữ Oa đội đá vá trời thì lý trí quan niệm sao nổi!
a.- Thái hoà ( Số 2 )
Thái hòa là Hoà giữa hai đối cực của bất cứ hiện tượng nào, như Động Tĩnh, Cứng Mềm, Cao Thấp,
Đất Trời, Nước Lửa . . . Đó là những đối chọi cùng cực mà theo lý trí thông thường thì không sao có
thể hoà hợp được . Vậy đây bảo là Thái Hoà , nghĩa là phải làm cho kỳ được cách sâu xa vì đấy là
điều tiên quyết cho có sự, có việc , nghĩa là Tính thể của sự vật như thế , nên bước đầu này mà hỏng
thì sẽ hỏng toàn bộ. Vì thế có làm xong bước đầu này thì mọi vấn đề khác mới trôi chảy ( Nhất lý
thông, vạn lý minh ). Vậy Tiên Nho đã làm được như thế và còn để ấn tích lại như Tiên Rồng, Sông
Núi, Tròn Vuông. . . Tại sao làm được ? Thì phải hiểu là trong con Người không chỉ có Lý trí ( Nếu
thế thì không làm nổi, không cộng Tròn với Vuông cho được , nhưng còn một tầng Tâm thức vượt
bên trên.) Lý trí thì có giới hạn như tai mắt là những cơ năng cung cấp hình ảnh cho lý trí làm ra ý
tưởng, nhưng ý tưởng thì có tính cách cố định : đã Vuông thì vuông mãi mãi không sao hợp được với
Tròn, còn đây là Tâm, là Tuệ bao la như vũ trụ nên làm được những điều lý trí bất khả đang. Như
vậy là với những vấn đề lý trí không giải quyết nổi thì phải lặn sâu xuống Tiềm thức, cữa ngỏ mở vào
Toàn thể, mới tìm ra giải đáp.
Việc đầu tiên của con Người Đại ngã là làm trung gian giữa Trời cùng Đất để làm nên một thể “
Thiên Địa vạn vật nhất thể “ . Nhất thể được biểu thị bằng cái Trống ( Đồng ) , một nhạc khí vũ trụ.
Gọi thế vì sự công tác của cả Thiên Địa Nhân đều được biểu thị trên mặt Trống:
Thiên là Trung tâm Trống rổng ở giữa được đại diện bằng Nhật Nguyệt.
Người được chỉ thị bằng cả hai mặt: cả mặt Đại ngã Tâm linh là vòng những tam giác gốc đại biểu
cho “ đức Trời đức Đất giao thoa “. Hai là vòng Tiểu ngã gồm những con Người đang ca vũ tưng
bừng giáp với “ Địa chi đức “ đại biểu biểu bằng hai vòng muông chim là hươu sao và các chim
nước.
b.- Nhân Chủ ( Số 3 )
Cũng là một định đề phổ biến cho phép con Người cảm nhận được quyền năng Vô biên nơi mình .
Nhờ đó những con Người bé nhỏ ta đang thấy quanh mình lại có gốc rễ từ Trời, tức là cái Toàn thể,
nên khi thấu tới Nội tâm thì sẽ thấy mình được tham dự vào quyền năng của Trời, nhờ đấy mà được
độc lập, không làm nô lệ cho vật nào khác, tự mình làm chủ lấy mình . Chính nhờ nguyên lý này mà
con Người Việt Nho trong suốt gần 4000 năm đã không bị Vong thân và tránh được tai họa làm Nô lệ
cho tiền tài hay định mệnh. Như Trên, Trống đây không là trống rổng son đẹt, mà là cái “ Không
Chân thực “ làm nguồn cho mọi cái: Thân, Thiện , Mỹ . Đó là “ Chân không Diệu hữu “, mà diệu
hữu (Ơn ích ) đầu tiên nền tảng cho mọi xiềng xích cột chặt mình tại nhà tù của những cái bé nhỏ
hạn hẹp , để thấy được chiều kích của Đại ngã Tâm linh nơi mình. Con người chỉ thể nghiệm được
chiều kích vũ trụ này khi nó thâu nhận được vào mình cái Trống, cái Không Chân thực để làm cho
mình ra Diệu hữu , là làm chủ vận hệ Mình ngang cùng Trời với Đất.
“ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất Ta in một chữ đồng. “

323

( Trần Cao Vân )
c.- Tâm linh ( 2+3=5 )
Là vật có Trung tân nơi mình, nên không lệ thuộc vào bất cứ vật nào bên ngoài. Tính cách của
Linh là Thống nhất, là Đoàn tụ.
Khi nói tổ chức nọ có tinh thần, mà muốn xem câu nói trung thực được tới đâu thì phải căn cứ trên
khả năng Thống nhất: Hễ Thống nhất nhiều là Linh nhiều, ngược lại không có Thống nhất thì
không có Linh chi hết.
Ngày nay nhân loại đang cần Thống nhất hơn bao giờ hết nên Tâm linh là nguyên lý cần được vun
tưới. Hễ tiến vào Tâm linh sâu được bao nhiêu thì con Người sẽ thống nhất bấy nhiêu.
Vậy ba nguyên lý Nhân chủ Thái Hoà và Tâm linh là Đại Đạo giúp con Người phát triển được toàn
vẹn cả ba phương diện Ý , Tình, Chí.
Trước hết là nguyên lý Tâm linh hàm ngụ trong chữ Đạo hiện thân vào cái Trống . Chữ Đạo kép bởi
bộ Xước là đi, và bộ Thủ là Đầu Cội Rễ muôn loài . Trong Trống ta cũng thấy các đoàn vũ đang “ ĐI
về (Đi theo chiều Tả nhậm ) với Đầu “ là Trung cung Trống Rổng . Bí quyết Thống nhất ( con
đẻ của Tâm linh ) nằm trong lối tiến Tả nhậm này . Lão Tử nói vể Đạo rằng : “ Vi Đạo nhật tổn “ ,
hiện thực Đạo thì mỗi ngày một bớt đi , nhờ xả bỏ mỗi vòng một bé lại, cho đến vòng trong cùng chỉ
còn là sự Trống Rổng , nên làm nơi các tai xe có thể cắm vào .
Điều đó biểu thị chân lý này là
càng xả bỏ thì càng trở nên Trống Rổng , càng trở nên Linh, Thống nhất.
Đấy là lý do tại sao mỗi khi Tổ tiên ta hội họp đều đánh “ 3 hồi 9 tiếng Trống “.để nhắc mọi người
hảy làm Trống rổng lòng bằng bỏ Tư Ý, Tư Dục , mà chỉ nhắm vào công ích với lòng Thái Công Vô
Tư, thì sẽ đạt Thống nhất. Cho nên Thống nhất là hậu quả của Linh thiêng . Linh thiêng là con của
Trống Rổng, tức là những tâm hồn xa lìa vật chất thì dễ hoà hợp với nhau.
Xem đó thì cà ba nguyên lý đều sai mắn đến cao độ, nghĩa là đấy ứ hoạt lực.
Cho nên học những nguyên lý ấy cũng phải học theo lối đầy Linh lực, nghĩa là với cả : Ý, Tình, Chí,
với cả ngũ quan hợp lực, với tay muá may, chân nhảy nhót, miệng ca hát vang lừng , toàn thân hướng
theo hướng Tả nhậm như được biểu lộ trong Trống (Đống ) .
Có học được như thế mới là đem ba nguyên lý Thái hoà thay thế cho ba nguyên lý Đồng nhất ( của
Tây Âu ) Hơn thế phải đi thêm bước xác định cuối cùng là Đốc hành, thì mới thật là biết thấu
triệt, biết theo lối triết Đạt Thân, được sách Trung Dung triển diễn trong 5 tác động là:
1.- Bác học
2.- Quảng vấn
3.- Thận tư
4.- Minh biện
5.- Đốc hành.
Không có Đốc hành thì không có bước nhảy ra khỏi lý trí, mà cứ lỏm bỏm trong lý luận nói
năng thì chì là la hét trong vòng lý trí. Đấy là chỗ những người Duy Lý không nhìn ra.
Có đốc hành mới đi sâu vào được vòng Trong như đã hé mở do những nguyên lý nói trên:
Như Thái hòa thì phải Hòa với Âm hay cái Vô là cái đã vượt ra ngoài Lý trí mà vào vòng Toàn thể
con Người . Đến Nhân chủ cũng thế, nếu không đi vào Tuệ thì không sao cảm nghiệm được
chiều kích Vũ trụ trong mình . Rồi không đi được vào con đường “ Chí Trung thì không đạt Chí
Hoà “ là linh hồn của Linh Thiêng.
Đó là những chiều kích mênh mông “ Bất khả tư nghì “, mà chỉ có thể cảm nghiệm.
Đấy là lý do
Nho giáo không dạy logic mà dạy thì Ca, Vũ, Nhạc cũng như lập ra các Hội hè Đình đám, để cho
suối Tình dâng cao, đến độ làm cho con Người hớp được vào vùng Đại ngã và thể nghiệm được rằng
“ Ngô Tâm tiện thị Vũ trụ, Vũ trụ tức thị Ngô Tâm “ . Lúc ấy tha nhân tự nhiên xuất hiện như Một
với Mình: Tha nhân khổ đau thì mình cũng cảm thấy có bổn phận: “ Vũ trị nội mạc phi phận sự “.
Ngoài ra còn một phương thức làm tăng tinh thần Đại ngã mà cụ thể là tinh thần công thể, đó là Lễ
Hội.

324

3.- Lễ Hội
Lễ Hội là phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất Tâm, Trí,
nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, tinh thần “ Bốn bể một
nhà “.
Khi Hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã được khuếch đại,
nhưng còn có thêm chiếu kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể cho được.
Người ta cho rằng nhờ Lễ Hội như “cái Nắp An toàn “ giúp con Người xả bớt đi những ẩn ức trong
Tâm, Trí, nên được như vậy. Điều đó cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực không đù
gây nên công hiệu như u linh kia.
Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả năng làm cho cộng đồng Tôn giáo được
đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trùm hết mọi chiều kích của Lễ Hội như có thể cảm thấy phần
nào trong các cuộc Hội ở Đình làng nước ta, những cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những
cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. Nên nhiều khi phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được .
Thiết nghĩ chiều sâu thẳm đó giải nghĩa được do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau:
Trước hết là sự tự Tình tự Động, không có chút chi thuộc Cưỡng hành, Lợi hành, mà là
An hành tự nguyện.
Thứ đến Lễ Hội có tính cách Toàn thể, không những có Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội hè
thì phải có Đình đám, đèo theo những cuộc chơi vui nhiều khi mang tính cách “ Tháo khoán “,
như đánh Đu, Bắt Chạch. . . , khiến cho khi ra khỏi Lễ Hội con Người cảm thấy “ Thoả thuê
trọn vẹn “ vì đã được những phút đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham dự, trong
bầu Khí “ Sống như Chơi, Lâng lâng Bay bổng “ .
Đã không gặp điều kiện gó bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh thần Công thể lại
được nâng cao rất mực, nhờ thể chế “ Bình Sản “ nên vắng bóng chênh lệch quá đáng hoặc “
Đấu tranh giai cấp “ gắt gao, khiến cho môi sinh Thái hoà trùm phủ mọi người, toàn dân đều
thích thú tham dự , Tâm, Trí lại không bị khuấy động ví các Chủ thuyết nọ kia, mà trái lại là
bầu khí “ Du ư Nghệ “đầy Thi tứ, Ca, Nhạc làm cho Tâm hồn như đã nhắc chân ra khỏi Đời
đến nửa, nay gặp bầu khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều người dễ cảm thấy nhẹ như bay
bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị trong Trống bằng những cánh Chim dài rộng
vươn cao hơn Người ), như được hớp vào làn nước Cam tuyền của cuộc sống Bồng lai hạnh
phúc, để lại trong Tam thần con dấu không thể xoá mờ , khiến có thể nói không sợ ngoa rằng
mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả trăm sách lý luận
Duy Tâm.” ( Hết trích )
4.- Con Đường Đốc hành của nền Văn hoá Việt Tộc ( Ngôn cố hành )
Nho Đạo được đề nghị như một Chủ đạo, vì nó là một Đại đạo để phục vụ Nhân sinh qua Quốc kế
Hòa bình.
a.- Nhân sinh: Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà
Con Người Việt Nho hay Nho Nguyên thủy là con Người được Thiên sinh, Địa dưỡng nên Nhân
Hoà.: Sở dĩ được “ Thiên sinh Địa dưỡng “ nhờ biết sống bám trụ vào 3 Thiên tính : Thực, Sắc Diện.
Nhờ Đầu đội Trời ( Sắc Diện ) Chân đạp Đất ( Thực ) được cân bằng nên Nhân cũng được Hòa ngay
trong căn tính, trong bản chất của mình . Đây là nguồn mạch sống chính nuôi dưỡng con Người một
cách không những đầy đủ và còn phong phú nữa.
Đây là cái gốc vững chắc của Nhân quyền, Tự do và Dân chủ, măc dầu chẳng đề cập gì đến những
danh từ đang được tung hô rền vang thế giới để thủ đắc những cái không giúp ích nền tảng cuộc
sống cho mọi con Người. Không chú ý thiết lập và bảo vệ và phát triển những thứ này, mà cứ hò la
Tự do, Dân Chủ và Nhân quyền thì chỉ là “ nói chuyên Hoa Lá Cành trên Mây trong Gió!”
Con Người Nho ví như một cái cây có gốc vững chắc chứa mạch sống cam tuyền ( Thực , Sắc, Diện ),
nên phát triển được toàn diện, hầu điều hoà cả ba nguyên Lý : Nhân chủ, Thái hoà và Tâm linh.
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Là Nhân chủ thì con Người không Duy Tâm, con Người Duy Tâm tôn Thần Thánh lên làm chủ đời
mình ( Thần chủ ), cả đời chỉ biết có Thần thánh, cứ mê mãi cầu xin, lệ bái để xin xỏ cái tương lai xa
vời chưa biết chắc, mà mà quên chính con Người mình,những
con Người đang khốn khổ với nhau nơi Đây và Bây giờ, vì hành động sai trái của chính mình và
đồng loại cuả mình gây ra. Con Người Nho cũng không Duy vật, con Người không tôn Vật chất lên
làm chủ đời mình ( Vật chủ ), những con người này chỉ chuyên dành miếng ăn như súc vật mà chém
giết nhau như mỗi chúng ta đã cảm nghiệm từ trước tới nay! Một xã hội chỉ biết “Thượng hạ giao
tranh lợi “ mà quên mối Nhân luân Đạo lý làm Người, con Người khôn hơn mạnh hơn sẽ gây tai hoạ
cho những người thất thế hơn! Chế độ Nô lệ, chế độ Đế quốc Thực dân và CS là ví dụ.
Cả Duy Tâm và Duy Vật đều tôn Thần và Vật lên làm chủ đời mình, nên dĩ nhiên là Vong Thân, mà
vong Thân thì sẽ bị sa vào vòng Nô lệ cách này hay cách khác, khi đã quên mình thì làm sao mà mình
đáp ứng được nhu cầu của mình, nên phải rơi vào tròng khổ lụy!
Khi đã vong Thân thì sẽ kéo theo vong Gia, đến vong Quốc rồi vong Nô.
Nhân chủ cũng không phải là Duy Nhân, chỉ coi trọng mình mà không coi Trời Đất ra gì cả , con
Người Nhân chủ biết sống theo Trời Đất để thuận với Thiên lý mà tồn tại và phát triển Toàn diện.
Con Người Nhân chủ là một “ Tạo hoá con “ nên biết cách tiếp tục công việc sáng tạo của Tạo hoá
mà làm Người Chủ đúng nghĩa trong phạm vi Nhân hoàng của mình, không để ai xâm lấn ngay cả
Trời Đất.
Nhân chủ là con Người Tự Chủ, biết cách làm chủ đời mình, nên luôn luôn biết cách tự lực tự
cường.
Tự Lực là không ỷ lại vào tha lực như Thần thánh hay Vật chất hay người khác, mà cái gì
cũng phải tự mình làm lấy, tạo dựng lấy để nâng cao đời sống Vật chất tinh thần và Tâm linh của
mình.
Sống trong Đời con Người sẽ gặp không biết bao nhiêu là Thiên tai và Địch hoạ, nên phải biết cách
Tự Cường để vươn lên mà tồn tại và phát triển, nhất là phải biết vươn lên đời sống Tâm linh
siêu việt như danh tử Việt là tên của giống nòi để đạt tơí Nhân Trí, Dũng mới vượt qua không biết
bao nhiêu nghịch cảnh như Tổ tiên xưa.
Nhờ lưu tâm về đời sống Tâm linh và lãnh vực khoa học mà con Người mới nhận biết “ vạn vật đồng
nhất thể và tương liên “ , nên tự nguyện tu luyện lòng Nhân, đem lòng yêu thương mọi người mà ăn ở
công bằng với nhau, để sống Hoà với nhau, thì làm sao mà gia đình không êm ấm, xã hội không yên
vui để vươn tới mối tình cao rộng “ Tứ hải giai huynh đệ “.
Nhờ thế mà con Người mới đạt được hạnh phúc, cuộc sống điều hoà được cả ba mặt Vật chất, Tinh
Thần và Tâm linh thì mới đạt hạnh phúc chân thật. Những người ” giàu nứt đố đổ vách “ mà nhiều
khi phải tìm đến cách quyên sinh!
Ta nên nhớ nền Đạo lý của Tổ tiên không chỉ nói bằng lời qua ngôn từ, văn tự là xong , mà phải thể
Đạo, nghĩa là đem Đạo vào đời sống của mình và mọi người, để Đạo trở thành như hơi Thở, Đạo
trong lời Nói và nhất là việc Làm, có như thế ta mới buớc tới đến nấc thứ năm là Đốc hành ( Ngôn cố
hành, hành cố ngôn: Nói ra thì cố Làm cho được, Làm được thì Nói ra cho người ta hiểu )
Làm công tác văn hoá mà ta cứ tưởng mình chỉ nói ra là xong nhiệm vụ, đó là chỉ là việc “ Bán
đồ nhi phế”. Ta tự hỏi ta có đem thứ Đạo lý đó vào trong chính con Người mình, trong Gia đình
và Cộng đồng mình chưa và bằng làm cách nào cho đến nơi đến chốn, thì khi đó thì mới nói được
làm nhiệm vụ văn hoá theo cung cách của Tổ tiên xưa, nghĩa là không làm một cách nửa vời, hay
vô thưởng vô phạt.
Sau đây là cung cách Tổ tiên ta Đem Đạo lý vào Đời, nếu không đem được Đạo vào Đời để mưu
hạnh phúc chung thì Đạo lý cũng chỉ là thứ ngôn từ vô dụng “ Đầu môi chót lưỡi mà thôi” !
Con đườngTu Tề, Trị, Bình của Tổ tiên xưa là phương thế hữu hiệu nhất để đem Đạo lý vào Đời,
vì biết cách làm cái gì Gần trước, cái gì Căn bản nhất, cái gì Thiết thực nhất cho con Người trước,
rồi cứ theo thứ tự mà nâng lên cho vững chắc, cho đến nơi đến chốn.
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Đối với cá nhân thì phải Tu luyện Đạo Nhân và Đức Nghĩa theo Ngũ thường nghĩa là mối liên hệ
công bằng giữa Người với Người.
Muốn tu dưỡng Đạo Nhân thì phải tu dưỡng và thực hành việc yêu thương mọi người bằng cách “
Tu tại gia “ mà yêu cha mẹ con cái, thứ đến là “ Tu Chợ “ nghĩa là yêu thương lân nhân mà ăn ở
công bằng với nhau trong làng nước, thứ ba là “ Tu Chùa “ là tu chuyên biệt ở mức độ cao hơn.
Còn Đức Nghĩa là cách thực hiện các Đức Lễ. Lễ nghĩa là “ trọng Mình và trọng Người, “, Trí là
hiểu Mình và hiểu Người, có hiểu được Mình thì mới mong hiểu được Người , đức Tín là tin Mình và
tin Người. Cách ăn ở công bằng hai chiều này có mục đích để tạo cuộc sống An Hoà với mọi Người.
Nói điều thì ai cũng nói được nhưng căn bản là Nói và Làm có như nhau không ?
Văn hoá Việt tộc là chung cho cả Văn gia và Chất gia, ( cả người có Học và không có Học ), nên có
tính chất Thống Nhất cho cả hai giới, chì khác nhau ở mức độ cao thấp nhưng không khác về nền
tảng. Còn các nền văn hoá khác thì văn hoá Quý tộc khác với văn hoá Bình dân .
Mặt khác văn hoá còn có tính chất Trường tồn nhờ mang tính chất thuận Thiên, mặc dầu nhiều khi
dường như bị tiêu trầm, nhưng cái mầm Nhân Nghĩa Thiên bẩm này đã được khắc sâu trong bản tính
con Người, luôn ẩn phục trong Tâm Trí con Người, khi gặp cơ thuận tiện hay bị quá áp bức thì nó
bùng lên vực dậy.
Muốn duy trì và phát triển Đạo lý làm Người thì : “Tự Thiên tử chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân
vi bản: Từ Thiên tử cho đến người dân tầm thường, ai ai cũng phải lấy việc sửa mình làm gốc “
Hy vọng rằng trong hoàn cảnh Thù trong Giặc ngoài đè nén vây khổn như nay, nền Đạo lý cha
ông sẽ bùng lên cháy sáng! Không có con Người tu Thân để có Tư cách ( Đạo Đức ) và Khả năng
( Tri thức khoa học xã hội và tự nhiên ) thì người ta chỉ làm Chính trị, Cách mạng với Nước bọt với
hành trang chỉ là cái Xắc cốt trống rổng mà thôi!
Không biết Gia đình là nên tảng hoà của Xã hội, mà bỏ qua hay phá đi, mà hăm hở đi xây Xã hội hay
Quốc tế là đi xây dựng một quốc gia không nền, chưa biết cách xây quốc gia có Hồn mà lăm le đi xây
Thiên đường ( mù trần gian ) là đi xây Hỏa ngục! Tại sao vậy?
Thưa Ta không thể trồng một cái cây không rễ, xây một cái nhà không nền, không hiểu lẽ đó mà cứ
làm đại thì chỉ là trồng cây chết, xây nhà không nền hay trên cát.
Làm việc Nhỏ chưa được mà hăm hở đi làm việc Lớn thì chỉ là đi phá hoại cái Lớn mà thôi, vì cái
Lớn tốt đều phải bao hàm nhiều cái Tốt nhỏ, không có cái Nhỏ thì làm sao có cái Lớn?
Nếu cuộc sống ta chưa thoát khỏi lối sống loài Vượn mà hăm hở đi làm chuyện Người thì chỉ là làm
chuyện giết Ngưởi và cướp Của mà thôi!
Không nắm mối liên hệ Hòa trong Nhân luân để mà sống công bằng với nhau trong gia đình và xã
hội, giúp cho mọi người cùng phát triển toàn diện, thì làm sao biết cách xây dựng một gia đình êm
ấm,và làm sao có đủ Nội lực toàn dân để xây nền tảng vững bền cho một xã hội phồn vinh?
b.- Vi Nhân: Đội Trời – đạp Đất - ở Đời
Cha ông chúng ta đã bảo “ Vi nhân nan hĩ: Làm Người khó thay!” Khó ở chỗ con Người ỡ giữa
làm sao cho việc Đầu “ đội cho đến Trời” ở Trên , Chân “ đạp cho tới Đất “ở Dưới được cân bằng
với nhau, không bị Trời kéo lên, Đất dật xuống thì việc “ ở Đời” mới ổn được.
Có khó ở Đời là
Kết hợp Đạo với Đời làm Một, Đạo và Đời là chân lý ngược chiều, sống Đời là hướng Ngoại theo Lý
trí, mà Sống Đạo là hướng Nội,quy Tâm mà tiếp xúc với Nguồn sống uyên nguyên. Không kết hợp
được thì Đạo một đàng Đời một nẻo, nên đời sống của con Người trở nên Tình Lý bất tương tham.
Đời vô Đạo (Đạo lý )thì mất hướng sống, nên cư xử với nhau như loài Ngợm, chỉ lo cướp dật, chém
giết nhau ( Cha ông đã nói quá mạnh: Làm Người thì khó, làm Chó thì dễ ! “
Đạo không đem được vào Đời thì Đạo mất tác dụng. Đạo phải là hơi thở là cách Ăn nết ở, cách hành
xử làm sao cho tương đối Công bằng thì mới Hòa được. Vì vậy cho nên trong cuộc sống ta không
thể chia Đạo Đời ra hai ngả riêng biệt.
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Triết gia Kim Định đã bàn về việc ở Đời như sau:
( Chữ Thời: XIV.- Xây, Nhà, Ở. 3.- Ở Đời. Kim Định )
“ Quand Holderlin parle” Habiter “ ( vohnen ) , il a en vue le trait fondamental de la condition
humane: Khi nói ” Ở Đời “ thì Holderlin nhắm tới cái nét căn bản của thận phận con Người “.
Ở Đời bao hàm: Ở với, ở Đâu, Cách nào ?
Ở Đời vì thế trở nên một nghệ thuật đòi lắm công phu. Thi sĩ Holderlin nói : “ Con Người mà Giầu
không Nghiệp thì chính vì Ở Đời như một thi sĩ. Riche en mérites , c’est poétiquement pourtant.
Que l’hommme habite sur cette terre “.
Ai chẳng muốn Giàu danh Nghiệp, nhưng ở Đời như thi sĩ là ở làm sao ?
Đáp: “ Đội Trời, Đạp Đất, Ở Đời “ Ủa! Hỏi cụ ở Đời sao lại có kiểu thơ mộng Trời Đất chi đây?
A! Hiểu ra rồi: Cũng cái kiểu của Khổng Tử chứ gì ? Khi Nhan Uyên vấn “ Vi Nhân “ , thì Tử vìết; “
Khắc Kỷ, phục Lễ vi Nhân “ ( LN.XII.1 ).
Con Người đâu chỉ có cái thân xác bé nhỏ này, nhưng còn một chiều kích mênh mông như “ Thiên
Địa chi đức “, mà đó là điều con Người hay quên đi . Vì thế mà cần phải “ chinh phục lại mình: cần
phải khắc kỷ “, nghĩa là trước hết phải nhận thức ra mình là “ Thiên Địa chi đức “, rồi sau phải cố
gắng để thâu hoá về cho mình cái đức đó để cái Tiểu Ngã nhường cho Đại Ngã.
Thiếu việc khắc kỷ đó là giam mình trong lao tù chập hẹp, thì con đâu nữa là “ Ở Đời “ cách thanh
thoát nhiư thi nhân . Muốn Ở như thi nhân thì trước hết phải phá hàng rào Tiểu Ngã, cái đó các cụ
xưa người thì gọi là “ Khắc Kỷ “ , người thì gọi là “ Đạp Đất “.
Khắc kỷ là chinh phuc lại cái Kỷ chân thực của mình đã bị sự vật cướp đoạt đi và thay vào đó là cái
Kỷ giả tạo, cái “ ích Kỷ hại Nhân “ , thế mà mình không hay biết, lại cứ dương dương tự đắc ra phết
ta đây là Kỷ là Người , mà thực chỉ là cái Ngợm.
Cần nhận thức ra việc tráo “ vút chân rùa đó “ để chinh phục lại cái Kỷ gọi là “ Khắc Kỷ “ . Như
thế khắc Kỷ cũng chính là “ Tận kỳ Tính “ .
Tận Kỳ Tính khác hẳn với việc khuấy động trên bề mặt của “ con vật biết suy lý “ . Cho nên mãi tới
thế kỷ này mới nhận ra con Người không chỉ có thế , mà còn có cả Tiềm thức ăn sâu vào “ lòng Đất
“ và thân xác cũng chính là Người..
Từ đó mới mọc lên những sách viết về xác thân , và “ Thần học của các thực-tại trần thế “ ( Théorie
des réalités terrestres de Gustave Thills . Desclée de Brower 1949 ) .
Nhờ đó ta mới hiểu “Đạp Đất “ ra sao, nó cũng một dòng tư tưởng như “ an Thổ đôn hồ nhân “
vậy. Phải mất từng vài ba ngàn năm mới hiểu ra chỗ thâm thuý của người xưa . Chả trách Hồng
Phạm nói : “ Là sẽ giúp cho biết chỗ Ở của mình . Tương hiệp quyết cư “ ( Hồng Phạm tiết 3 )
Mới đọc ta có thể phát cáu nói : “ Việc chi mà phải giúp, cất nhà lên mà ở chứ có khó chi đâu mà
phải giúp.
Nhưng nhìn sâu vào mới nhận ra con Người hiện đại toàn một giống Tu Hú , chứ có
phải Ở Nhà của Mình, của chính con Người đâu. Thế mà chỗ Định Tính con Người : “ Ở Bầu thì
Tròn, ở Ống thì Dài ! “ . Dài hay Tròn đều không phải con Người . Vì Người là giống Lưỡng
Thê : có Tròn mà cũng có Dài , nay Đầu không đội được Trời, chân không đạp được Đất thì
hoá ra loài “Đầu không Chít mà Đít không Chằng “ , một loại trốc gốc đã mất khả năng “ Giao
Lạc hồ Thiên, giao Thực hồ Địa “ thì con chi nữa mà gọi là “ Ở Đời “ . Chỉ còn là “ Tĩnh vật
ù lì “, nằm trải dài sát bụng tim gan vào Đất. Nằm Đất thì đâu phải ở Đời . Vì vậy mà phải đạp
Đất, cho thấu đến chỗ thâm sâu “ Bác hậu khả dĩ Phối Địa “ ( T.D. 26 ).
Còn Trời thì phải đội được cho dính sát vào Đầu vào óc như một chiều kích thâm sâu của con
Người . Trời không đội được là khi coi Trời Đất như cái chi xa tắp tít ở đâu và Trời chỉ còn là
một tiếng trống rổng thiếu âm vang sinh động . Cái thứ Trời đó đâu có vừa tầm của cái với tay nữa
mà gọi là Trời. Chỉ là ‘Đội Trời “ khi Trời Linh Động được tôi, khi tôi đi thấu vào Trời cho đến
chỗ cao sáng phối hiệp với “ Cao minh Phối Thiên “ ( T.D.26 ). Có thế mới gọi được là Ở Đời .
Câu nói của Cụ Tiên Điền thật đáng suy nghĩ xiết bao!.
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Tuy nhiên, vì câu nói của Thi hào nên nhiều người chỉ đúng dừng ở lại vòng văn hoá nghệ thuật mà
không chịu đi sâu, để đào cho ra nội dung Triết lý.
Nếu làm vậy chúng ta sẽ thấy nó hợp với câu của Khổng Tử “ khắc Kỷ phục Lễ “ , mà ta cần xét lại
theo một khía cạnh nữa.
Khắc Kỷ là gì?
Thưa là chinh phục lấy cái Tôi. Ai bắt mà chinh phuc? Thưa là Đất hiểu theo nghĩa vật chất không
gian. Khi con Người không biết đạp Đất để mình chìm dần xuống thì Đất lấn lên làm ngạt thở
Tâm thức , làm tắt lịm những mối Tình cao khiết. Khi Tình Người
đã tê liệt thì Người tất trở thành những người Máy tiếp xúc với nhau bằng da mỏng da dày, mà mối
Tình Thâm chân thực đã cạn khô .
Có gì hàm dưỡng Tình mà Tình chẳng cạn khô. Khi Tình đã cạn khô thì làm sao gây nổi âm vang
trong Tâm thức. Con Người trở thành những Cơ khí uân theo trọn vẹn biện chứng duy vật của ích
dụng , hoàn toan trong vòng hiện tượng , dính sát vào cuộc sống sinh lý để quên hẳn đi bản gốc của
mình. Như thế gọi là Vong Thân . Khi Thân đã vong đã mất thì cần được chinh phục trở lại, cần
được Khắc Kỷ.
Muốn khắc kỷ thì làm thế nào?
Thưa phải Phục Lễ. Phục Lễ phải hiểu là phục “ cái Tiết Điệu căn cơ sinh sinh bất tức”.
Nói Tiết Điệu căn cơ là có ý gảy ra ngoài lối hiểu hẹp hòi khi đồng nhất Lễ với Phong tục này, Tập
quán nọ như nhòm Hương nguyện quen làm.
Trái với triết lý phải hiểu chữ Lễ theo nghĩa uyên nguyên mà đọc thấy trong dạng chữ Lể ( 礼 ) kép
bởi chữ Thị ( 示=礻 ) chỉ Thần Đất hoặc “ chỗ Hôi thông của cả tứ bề “ như một nghĩa khác của
chữ Thị . Muốn giữ Lễ cho cân xứng trình độ triết lý thì phải vươn tới đó , tới đợt là Kinh Dịch gọi
là “ Hội thông “ , thì mới hiện thực đúng câu Phục Lễ. “ Quan kỳ hội thông dĩ hành kỳ điển Lễ “ (
H.T. VII ).
Phải đạt tới chỗ Tam tài thì mới hiện thực được cái Lễ lý tưởng ( Điển Lễ ) của mình , tức là của
Người viết hoa và như vậy tức là “ Vi Nhân “ rồi đó .
Bởi chưng “ vi Nhân chính là đạt tới chỗ “ Tam gia tương kiến “ , hiểu được máy Tạo hoá huyền
vi có Tròn Khuyết, Đầy Vơi , Nóng Lạnh đắp đổi , để mà Giá mà Sắc , gieo ra cũng như gặt vào :
Triển nở cũng như Tàng ẩn , như được biểu tượng trong hai chữ Vãn, Vạn hàng tàng trong khung
Hồng Phạm .
Xem hai chữ đó, chúng ta mới hiểu ra “ vi Nhân” cũng như “ Ở Đời “ cốt cán là thiết lập được
mối tương quan căn để giữa Thời Không, giữa Trời Đất sao cho Người cùng được phần tham
dự như một đấng làm Vua , có quyền “ Dữ Thiên Địa tham “ .
Xếp đặt cho cả Trời- Đất- Người ổn thoả : được như vậy là : “ Thiên Địa vị yên “ và “ vạn vật tịnh
dục nhi bất tương hại “ . Trời Đất được đặt đúng vị trí thì vạn vật đều cùng nhau chung sống an
vui mà không trở lại làm hại nhau. Ngược lại Bắc Nam tương diệt tương sát như nay ( VNCH &
CSVN ) thì truy căn ra cũng vì Thiên Địa chưa có vị yên. Và con Người chưa biết ở Đời . Vì Ở
Đời là hiện diện khắp Vũ trụ ( Habiter c’est être présent au monde ) , chứ không ngưng đọng ở Trời
hay ở Đất : Duy Vật hay Duy Linh: ở ù lì một bên sẽ dẫn đến tương oán tương thù, tương khắc tương
diệt , còn đâu là thanh thoát như Thi sĩ: Ở Đời như con Bướm bay lượn giữa muôn hoa đấy hương
sắc , như kiểu “ cái thân ngoại vật là Tiên trên đời “ . Đây là một chân lý nền tảng , cho nên chúng
ta lại trở về với nhà thi hào của chúng ta để tìm hiểu thấu triệt thêm chân lý đó .
Và chúng ta sẽ đọc thấy thêm rằng :
“ Ở Ăn thì nết Cũng hay
“ Nói Lời Ràng- Buộc thì tay Cũng già .
Thực là rõ ràng, nhưng khi trích ra chúng ta xin được phép đổi đi vài chữ và đặt sai câu hỏi: muốn Ở
Ăn Cho hay thì Phải làm sao thưa cụ?
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Nguyễn Du- tử viết :
“ Ở Ăn muốn Nết Phải hay
Nói Lời- Ràng- Buộc thì tay Phải già. “
Thật là quý hoá: Lời lời châu ngọc. Nhưng thế nào là Lời- Ràng – Buộc .
Trước hết là Ràng Buộc cái chi ?
Thưa là Ràng Buộc Đất –Trời lại với Người cho Tam tài làm nên Nhất Thể, khỏi xa lạ nhau.
Hỏi Đất Trời xa cách muôn trùng làm sao mà Ràng Buộc ? Thưa: Muốn Ràng Buộc thì Tay phải già,
Tay chỉ Tác động .
Chữ Thủ trong danh từ Triết ( 哲=扌+斤+口;Triết = Thủ + Cân + Viết; Chữ thủ = Tài :手= 扌) chỉ
việc Làm và việc Làm ( Tài = tác ) Chí Cực là phải vào đến Chí , thuộc đợt Tâm linh mới có sức
ràng buộc thâu tóm tất cả mọi thực thể mâu thuẩn, trở nên mối liên hệ ràng buộc vạn vật với nhau .
Đó lá ý nghĩa uyên nguyên của chữ Legein ( Gốc của chữ Logos ) có nghĩa là gặt hái thâu thập như
nghĩa chữ Giá trong Hồng Phạm đi liền với chữ Sắc là gieo ra .
Về sau triết lý Tây sa đoạ đánh mất phần “ Thâu vào ” và chỉ còn có “ Gieo ra “ nên Logos đọa ra
Logique là khoa luận lý vòng ngoài đánh mất trọn vẹn tính chất ràng buộc , nên không nói lên được
lời ràng buộc nguyên ngôn Logos.
Lời khải thị căn cơ mà Hồng Phạm gọi là “ Di luân du tự “ , le rapport fondamental des choses , mối
dây liên hệ ràng buộc sự vật mãi từ đợt căn cơ cũng được gọi là cương thường của vạn vật .
Muốn hiểu thêm nên xem lại ý nghĩa hai chữ Vãn và Vạn , liền nhận ra Ở Đời là ở trong thế Giao
– liên căn để giữa Trời với Đất , và “ Ở Ăn muốn nết được hay “ , thì phải biết thiết lập sự căng
thẳng giữa hai đối cực là Thiên Địa . Làm Người chính là duy trì cho cuộc vận hành đó được
sinh động.
Đấy gọi là Nói Lời – Ràng – Buộc .
Có ràng buộc mới có ý nghĩa , nói khác đi ý nghĩa cuộc đời sự vật chỉ có thể hiểu khi quy chiếu vào
cái Toàn thể biến dịch mà ở đây gọi là Thiên Địa, nếu không thì tất cả là vô nghĩa, ngoài Lời Ràng –
Buộc đều phi lý và con Người không nói được Lời Ràng – Buộc thì trở thành cái chi cô độc , thiếu
nhân phẩm , nhân tước và sẽ bị cuốn trôi vào hố u tịch hoang vắng như mảnh sao băng đặc sịt, tối
om , câm lặng, không còn là môi trường thuận tiện cho sự vang lên của Lời Ràng – Buộc, lời khải thị
, lời tự sự của muôn loài gọi là Lời bộc – lộ Chân – Như. Đấy là ý nghĩa nguyên ngôn .
Một khi nguyên ngôn đã không vang dội trong hồn thì con người biết ý cứ vào đâu để tìm thấy ý
nghĩa sáng soi đặng “ Gieo ra “ khắp vũ hoàn , hoá cho nên Vũ hoàn trở thành vô lý .
Lời Ràng – Buộc không còn là âm vang thì còn biết “ Gặt vào “ cái chi mà bỏ cái chi, đành để mặc
cho gốc rạ, cỏ hoang cùng tràn ngập để diệt trừ cho tận gốc cái Thiên lý còn sót lại và làm cho tê
cóngTình Người . Cho nên dẫu miệng có hô to Thông cảm , nhưng cảm còn đâu nữa để mà thông .
Nói Lời Ràng - Buộc thì tay phải già , nhưng tay già ở đâu ?
Cả Bắc cả Nam suốt 20 năm đều “ Già cái chi mà Non cái Hột . Cái Hột cái Nhân đã non thì nói sao
nên Lời Ràng – Buộc mà chỉ còn là bì phu, phân tán, chia ly: Việt Nam chia hai, mỗi miền lại chia
ra nhiều đảng phái, mỗi đảng phái lại chia ra 3, 4 nhóm nhỏ : Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi
sinh Tứ Quái, Bát Tặc, biến hoá chi vô cùng, tràn ngập cả vào những nơi lẽ ra là chốn Thâm cung của
Lời Ràng – Buộc, cũng lại trở nên loa truyền những lời ly gián , xách động để xua đuổi của tiên Tổ bì
phu!
C.- Quốc Kế Dân sinh
Về Văn hóa.
Xưa nay làm Văn hoá người ta chỉ lưu tâm đền vấn đề văn chuơng nghệ thuật ca vũ nhạc, mà lảng
quên lãnh vực trìết lý nhân sinh , lấy lời văn tao nhã mà trao đỗi mà cảm hoá nhau để sống cho Hòa
với nhau. Vì thế mà Văn hoá trở thành khâu quan trọng hàng đầu của Nhân sinh và Quốc kế Dân
sinh .
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Văn hoá của Việt tộc là nền văn hoá có gốc từ Trời Đất, nên có tính chất “ Thiên sinh Địa Dưỡng
Nhân hoà “, do đó mà có tên là Văn hoá Thái hòa.
Trong con Người là Hoà Tình với Lý: Con Người cân bằng giữa Tình và Lý.
Trong gia đình là Hoà giữa Vợ với Chồng cũng như con cái: Tổ ấm gia đình.
Trong Xã hội là Hoà giữa Nhân dân với Chính quyền: Xã hội an vui.
Trong Cộng đồng nhân loại là “ Tứ hải giai huynh đệ “
Trên cấp siêu hình là Hòa giữa Hữu và Vô .( Triết lý An vi của Kim Định )
Do đó mà Văn hoá là nền tảng cho Nhân sinh và mọi cơ chế xã hội Hoà bình.
Về Giáo dục
Là khâu quan trọng thứ hai. Không nắm được mục tiêu của Giáo dục là xây dựng con Người toàn
diện để ai ai cũng Có Tư cách ( Tình ) và Khả năng ( Lý ) . Muốn đào tạo con Người có Tư cách thì
nền giáo dục phải đặt quan trọng trên yếu tố thành Nhân, tức là phải “ Tiên học Lễ ( Học và Hành
Đạo Đức ), hậu học Văn ( kiến thức khoa học xã hôi và tự nhiên )”.Học Lễ để có Đạo đức để cư xử
với nhau theo tình Người , học Văn để có kiến thức mà làm cho nên việc.
Ngày nay hầu hết nên giáo dục đều chú trọng vào kiến thức thành Văn để thành Thân hầu thủ đắc
cho nhiều, nên “ Thượng hạ cứ phải giao tranh lợi “ thì làm sao mà xã hội không loạn.
Muốn dẹp bất công, khủng bố ngoài đời trước tiên phải diệt tên Bất công và Khủng bố quan trọng
nhất đang ẩn náu trong thâm cung nơi mỗi con Người đã.
Vậy một nền giáo dục tốt là nền giáo dục phải gồm đủ hai yếu tố thành Nhân và thành Thân, mà
Thành Nhân là yếu tố quan trong hơn. Khi thành Thân thì có thể làm ra của ăn, khi làm ra của cải
mà khôngThành Nhân để biết cách phân phối một cách tươmg đối hợp lý thì qua cuộc đấu tranh sinh
tồn chỉ chém giết nhau mà ném của xuống sông mà thôi! ( cái thảm thê của hai cuộc thế chiến và
chiến tranh lạnh còn sờ sờ ra đó ).
Về Kinh tế
Thì phải chú tâm đến hai đối cực Công hữu và Tư hữu. Vì con Người được sinh ra trong tình trạng
bất bình đẳng, người tài trí có thể dùng khả năng của mình đề thủ đăc thật nhiều, tạo ra cảnh “ Kẻ
ăn không hết người lần không ra “, trong chế độ Tư bản, những người nghèo coi đó là Bất công xã
hội, rủ nhau vùng lên làm cách mạng vô sản. Thảm trạng CS đem lại không biết bao nhiêu tang tóc
cho con Người, vì CS phá bỏ quyền Tư hữu đề biến thành Công hữu , thực ra chỉ để biến thành Tư
hữu cho đảng CS, nên toàn dân lại bị tước đoạt đến tận nền tảng của con Người ( bị đoạt hết cả
Thực, Sắc, Diện thì còn chi lại cho con Người ! .
Tổ tiên chúng ta đã thực hiện chế độ Bình sản, ( Công bình tương đối ) tức là lấy Công hữu ( công
điền công thổ ) để điều hoà với quyền Tư hữu để cho ai ai cũng có phương tiện để tự mưu sinh. Đó
1à lối sống chấp kỳ lưỡng đoạn , không tư Bản ( tôn trọng quyền Tư hữu tuyệt đối ) và cũng không
CS ( không chấp nhận quyển Công hữu ), nên người dân đều no ấm ( mặc dầu mức sống còn thấp
sàn sát như nhau ), gia đình yên vui, xã hội hoà bình .
Về Chinh trị
Ngày nay chính trị lại bao trùm lên các ngành khác theo đường lối Pháp tri, để “ Thượng Tôn luật
pháp “, nếu luật pháp thể hiện đươc lẽ công bằng xã hội tương đối vào trong các cơ chế xã hội như
Hoa Kỳ thì tốt, nếu dùng pháp luật để khống chế con Người để thực hiện đường lối độc tài thì lại là
tai hoạ cho con Người và Đất nước.
Tổ tiên ta xưa thì theo chế độ Nhân trị, nghĩa là bao gồm cả Lễ trị và Pháp trị. Lễ trị là hàng rào
cản bên Trong nơi mỗi người, nhờ có nền văn hoá Thái hoà mà mỗi người tự giác không xâm phạm
đến quyền lợi của kẻ khác, còn Pháp trị, hàng rào cản bên Ngoài là lẽ công bằng tương đối của Luật
pháp để ngăn chặn những lỗi lầm vì yếu đuối mà con Người có thể phạm phải.
Ngày nay trong chế độ Dân chủ thì chế độ chính trị phải biết cách Điều Hoà giữa hai yếu tố Nhân
quyền và Dân quyền. Nhân quyền giúp cho Cá nhân phát triển về mọì phương diện về Dân sinh và
Dân trí, còn Dân quyền là bổn phận đóng góp vủa mỗi người dân để giúp cho quốc gia hùng mạnh.
Tôn trọng Nhân quyền thì phải bảo vệ thiên tính của cá nhân về Thực, Sắc, Diện, còn Dân quyền là
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thực thi lẽ công bằng trong mọi cơ chế xã hội để nâng cao Dân sinh và Dân trí toàn dân để đóng
góp được nhiều cho xã hội.
Về xã hội
thì phải làm sao cho sự phân cách giữa Giàu và Nghèo
được tương đối ít cách biệt. Nếu sự cách biệt quá lớn, hay tình trạng bất công quá lớn thì sẽ xẩy ra
những cuộc đấu tranh chém giết lẫn nhau như lịch sử đã chứng minh.. . .
B.- Văn là gì?
( Nguồn gốc văn hoá Việt Nam: V.- VN có ngàn năm văn hiến. Kim Định )
I.- Nguồn Gốc và Ý nghĩa chữ Văn
Trước hết là Văn: Đó là giai đoạn chữ Tượng Hình ( pictographique ) tức là vẽ ra hình sự vật. Đây
là giai đoạn sơ khởi còn rất mộc mạc, vì hình mới là Tượng hình lơ mơ, chưa gọi tên ra được nên
thiếu rõ rệt. Có nhiều dân như Indiens hay Mexicains ( Marg. 72 ) ở lì lại đợt này mà không tiến
lênđợt Thanh Âm, với Ý niệm rõ rệt đi theo từng Hình, nên chữ họ chỉ là Tượng hình (
pictogrammme ) mà chưa Tượng Ý ( idéogramme ) như ở những đợt sau. Vì thế Tự là đợt cao hơn
Văn. Tuy nhiên vì cái công khai mở quan trọng trên đường bước vào văn hoá, nên chữ Văn sẽ được
dùng để chỉ bao trùm các giai đoạn sau.
Thí dụ người Tàu tặng cho nước ta bốn chữ: “ Văn Hiến chi bang “ thì nội dung trong câu này rộng
và sâu hơn chữ Văn đối với Tự, vì đã chỉ những Thể chế, những Kinh điển. Như thế là đã thuộc đợt
Thư rồi những danh từ Văn vẫn được duy trì là do uy tín đã được ở bước khai mở.
Vậy hỏi rằng mãi ở đợt xa xưa tiên khởi này Viêm Việt có tham dự vào việc làm ra Tự chăng?
Chúng tôi cho rằng không những có mà còn khởi đầu trước cả Tàu.
Có người phủ nhận điều này lấy lẽ rằng lúc ấy Lạc Việt chưa có chữ viết, vì nếu có thì đã để lại dấu
vết, thí dụ trên trống Đồng. . . Nhưng chúng tôi cho rằng đó là lý chứng tiêu cực, không đủ giá trị để
quyết hay chối. Không thể thấy vắng bóng chữ viết trên trống Đồng mà cho rằng Lạc Việt chưa có
chữ, bởi không viết có thể vì chữ chưa hình thành xong, hoặc tại lý do hay tin tưởng nào đó, chẳng
hạn tin rằng đời xài lâu năm có hơi hướng của người chủ dính dáng chày ngày sẽ thành ma quỷ phá
phách người sống nên không dám viết chữ. Chính vì thế mà đồ sứ xưa không hề có chữ. Có chữ ký
vào mới xẩy ra từ khi giao thiệp với Tây phương đòi ghi chú cũng như nhiều đồ đồng nhà Thương
không có chữ, hoặc chỉ có một, hai, ba ( Creel 118 ).
Có người cho rằng chữ mới có từ đời nhà Thương. Lẽ ra phải nói dấu vết chữ mới chỉ tìm được từ
đời nhà Thương. Ta nên biết đến đời nhà Thương, chữ đã khá hoàn bị, chỉ còn một số chữ tượng
Hình thì cũng đã được kiểu thức hoá đến tột cùng, nên nguyên lý thành lập văn tự đã xong và trong
đồ đồng có gặp chữ “ sách “, nên đoán được đã có viết sách ( Creel 164 ). Như thế có đủ lý để đoán
rằng văn tự đã khởi đầu hình thành trước nhà Thương, còn việc không tìm ra vết tích thì có thể là đã
hư hết hoặc chưa tìm ra.
Thứ đến chúng tôi thấy cớ những học giả nhắc tới thứ chữ cổ xưa gọi là Điểu tự ( trong Histoire
générale de la Chine . Cordier I. p. 68 ). Và nơi khác có nói đến con rùa Việt Thường cống vua
Nghiêu trên lưng có cổ tự (id. P. 77 ).
Hai điểm trên hợp với lưu truyền xưa nói rằng chữ ban đầu viết theo lối Chân Chim ( Tiên ) hay con
Quăng ( Rồng ) . Đó là hình dáng rất hợp cho chữ Văn ban đầu chỉ nét rằn ri trên gỗ, đá, ngọc hay
bất cứ nét vẽ nào như vẽ trên mình cũng gọi là văn ( văn thân ), hoặc chỉ hình tượng các vật đã được
kiểu thức hoá nên rất hợp cho điểu tự, cổ tự viết trên lưng con rùa của nước Việt Thường.
Đằng khác nhiều học gỉa có nhắc tới chữ riêng của những chi Âu như Môn, Miến, Thái, Khmer,
Chàm, Java, Balinai ( Caedes 423 ). Vậy tại sao Lạc Việt lại không có chữ riêng, nhất là khi có
nhiều người công nhận rằng Lạc Việt dẫn đầu trong văn hoá. Vì thế tôi cho rằng Lạc Việt đã có
công đầu trong việc đặt nền tảng cho chữ viết và để ghi công đầu đó Tổ tiên đã đặt thành danh hiệu
nước là Văn Lang. Đặt danh hiệu đó để nhớ bước đầu nhưng vẫn tiến và đã tới đợt Tự ( thanh )
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nhưng chưa kịp tiến sang đợt Thư thì bị nạn xâm lăng, đành bỏ dở việc kiến tạo lại cho người xâm
lăng tiếp nối.
Trong cuốn The languages of China before the Chinese- tái bản ở Tapei 1970 p. 54 ) Ông Terrien de
Lacouperie nhắc tới vụ Sĩ Nhiếp đem chữ Hán vào nước ta và cấm người Việt viết chữ Tượng Thanh
quen dùng cho tới đó. Tác giả nói phớt qua và gửi tới quyển Begenings of writing, và trang 40 tác giả
gửi đến bài báo: A new writing from South- Western China trong tờ Academy Feb. 1887. Vì chúng
tôi chưa tìm được những tài liệu trên, và nhất là không có ý đi vào ngành ngôn ngữ, nên xin nhường
lại cho các nhà chuyên môn. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng những lý chứng trên chưa nên chối tuột
lưu truyền mà nên giữ lại ít ra như một giả thuyết để nghiên cứu thêm nữa.
Không ai chối cãi rằng việc hoàn bị chữ Nho là công của Hoa tộc, nhưng điều ấy không trái ngược
với bước đầu là Văn và Tự của Lạc Việt.
Và vì thế mà tiềm thức cộng thông của ta cứ giai gí trên chữ Văn: Văn Lang, Văn hiến, Văn
Miếu ( Tàu có Văn miếu không hay chỉ có Tự miếu hay Thư miếu ).
Đại để đó là một hai ẩn tích có thể tìm lại. Phải nhận là rất lu mờ nhưng chúng tôi không dừng lại đó
mà tiến lên để xét nội dung của chữ Văn và khi đã nhận ra nội dung sâu thẳm thì dùng ngay tự dạng
của nó để trình bày nội dung trong Văn Lang, Văn hiến, Văn miếu như đã làm trong Việt Lý.
Và xin nhắc lại rằng đó là phương tiện giao khoa ( các sách của tôi thực sự chỉ là những khoá trình
viết ra giúp cho sinh viên đi tìm kiếm chứ không có ý viết sách ).
Vậy xin đừng ai căn cứ vào dạng tự có trước hay sau mà phi bác. Cái điều quan trọng là chính nội
dung triết và nếu đứng về phương diện triết như thế thì thấy phải đưa ra ba câu sau đây:
1.- Nước Việt Nam là nước duy nhất có thể gọi là Văn hiến
2.-Duy nhất có Văn hiến lâu đời đến gần 5 ngàn năm
3.- Và duy nhất còn thể Tiếp Nối trong thời đại mới này.
Đó là ba câu rất kiêu ngạo và trái tai, vậy cần phải cứu xét ( * xin xem chú thích ở dưới)\
Điểm thứ nhất, nếu theo nội dung triết thì chữ Văn ( 文 ) cũng một nghĩa với hai chữ Giao chỉ ( 交
趾 ) , tức chỉ Trời với chỉ Đất giao nhau và đó là đạo Người khi hiểu Người là đức của Trời Đất
giao thoa: “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức “. Nói thông thường thì đó là Nhân đạo. Tuy nhiên chữ
này đã quá mòn, muốn nhận thức đuợc nội dung thì phải đặt lại vị trí cho nó là vị trí nằm giữa Thiên
và Địa. Nhờ đó mà nó là một đạo lớn rất cao cả, đến độ văn hoá loài người chưa đâu đạt được như
thế. Bên Âu Ấn trước kia là Thiên đạo hay Địa đạo, còn Nhân đạo hiên nay đang ngấp nghé. Chí
như Lạc Việt thì đã một phen đạt được, nhưng rồi sau bị xâm lăng uy hiếp nên đạo đó chết giấc và
sống lây lất trong tiềm thức của dân chúng; còn trong đời sống xã hội thì biểu lộ qua Vương đạo khi
nhiều khi ít nhưng không bao giờ tuyệt diệt. Và nhờ đó đủ để ghi lại trong xã hội được nó tô tạo
nhiều nét đặc trưng, mà ở đây chỉ xin nói đến có hai nét nằm ẩn trong câu bốn ngàn năm văn
hiến.
Ngoài ra, chữ Văn ( 文 = 亠 + 乂 ) gồm bộ đầu ( 亠 ) và chữ Nghệ ( 乂 ).
Theo Ông Nguyễn Thiếu Dũng , bộ đầu gồm một chấm ( 丶) và một nét ngang ( 一 ).
Dấu chấm tượng trưng cho nét Âm và nét Ngang cho nét Dương, vậy bộ đầu là nền tảng của hai nét
Âm Dương là nền tảng của Kinh Dịch , và chữ Nghệ là sự giao thoa của nét phẩy và nét mác là Âm
dương giao thoa, Vậy Chữ Văn là nền tảng Văn hoá của Kinh Dịch.
Theo BS Nguyễn Xuân Quang, nét chấm tượng trưng cho Nòng (Âm vật ) tức Yoni, nét Ngang là
tượng trưng cho Nọc ( Dương vật ) tức là Linga, tức Cũng là Âm Dương.
II.- Đất nước của chữ Văn: Văn Lang quốc
( Kinh Hùng khải triết. 6.- Kinh Hùng khải triết. Kim Định )
1.- Chữ Văn theo nghĩa cổ là vẽ mình quen gọi là Văn Thân. Rồi từ đó có nghĩa là Văn vẻ:
Thân mình được vẽ gọi là Thân có văn vẻ. Sau cùng đạt tới nghĩa bao quát chỉ tất cả những gì có

333

Văn vẻ. Văn Lang quốc là nước có văn vẻ ngược với nước bị cai trị theo lối Thú vật bằng Gậy bằng
Chuồng thì gọi là Võ Trị ( văn hoá Du mục ) . Chỉ có Văn Trị ( văn hoá nông nghiệp ) thì mới làm
nẩy sinh được các mối Nhân luân, những mối liên hệ người với người được thấm nhuần bằng Lễ,
Nghĩa, Liêm, Sỉ, tức là những mối tình cao cả của con Người.
2.- Chữ Lang xét như bởi chữ Làng thì có nghĩa là Làng nước . Văn Lang là nước có văn
vẻ, còn xét theo âm chữ Nho thì Lang có nghĩa là Người, ta quen gọi là Lang quân. Cũng trong
ý đó, ta nói Sài Lang để chỉ những kẻ mặt Người nhưng bụng Sói.. Khi Hobbes nói Người đối xử
với Người kiểu Chó Sói : “ Homo homino lupus “ thì cũng ngụ ý chỉ mặt ngoài là Người nhưng
bụng lại là Sài, Lang, Hổ, Báo.
3.- Ta liền hỏi làm thế nào để mặt Người mà Tình cũng Người.
Đây là vấn đề khó khăn đến nỗi đọc sử loài Người dễ có cảm tưởng “Đó chỉ là những tiếng om sòm
rời rạc do một thằng điên kể lại “ .
Mà điên thật, điên ở chỗ “ Người không chịu làm Người, mà lại đi làm Sài, Sói, Hồ, Ly “
Có phải do ý muốn loài Người chăng ? Không phải! Sinh ra làm Người ai chẳng muốn làm Người ,
tội chi trở lại làm Thú vật , làm Hồ ly, nhưng vì không nhận ra Đạo làm Người , hoặc bị chuyên
chế cản đường, nên Vong Thân, mà Vong Thân với Thú Vật hay Duy vật cũng nằm trên một bình
diện, không sao tới được cuộc sống Tâm linh cao cả.
Không may đó là điều xẩy ra hầu như khắp nơi trên vũ hoàn đến nỗi đâu đâu cũng dần dà nổi lên
những Sài Lang quốc phá đổ mọi nước Văn Lang đã manh nha từ khởi thủy .
Thử hỏi còn một hình ảnh nào về nước Văn Lang của thời xa xưa ấy.
Thưa có. Đó là nước Văn Lang của Hùng Vương . Ta hảy khởi công nghiên cứu.
4.- Xin đừng hiểu Hùng Vương ở đây chỉ là nhân vật lịch sử suông nhưng trước nhất đó
là hình ảnh con Người mẫu của Đại Ngã Tâm linh được phác hoạ như đã kết tinh của Nhân,
Trí, Dũng, đủ sức thiết lập và duy trì nước Văn Lang, mặc dầu trong hiện thực có những sơ sót,
hay trường hợp bất thường có thể Văn Lang chìm xuống một lúc, nhưng xét về cơ cấu thì đã có ghi
lại trong quyển Kinh Hùng (được bàn ở chỗ khác )
5.- Nói đến Văn Lang là nói đến nước có Lễ Trị. Nhưng Lễ Trị không phải là quà tặng vô
thường cho loài Người, vì thế hầu hết chỉ có chuyên chế . Vậy Lễ Trị chính là hậu quả của một cuộc
tiến hoá năng động thuộc Tâm thức con Người , chỉ có thể chia ra ba bậc: Bái vật , Ý hệ và Tâm linh
( sẽ bàn ở chỗ khác ). “ ( Hết trích )
Vắn tắt lại, Văn là những lời văn vẻ, những ý nghĩ tốt đẹp rõ ràng khúc chiết, những tư tưởng khoan
nhu để diễn tả cái Đại Đạo.
Viết Văn là để chuyên chở, để truyền Đại Đạo hầu mong cảm hoá những người khác sống theo tiết
nhịp của vũ trụ để Hoà với nhau.
Viết không có mục đích tranh biện nhiều lời để hơn thua, để sát phạt nhau, cũng như tránh những lời
thiếu tao nhã làm mất hoà khí giữa mọi người.
Viết lách để tạo ra không khí Bất Hòa là trái với Đại Đạo.
C.-Tải Đạo thế nào?
I.- Tải cái gì?
Thưa là tải cái Đạo biến dịch, mà Dịch là :” nghịch số chi lý “ nghĩa là Dịch là chân lý ngược
chiều, tuy trái ngược nhau như Trời với Đất, Nước với lửa, Tiên với Rồng, Vợ với Chồng, Tình với
Lý, Đạo với Đời. . . , nhưng các cặp đối cực vẫn lập được thế quân bình động để Hoà với nhau.
Đạo lớn của Tổ tiên ta là Đạo Dịch, Đạo của các cặp Đối cực giao hoà, Đạo của những bước Lưỡng
hành, cũng là Trung đạo của cung cách “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ . . .
Muốn thế thì phải dùng lối văn Đối chiếu hay Tỷ giảo mơí thích hợp,có thế mới “ minh minh Đức “
được.
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II.- Tải cách nào?
1.- Như khi bàn về sự sống con Người thì phải đề cập đến hai yếu tố Tình và Lý trong Đại
Đạo:Tuy ngoài là Lý ( Công bình xã hội ) nhưng trong là Tình ( Lòng Nhân cá nhân ), chứ không duy
Tình hay duy Lý một chiều.
2.- Khi đề cập tớí chế độ Bình sản của Tổ tiên thì phải để cập đến quyền Tư hữu tuyệt đối
của chế độ Tư bản và quyền Công hữu trong chế độ CS , để làm sáng tỏ sự công bình xã hội tương
đối trong chế độ Bình sản của Tổ tiên xưa, là chế độ đã điều hoà được quyền Tư và Công hữu.
3.- Khi đề cập tới nếp sống Quả Dục của Tổ tiên, là nếp sống Trung Đạo giữa hai nếp sống
Diệt Dục của Ấn Độ và nếp sống Đa dục của Âu Tây.
4.- Khi đề cập tới hành động An Hành của Tổ tiên , ta không thể không nhắc tới lối hành
động Cưỡng hành của các chế độ độc tài và lối Lợi hành của chế độ tư bản.
5.- Khi đề cập đến vấn đề Xử thế, ta không thể không đề cập tới vần đề Xuất thế và Nhập
thế.
6.- Khi đề cập đến chế độ chính trị Dân chủ thì ta không quên xét đến việc điều hoà giữa hai
yếu tố Nhân quyền và Dân quyền.
7.- Khi đề cập đến vấn đề Giaó dục thì ta không quên đề cập đên hai đối cực thành Nhân và
thành Thân.
8.- Khi đề cập đến vấn đề sai trái của người khác thì cũng phải nêu ra điều “ cho là phải của
mình “ để làm sáng rõ vấn đề như khi hai màu Trắng và Đen được để cạnh nhau.
9.- Khi đề cập đến vấn đề phá hoại thì cũng phải nói đến vấn đế xây dựng làm sao.
Nói như thế không có nghĩa là ta không nhắc tới việc sai quấy căn cơ của người khác, nhưng tốt
nhất là tránh lối viết hằn học và phải viết theo lối đối chiếu.
Làm việc này không phải là việc chửi bới nhau như một số người thường nghĩ, mà cũng không sợ làm
mất lòng người quyền thế mà né tránh nói lên điều phải điều quấy.
Lối chưởi bới là lối viết có Nội dung nói một Chiều về cái sai trái của người khác mà không nêu ra
được cái ưu điểm của mình về vấn đề đó và Hình thức là những lời nói sát phạt nhau cho thoả nỗi
bực dọc, có tác dụng gây nên Bất hoà .
Bất cứ vần đề nào ta cũng có thể làm sáng tỏ bằng lối viết đối chiếu hay Tỷ giảo. Làm việc đó tức
viết Văn theo lối “ Lưỡng hành để “ tải Đại Đạo, hầu minh Minh Đức.
D.- Lời Kết
1.- Khi ta nói đến nền văn hoá Thái hoà hay Việt Nho tốt đẹp và siêu việt như thế, tại sao ta
không biết tới tình trạng ngày nay nền Văn hoá này gần như bị tiêu trầm, nhất là nước kế thừa còn
có tên Việt duy nhất là Việt Nam lại có đời sống mất Đại Đạo như thế ?
Thưa qua trường kỳ lịch sử nền văn hoá “ Khoan nhu “ này của nền văn hoá nông nghiệp đã bị văn
hoá “ Dĩ cường lăng nhược “ của Du mục phương Bắc tìm cách tiêu diệt. Qua các cuộc cai trị hà
khắc cũng như những cuộc đại chiến của kẻ thù phương Bắc đã giam hãm nhân dân ta trong cảnh “
Cái khó bó cái khôn” cũng như “ Bần cùng sinh đạo tặc “, nên hầu như đánh mất Đại Đạo, đất nước
chúng rơi vào tình trạng mất Quốc hồn như Triết gia Kim Định đã bảo : “Đạo mất trước, Nước mất
sau “, cái khổ nạn của dân tộc chúng ta là ở chỗ đó!
Trong trường kỳ lịch sử của Dân tộc, ta đã chẳng thấy đã có nhiều lần cha ông ta đã biết lấy chiến
Lược “ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn, đem Chí Nhân mà thay cường bạo “ cũng như Chiến
thuật “ Dĩ Nhu thắng Cương dĩ Nhược thắng Cường đó sao?
Cha ông chúng ta đã giữ cho được nền độc lập qua hàng ngàn năm nên đã hết hơi rồi, không còn sức
lực để thoát ra khỏi cảnh trầm luân được nữa !
2.- Vậy muốn có đời sống xứng với nhân phẩm thì bổn phận chúng ta là phải phục hoạt lại
nền văn hoá đó. Triết gia Kim định đã để 50 năm trong cuộc đời để tinh lọc và hệ thống hoá thành
cái sườn Việt Nho và triết lý An vi.
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Trước đây, lưu truyền rằng sau Khổng Tử thì Đạo Nho bị thất truyền vì bị chế độ Bạo động Du mục
phương Bắc đã cạo sửa xen dặm vào Nguyên Nho thành Hán Nho là Nho Bá đạo, thay vì lấy “ Dân
vi quý , xã tắc thứ chi, quân vi khinh “ thì lại Tôn quân lên làm con Trời để dùng Bạo lực mà bành
trướng. Theo triết gia Kim Định, sở dĩ Nho giáo ( Khổng giáo ) bị thất truyền là vì Khồng Tử “ theo
cổ huấn , thuật nhi bất tác Nghiêu Thuấn “ , chỉ mới cứu được cái Khung ảnh của Đại Đạo, mà
chưa tìm ra cái khảm ảnh của Đại Đạo.
Trong 30 năm sục sạo khắp đó đây của nền văn hoá Đông phương, trìết gia Kim Định mới khai quật
được bộ số huyền niệm Vài ba tức là 2 – 3 là nền tảng của nền văn hoá Đông Nam của Việt tộc, khi
nắm được nền tảng này thì Đại Đạo không hể bị tiêu trầm nữa .
Số 2 là ( Tiến hoá, Trường Tồn và ) Thái hoà
Số 3 là Nhân chủ
Số 5 ( = 2 + 3 ) là Tâm linh.
Nền văn hoá này có nguồn gốc từ nền văn hóa Hoà Bình, qua Huyền thoại Hiền triết Ta nê với 2
thúng Khôn và 3 thúng quyền lực, cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm, tg. Kim Định gọi là
Thái Nho.
3.- Thời đại toàn cầu hoá này là thời các nước vùng lên đào luyện kỹ thuật thành Thân để thủ
lợi cho mau và nhiều, mà lảng quyên yếu tố thành Nhân để thực hiện lẽ công bằng tương đối mà sống
Hoà với nhau, thì đến lúc nào đó sẽ choảng nhau để đổ các thành quả xuống biển như hai cuộc đại
chiến và chiến tranh lạnh trước đây ! Bây giờ các nước đang thi đua vũ trang để dành ưu thế, việc
này đem các nước vào một trận đồ quá tốn kém, trong khi cuộc sống con Người ngày càng khó khăn!
Vội vã dành nhau bằng những phương cách tinh vi nào mà do lòng Tham Sân Si trá hình nào thì rồi
ra cũng đưa ta xuống hố.
Lối sống Cao tốc với Mì ăn liền chì là lối sống vội vã “ Dễ Đến ắt sẽ dễ Đi “ mà thôi.
Từ bỏ lối sống tiết độ Quả Dục chừng mực mà theo lối sống Đa dục xa hoa trên nợ vay, thì trước sau
gì cũng đem lại tai họa cho con Người và Đất nước!
Đây là lối sống phạm vào bất công tự trong bản chất, vì nó làm tiêu hao vô ích chính sinh lực của
mình, lạm dụng tài nguyên của thế hệ sau và làm gia tăng ô nhiễm môi trường nguy hiểm cho sức
khỏe!
3.- Khi không có con Người tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường thì chẳng thể chờ mong gì đến Độc
Lập, Tự Do và Hạnh Phúc, vì với tư tưởng Nô lệ ( vong Thân, vong Gia, vong Quốc,vong Nô ) không
thể đóng vai trò làm Chủ được. Khi không có “ Chí Nhân & Đại Nghĩa “ thì không thể vươn lên
vực dậy được.
4.- Nếu chúng ta Không có Chủ đạo quốc gia để đoàn kết toàn dân, không có Quốc kế dân
sinh để mưu phúc lợi cho toàn dân cũng như không có Kế hoạch thực hiện lẽ công bằng tương đối
vào trong các cơ chế xã hội cho đến nơi đến chốn, mà chỉ đánh đánh giặc miệng sát phạt nhau thì rồi
ra mọi sự vẫn còn không được như cũ nữa ! Làm việc nước mình mà cứ học theo người ta rồi làm
đại cho mọi việc nát bấy như tương, rồi cứ chạy loanh quanh Hiện tượng mà sửa, càng sửa lại càng
sai, vì sai từ Bản chất nên không biết đâu mà rờ! Cái Tinh thần ỷ lại trông chờ vào ngoại nhân mà
không biết bắt đầu tự chính mình, từ nhân dân mình thì rồi ra bao giờ cũng rước tai hoạ vào Thân và
cho Đất nước.! Đây không phải là những lời nói viễn vông mà chỉ là những ý kiến nền tảng về con
Người và xã hội mà thôi. Xin thứ tha cho những lời về “ sự Thật mất Lòng “ không được êm tai!
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32.-Tôn giáo đại kết
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2009, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thuộc Giáo phận Sài gòn đã mời các
chức sắc của các Tôn Giáo trong nước như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, Hồi giáo, và Ba
hai’i đến Toà Tổng Giám Mục để tiến tới việc thiết lập mối “ đại kết các Tôn giáo “ .
Đức Hồng Y cũng nhắc đến các mắc mớ ngày xưa ( trước năm 1975 ) làm cho các Tôn giáo hiểu lầm
xa cách nhau. Nay ngài nhắc đến “ cái Tâm và đạo Hiếu “ là những giá trị Đạo lý Đông phương
chung cho cả Dân tộc, Đạo lý này sẽ gíúp các Tôn giáo cùng nhau chia sẽ để sống Hoà với nhau mà
xây dựng đất nước. Các chức sắc các Tôn giáo khác cũng có đóng góp bàn luận chung và rất hoan hỉ
tiếp nhận sáng kiến tốt đẹp này. Đây là một tin tức thật quan trọng làm cho các tín đồ các tôn giáo
trong và ngoài nước hết sức phấn khởi.
Cảm thấy đây là vấn đề tối quan trọng đối với vận mệnh nước nhà, nên chúng tôi mạo muội đem cái
kiến thức hẹp hòi của mình để mong đóng góp chút gì nhỏ nhoi về phần mình cho đất nước.
A.- Vấn đề của Đất nước
Ta hãy nhìn lại vấn đề của đất nước, xem thử cuộc gặp gỡ của các tôn giáo trong nước có ý nghĩa và
tác dụng gì không?
I.- Về con Người
Sau hơn hàng ngàn năm bị đô hộ Bắc và Tây phương, nhân dân chúng ta nhất là các thành phần trí
thức, thành phần lãnh đạo đất nước đã phần nào xa lìa xa Hồn Dân tộc hay là “ Hồn thiêng sông núi
“, việc” thù đồ” đánh mất “điểm Đồng quy” này làm cho “ mối tình Đồng bào “ đã bị xé nát, vì
đánh mất mối Tương quan Đồng bào, nên hầu như nhiều người không nhận ra nhau, cụ thể là lần lần
đã quên mất tiếng đồng bào ở cữa miệng, dẫu có khi vì thói quen thốt ra hai tiếng đó, nhưng cũng
chẳng mang theo được chút nội dung nào.
Trí thức thì bôn ba khắp Đông Tây Nam Bắc tìm đường cứu nước, nhưng rõ ràng tìm về phương Tây
thì đem thứ CS vô thần về phá tan hoang đất nước, hoặc đem thứ văn hoá Duy lý toàn những chuyện
trên trời mây, rặc lý trí nặng về cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, nên cũng cắt đứt mối liên hệ đồng bào
với nhau. Mà tìm tới Bắc phương, kẻ thù truyền kiếp thì chỉ ngày càng bị xâm thực đến xương tuỷ.
Nay đa số nhân dân dưới sự cai trị bằng “ đói nghèo và ngu dốt” của đảng CSVN đang sống trong “
cuồng dục Tiền và Tình “ ngày càng dẫm đạp lên đạo làm người mà vui cuồng hưởng vội.
Ta có thể nói nhiều Người đã sa vào cảnh vong Thân, nên đã vong Gia đến vong Quốc rồi vong Nô,
cái khôn ngoan học được từ bên ngoài thường là cái dở của người ta, nên chính mình chẳng còn gì
ngoài cái Tiểu Tâm, tiểu Trí tiểu Danh, tiểu Lợi. Như thế thì làm sao đất nước chẳng tan hoang!
Thái Dịch Lý Đông A có nói: “ Nuôi Tâm thì sinh Thiên Tài, nuôi Trí thì sinh Nhân Tài, còn nuôi
Thân thì sinh Nô tài” . Không biết Đất nước chúng ta ngày nay có bao nhiêu Thiên tài, Nhân tài và
Nô tài? Cứ nhìn vào tình trạng của đất nước thì có thể mường tượng ra số đó.
Trong khi đó thì Tổ tiên ta ngàn xưa đã có cây Văn hoá Thái hòa, có nền tảng là “ Thực , Sắc, Diện
“, Thân cây là “ Nhân Chủ, Thái hòa và Tâm linh “ còn hoa trái là “ nếp sống An vi”, vì bị kẻ thù
Bắc phương chiếm đoạt và đánh tráo, nên lâu ngày chúng ta đã lãng quên, khinh khi và dè bỉu, nay
không nhận rõ ra sao nữa! Ngày nay có lẽ vì tâm trạng tự ty, nên lại vô cùng tư tôn, ai cũng tự hào
về cá nhân mình về dân tộc mình, nhưng dân tộc cứ lạc hậu, đồng bào thì đói nghèo nên chẳng nhìn
nhau bằng mối tình máu mủ, nhiều khi nhìn nhau, ăn ở với nhau như kẻ thù, còn CSVN lại có kẻ thù
Dân tộc.. Nói tóm lại vì vong Thân nên làm sao mà thấy rõ được vấn đề của chính mình về con
Người mình, Đất nước mình.
Tất cả chỉ vì quan niệm về con Người không ổn: Nếu Duy Tâm thì con người chỉ là con người bé
tí bé teo, yếu xìu, luôn chỉ biết cầu xin nài nỉ, làm sao xứng đáng con Trời con Phật! Nếu là Duy
vật thì lại Duy nhân, coi mình to quá, nên Trời chỉ còn lại bằng vung!. Nếu quan niệm con
Người là tinh hoa của Trời đất thì con Người là một Tạo hóa con, có vị thế Nhân chủ trong Trời
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Đất, là con Người biết cách sống tự chủ, tự lực tự cường để làm chủ đời mình, gia đình mình và
đất nước mình. Nhìn vào tình trạng nước nhà ta cũng đoán được con Người chúng ta đa số thuộc
hạng người nào?
II. Về Tôn giáo
Theo thiển ý thì Tôn giáo có mục tiêu chính là dạy về Luân lý tức là cái Lý của Nhân luân, tức là
phương cách lập mối liên hệ hàng Dọc với Thiên Chuá, với Thượng đế, và liên hệ hàng Ngang để
sống Hoà với Tha nhân hầu nâng cao phẩm giá của con Người. Có vậy con Người mới biết cách “
kính trọng yêu thương nhau, đối xử công bằng với nhau hàng ngày” để tạo Hòa khí trong gia đình,
trong cộng đồng và xã hội. Đối với CS thì sự việc đó là một cản trở quan trọng,vì nó tố cáo đường
lối bá đạo “ Đại bịp “ của đệ tam quốc tế CS, nên tiêu diệt tôn giáo phải là việc ưu tiên hàng đầu,
nếu không loại được Tôn giáo thì chính đời sống Luân lý của tôn giáo lại làm nổi bật cái gốc
gian ác của CS ra. Không có cách nào để biện minh cho việc truất phế quyền tư hữu toàn dân, và
giết những thành phần rường cột của quốc gia để đẩy nhân dân vào Thiên đường mù của đệ tam
quốc CS, và nhất là bán cả Tài sản quốc gia cho kẻ thù. Đã mấy chục năm nay, các tôn giáo đều bị
bách hại triên miên, chỉ trừ giáo hội tôn giáo nào chịu khom lưng trước bạo lực mà phò bá đạo, hay
chính những đảng viên sắm áo tu hành, để giúp đảng có bộ áo khoác trông ra nhân từ, nhưng giáo
hội giả dạng đó thay vì “ không bị thắt bao tử “ nhưng lại “ làm giáo gian “, cuối cùng gốc phản
chứng lòi ra thì thành ra “ sô cẩu”, nghĩa là người ta dùng “ chó bện rơm “ để cúng tế, nhưng khi
hết xài thì đốt chó bện rơm đó cho ra tro!
Nay các tôn giáo đã họp lại đề cấp đến vấn đề Tâm đạo tức là Đạo lý keo sơn gắn bó các thành phần
khác nhau trong dân tộc, chẳng có con đường nào hơn là giúp mọi người biết cách “ lập mối Tương
quan Hòa “ bằng phương cách yêu thương và ăn ở “ Phải Người phải Ta “ với nhau. Đây là điểm
tối quan trọng để con Người ăn ở có Tình Người vớí nhau. Không chấn hưng được “ lòng thương
yêu và cách ăn ở tương đối công bằng với nhau “ thì kể như các tôn giáo đã không làm trọn thiên
chức của mình. Tuy việc cứu rỗi đời sau là quan trọng nhưng đâu có quan trọng bằng việc “ giúp
mọi người ăn ỡ Hoà với nhau ngay Nơi Đây và Bây Giờ “. Thất bại ở Nơi Đây và Bây Giờ, để mọi
người ăn ở bất công, chà đạp lên Nhân luận đạo lý mà sống thì đương nhiên cũng đánh mất Tương
lại, vì Tương lai là gì nếu không phải những thành tựu của cuộc sống Hòa trong Hiện tại miên
trường. Thành công trong hiện tại là bảo đảm cho sự cứu rỗi ở Tương lai, bỏ quên Hiện tại là đánh
mất Tương lai cứu rỗi. Các vị chức sắc trong các tôn giáo được mệnh danh là những vị lãnh đạo
tinh thần, cảm thấy việc chấn hưng đạo lý làm người là điều không thể tránh, mặc dầu có vô vàn
ngăn trở trong hiện tại, nhưng nếu không vượt qua được thì chính các ngài cũng chẳng thể tiến tu,
ngày nay lối tu trì “ độc thiện kỳ thân “ xem ra không hợp với cốt lõi của Tôn giáo nữa. Các Ngài
hằng được các tín đồ tôn vinh và phụng dưỡng, mà nay đứng trước cảnh nước mất nhà tan, các tín
đồ bị bách hại, nhất là tinh thần đạo lý của mình đang bị xói mòn hàng ngày, mà các ngài còn yên
ngủ trong cơn mê im lặng: Không nghe, không thấy không biết, không cảm “ thì thật là đã đi ngược
với Đạo lý của mình tôn thờ !
Hứng khởi thay! Mừng rỡ thay! Những tiếng kêu gào của những anh em trong nhóm chấn hưng
“ Vạn giáo nhất lý “ hay “ Đại kết Tôn giáo “ nay đã được “ Hồn Thiêng sông núi “ thức tỉnh, các
vị lãnh đạo Tinh thần đã lắng nghe và đáp lời, thật là vạn hạnh cho Dân tộc. Chúng ta đón chờ
những hành động ngoạn mục kế tiếp. Tuy có những tên khác nhau, nói chung thì các tôn giáo
đều cùng quy về “ bản tính đồng nhiên của nhân loại “ với những giá trị luân lý cao sâu. Nho
giáo là là Đạo Nhân và đức Nghĩa: “ Đạo Nhân là lòng yêu thương vô điểu kiện mọi người “ và
Đức Nghĩa là lối “ cư xử công bằng với nhau “ trong mọi nơi mọi lúc. Nếu không đạt tới điểm
then chốt ấy thì Đạo tỏ ra không thể giúp đời. Có lòng Nhân thì mới đủ nội lực để ăn ở tương
đối công bằng, khi mọi người ăn ở “ có đi có lại” tất sẽ toại lòng người khác, nên lập được mối
Tương quan Hòa. Đó là đáp để cho xã hội Bất công hiện nay.
Vấn đề cốt tuỷ của nan đề đất nước là con Người Bất Nhân, xã hội đầy rẫy Bất Công. Tất cả đều
do sự đánh mất nếp sống” Nhân Trí Dũng của Nho giáo, Bi Trí Dũng của Phật giáo, Bác ái Công
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bằng của Ki tô giáo, hay nói chung là Chân, Thiện, Mỹ. Những tôn giáo khác cũng như những
người không thuộc tôn giáo nào cũng có thể chia sẻ những giá trị cao quý này. Đây là chỗ đồng
quy của Nhân loại hay còn gọi là “ Vạn giáo nhất lý “.
Xưa nay khi xã hội rối loạn chỉ vì bỏ quên Nguồn cội trên, thay vì về Nguồn để un đức Nội lực để
canh tân đời sống, đàng này người ta chỉ lo chữa các hiện tượng bên ngoài như công kích đá đảo nền
chính trị bá đạo độc tài, xã hội bất công , giáo dục giáng cấp, nhưng càng chữa càng hỏng, vì sai ở
tự bản chất, chứ không chỉ ở ngoài hiện tượng, bản chất xấu xa còn đó thì nếu có chữa được hiện
tượng này, mà bản chất sai lầm thì hiện tượng khác lại xuất hiện một cách tinh vi và tệ hại hơn.
Vậy bản chất đó là gì? Thưa đó là con Người Bất Nhân, và xã hội Bất Công.
Mọi sự chỉ đơn giản có thế, nhưng nếu để cho con Người sai một ly thì Xã hội sẽ đi một dặm
trường. Khi con Người đánh mất Tình người, nhất là những người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần,
những người lo việc nước mới làm điều sai quấy tổn hại đến sự sống của nhiều người, đến tài sản,
đến tính mạng những người khác. Tiếp đến là những cơ chế xã hội thiếu nền tảng nhân ái và công
bằng, thì xã hội sẽ đầy rẫy bất Công nên rối loạn, mọi người đạp lên nhau mà sống “ Thượng bất
chính, hạ tác loạn “ cứ thế mà tụt đà xuống hố!
Người ta bảo trong 25 thế kỷ thế giới Tây phương chưa biết “ Quy tư “ tức là đi vào Lòng mình , đó
là lối ngược chiều với Lý trí, đi vào lòng Mình là đi vào Tâm Đạo, vì có đi vào Tâm thì mới un đúc
được Tình, Nhân mà không có Tình là loài lang sói. Bỏ Tâm đạo là mở cữa Tâm cho Lang sói lên
ngôi điều khiển con Người! Nhưng Tây phương nhờ khoa hoc kỹ thuật phát triển nâng cao đời sống
vất chất, giúp đời sống tinh thần cũng được nâng theo, tinh thần bác ái và công bằng được thể hiện
vào các cơ chế xã hội, nên cuộc sống toàn dân cũng được nâng cao.
Tuy Đông phương được mệnh danh là quê hương của Tinh thần , ngày nay nhiều kẻ còn cho việc tu
Nhân tích Đức là điều cũ rích quê mùa, lạc hậu ! CSVN đương nhiên là những kẻ bất nhân, còn
những thành phần khác ngoài CS thì sao, đương nhiên họ cũng chưa hoàn thiện. Có nhiều người
không muốn và tự nhận mình cũng có vấn đề “ thất Nhân khiếm Nghĩa “ , thì chỉ tự xét thử mình có
bất nhân và ăn ở bất công với nhau hay không, điều này không nên lờ đi, mà cần được sư suy xét
trong tâm tư của mỗi người mới biết rõ. Khi nào tất cả mọi Người biết lo con đường tu Thân và bỏ
được cái thói quen “ Việc Người thì sáng, việc mình thì quáng “ thì xã hội mới yên vui được! Cứ
theo đà sống cao tốc và mì ăn liền mà chê bai Nhân Nghĩa là lỗi thời thì con người luôn là ông “ Vũ
Như Cẩn “! Đành rằng CS đã giáng cấp con Người và phá tan xã hội, nhưng chính chúng ta không
thoát được trách nhiệm. Tại sao nay chỉ có chừng 3 triệu đảng viên CS, mà đã đè đấu cưỡi cỗ hơn 80
triệu đồng bào gần thế kỷ? Vậy Chính nghĩa, Tài trí, Đức độ của chúng ta ở đâu? Tuy đất nước
chúng bị đẩy làm con cờ quốc tế bất đắc dĩ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có chút dầu cù là
để xoa bóp lương tâm!!! Vấn đề là chúng ta không giải quyết nổi vấn đề phân hóa và chấn hưng nội
lực của toàn dân. Tôi rất đau xót để nói nên lời khiến nhã và khó nghe này. Xin được thông cảm.
III.- Về các cơ chế xã hội
1.- Chính trị
Ngày nay chính trị hầu như đã bao trùm lên hết mọi cơ chế khác. Mà chế độ chính trị CSVN lại độc
tài chuyên chế, nhằm thực hiện mưu đồ bất chính để phục vụ cho một nhóm người, một đảng phái
gian ác và tham ô, đảng CSVN đã nói một đàng làm ngược lại, khi nói đến Nhân Nghĩa là chuẩn bị
giết người, khi nói đến công bằng xã hội là đầy lớp người nghèo khó đi ăn cướp bằng cách lấy đa số
để đè bẹp thiểu số. CSVN đã dùng mưu gian ‘Đại Bịp “ của đệ tam quốc tế CS mà nhốt dân trong
vòng nghèo đói và ngu dốt cho dễ bề cai trị mà gian tham. 86 triệu khối óc và 160 triệu bàn tay, đã
bị tống giam vào cái Ngục Thượng Đồng: cái ngục bắt mọi người mọi thứ phải rặp theo đảng “ và
mọi người đang chết ngột tê cứng trong đó, nhất là 86 triệu Tấm lòng đang bị ‘ Sài lang hoá “ hàng
ngày! Cuối cùng chỉ có đảng CSVN ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, biến cái gọi là Tam quyền phân
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lập thành tay sai bóc lột dân và bán nước, biến quân đội và công an làm đội ngụ gác dinh thự 15 tội
đồ dân tộc.
Cái sai là thay vì lấy Dân làm Gốc, lại lấy Đảng làm gốc, thay vì phục vụ Dân lại chỉ tìm mọi cách
phục vụ Đảng cho khỏi chết trong vũng bùn sai lầm và làm giàu bằng mọi cách khi toàn dân đội
sổ khó nghèo nhất thế giới!
Thời Mao Trạch Đông đã thất bại thảm thê chỉ vì chủ nghĩa Mác, Mác lấy hạ tầng cơ sở để xây
dựng thượng tầng kiến trúc, nhưng càng hò hét xây dựng cơ sở kinh tế thì lại càng đói khát thảm thê.
Đặng Tiểu Bình đã nhận ra điều đó, ngầm khôi phục lại Hán Nho ( khác với Nho giáo nguyên thủy
của Tổ tiên Việt ) cởi trói bàn tay cho lực lượng đa số là nông dân , những năm đổi mới đã giúp cho
mức sống nhân dân được nâng cao phần nào. Thế rồi sau vụ Thiên An môn, Trung Cộng sợ phong
trào Dân chủ quật ngả, đã quay lại con đường bảo vệ đảng bằng cách ưu đãi đảng viên độc quyền về
kinh tế, cho công an quân đội làm giàu để giúp giữ ngôi, nay đảng đã giàu nứt đố đỏ vách, còn toàn
dân nhất là miền Tây và Bắc thì còn rất cơ cực, bao nhiêu tiền” làm đốc công cho tư bản và ăn chặn
tiền của công nhân “ đều đem sắm sanh súng đạn để mà bành trướng ra toàn cầu với chủ đề tìm “
không gian sinh tồn “ bằng cách tàm thực tinh vi!
Thay vì khôi phục lại đạo lý Khổng mạnh để làm Người với tên Người chính danh, nay lại theo lốt
chân Hán Vũ đế, ông tổ của Hán Nho, cái gai nhọn mà một thời đảng CS Trung hoa đã quyết tâm
phá hủy, nay lại tôn Khổng nhưng chỉ để sắm cái áo khoác “ Khoan nhu “ để che lấp cái thói bạo
động ” Dĩ cường lăng nhược “ ngàn đời của Hán Nho.
Từ xưa tới nay chưa thấy ai phân biệt cho rõ được đám hỏa mù văn hoá giữa Hán Nho và Nguyên
Nho. Hán Nho thì tôn quân bỏ dân, bản chất là bạo động và gây chiến tranh, tàm thực để bành
trướng, còn Nguyên Nho thì lấy Dân vi bang bản, bản chất là khoan nhu và Hoà bình. . Ngày nay
Trung cộng đang sống trong đám hỏa mù do Hán Nho bày ra, vẫn chưa tỉnh giấc tham tàn, lại đi lập
Viện Khổng học khắp nơi để đánh lừa thiên hạ, việc này xem ra đã quá lỗi thời. Họ đang sắm “ cái
gậy ông “ để rồi một ngày không xa, mọi sự được trưng ra ánh sáng trước nhân loại, thì chính cái “
gậy thằng mù “ đó lại đập nát “ lưng ông “.
Có điều nực cười, ngày nay ảnh Mao Trạch đang được tôn kính khắp nơi ở Trung quốc,, mà Trung
Cộng lại tiến hành việc lập mấy chục Viện Khổng Tử. Mao Trạch Đông đã có câu nói thời danh: “
Khổng Khâu nghiết phẩn chi học: Cái học của Khổng Tử là cái học ăn cứt “ Vậy Trung Cộng ngày
nay tôn cái học ăn cứt sao? Không biết nơi Viện Khổng học Trung Cộng có bài trí tượng Mao Trạch
Đông đàng trước và tượng Khổng Tữ đàng sau bàn thờ giống như Việt Cộng trưng tượng Hồ Chí
Minh đàng trước, còn tượng Phật đàng sau. Một cảnh tượng “ Quỷ thần chi hội “ hiếm có trên thế
gian !
Nhân dân Việt Nam đang chịu sự kìm chế của 2 vòng xiềng xích: một vòng bằng sắt thép của đảng
CSVN đã xiết cổ dân trong” nghèo đói ngu dốt và mất tự do “, gần thế kỷ để bóc lột và giữ ngôi,
còn một vòng Kim Cô của Trung Cộng đang xiết cổ đảng CSVN để hoàn thành giấc mộng bành
trướng ngàn đời. Đảng CSVN đã và đang tiếp tay thi hành đường lối tàm thực của Trung cộng là
Tiêu diệt các thành phần ưu tú của VN từ năm 1953 tới nay ( khởi đầu từ Thuế Giảm tô giảm qua các
cái gọi là đấu tranh giai cấp cho đến nay đang tiêu diệt thành phần yêu nước trong phong trào dân
chủ. . ) , tiêu diệt nền tảng kinh tế, xã hội, giáo dục, truyền bá văn hoá Lừa, nhất là xâm nhập tay sai
vào trong quân đội và công an và tình báo để khống chế nhân dân VN qua tay 15 tội đồ dân tộc, hậu
duệ của người chạy cờ đệ tam quốc CS Hồ Chí Minh, không cần nói gì nhiều chỉ cần nhận ra ông ta
là người chạy cờ đệ tam quốc tế CS, đi theo quốc tế thì phải phá quốc gia, giết dần mòn thành phần
tinh hoa của quốc gia trong mọi ngành để diệt nội lực về tinh thần, làm kiệt quệ về kinh tế, nhất là sa
đọa về văn hoá, cho nên mới có ban Văn Hoá tư tưởng nhưng đều là tư tưởng Lừa. Hồ chí Minh
muốn chứng tỏ mình là thâm Nho, luôn nhại lại mấy câu của Khổng Mạnh như “ Cần kiện liêm
Chính, chí công vô tư. . . “để dạy dỗ đàn em tận trung trên con đường vô đạo, nay mấy đàn em ít học
cứ bô bô là minh triết Hồ Chí Minh.
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Nay Trung cộng đang chứng minh Hồ Chí Minh là người Hẹ thuộc dòng Hoa Hán, Lý Công Uẩn là
người Tàu, để đưa tin vung vít nước Việt Nam là do người Tàu xây dựng. Nhưng khổ thay Lý Công
Uẩn thì đánh phủ đầu cho Tàu thảm bại, để “ Nam quốc sơn hà Nam đế cư “ không có chỗ nào cho
Thiên tử đứng chứ đừng nóí đến ngồi. Nay HCM và đàn em đã rước thiên triều về án ngư khăp nơi.
Tuy cái xác cùng cái tượng HCM sắp rục nát, nhưng đảng CSVN còn ráng sức vơ lấy vài mảnh vụn
minh triết thoa vào, hòng mang lại chút uy tín cho lũ cá mè một lứa đã mất điểm tựa! Chúng ta
không bàn luận gì về vấn đề chủng tộc như âm mưu lừa đảo của Trung Cộng, chỉ vì con Người ở đâu
cũng là “ Tứ hải giai huynh đệ “ : mà chúng ta chỉ bàn về vấn đề “ văn hoá Khoan nhu “ của cha
ông mà đức Khổng tử đã thuật lại và triết gia Kim Định đã tìm ra cơ cấu và hệ thống lại thành Việt
Nho và triết lý An Vi, là nền Văn hoá thái hòa, ngoài 32 tác phẩm lớn của Kim Định chúng tôi cũng
đã hệ thống lại hơn 2000 trang để giúp lớp trẻ dễ nghiên cưú tìm tòi. Chúng ta chống lại cái nền văn
hoá du mục bạo động của Hán Nho từ đời Hiên Viên hoàng đế đến Trung cộng ngày nay. Suốt
trường kỳ lịch sử của Tàu, các nhà cầm quyền Tàu đều theo con đường Bá đạo của Hán Nho,luôn
dùng võ lực để đánh chiếm cướp bóc và bành trướng.
Chúng ta chỉ chống lối sống “ Hung tàn và cường bạo “ của các nhà cầm quyền Tàu,, chúng ta
không bao giờ có ý, mà ngu xuẩn gì mà chống nhân dân Tàu, đặc biệt 70% dân Tàu đều thuộc
đại chủng Việt. Cứ xem những câu khẩu hiệu bịp:” Môi hở răng lạnh, núi liền núi, sống liền
sông và nay còn thêm 16 chữ vàng” một thứ khẩu hiệu trống rổng đại Bịp, ẩn sau đó là những
hành động ăn cướp trắng trợn: cướp Bản Dốc, ải Nam quan, lấn Tây Nguyên, cướp Hoàng và
Trường sa, và bao nhiêu âm mưu thâm hiểm trong nhiều lãnh vực khác. Kẻ thù truyền kiếp này
không bao giờ ngưng uy hiếp để thôn tính chúng ta.
Nhiều người cứ tưởng chỉ vỏn vẹn dật cho sập đảng CSVN là mọi thứ sẽ hanh thông. Đó là những ý
nghĩ quá ấu trĩ. Chắc có lẽ nhiều vị còn nghĩ rằng cuộc đấu tranh chính trị ngày nay chỉ cứ liên
tiếp diễn lại cái trò “ Cá ăn kiến kiến ăn cá, mạnh được yếu thua “,
Không ! Chúng ta còn đối diện với trăm ngàn vấn đề to lớn và căn bản và khó khăn vô kể mà không
thể lờ đi. Ngày nay ai ai cũng biết đất nước chúng ta đang gặp phải nạn phân hóa trầm trọng, mối
liên hệ giữa đồng bào với nhau cũng như các đoàn thể các tôn giáo cũng bị tổn hại nặng nề về những
dị biệt về tư tưởng. Nhất là đối với đường lối độc tài đảng trị của đảng cộng sản hiện nay. Độc tài
là lối cai trị nô lệ hoá toàn dân, nó nhằm phá hủy luân thường là đạo lý làm người, hầu giáng cấp
con người làm nô lệ, tức là cắt đứt mối liên hệ Tình người với người, chỉ còn lại mối liên hệ chủ nô là
mối liên hệ đảng CSVN làm chủ, còn toàn dân là nô lệ, mọi người phải phục tùng đảng CSVN mọi
thứ từ vật chất đến tinh thần,cái gì đảng cũng làm thay cho hết, mọi ngưởi chỉ biết làm theo lệnh, lối
này được gọi là Thượng đồng. Đây là âm mưu tiêu diệt nội lực của toàn dân của Trung cộng.
Điều làm chúng ta lưu tâm hơn hết là hai gọng kìm đang xiết cổ nhân dân chúng ta, do những con
Người Bạo Động vì Bất Nhân và hành xử Bất Công. Muốn dẹp giặc này thì chỉ có “ Chí Nhân và Đại
Nghĩa “ mà mưu thần Nguyễn Trãi đã nêu ra trong Bình Ngô đại cáo.
Nói gọn lại chính trị tuy có nhiều lối, tựu trung thì cũng chỉ có hai:
Một là Vương đạo: Lấy Dân làm gốc, quốc kế dân sinh phải lấy phúc lợi toàn dân làm mục
tiêu phục vụ.
Còn Bá đạo là nền chính trị tôn vua, tôn đảng, tôn một thiểu số, bản chất là bạo động chiếm
đoạt, cướp bóc và bành trướng dưới nhiều hình thức, nguồn gốc của bất công xã hội, để làm giàu
cho thiểu số , khi đã giàu lại thấy cần phải bóc lột thêm, và phải tuyển tập lớp lâu la cho đông để giữ
ngôi cho chắc.Nhưng lưới trời lống lộng, “ mưu thâm thì họa diệc thâm”, mầm hủy diệt chính ờ ngay
trong tâm khảm họ!
Giả sử khi CSVN sụp đổ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đã có một Chủ đạo để đoàn kết toàn dân chưa,
hay lại dùng pháp lệnh nhốt nhân dân về mộ mối? Chúng ta đã có Quốc kế Dân sinh để đem tinh
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thần Bác ái và công bằng vào cơ chế xã hội để giải phóng toàn dân chưa? Chúng ta đã có một Think
tank để nắm vần đề chiến lược quốc gia và một Ban Chiến thuật để xây dựng mọi cơ chế xã hội có
khả năng mưu phúc lợi cho toàn dân chưa?
Chúng ta đã có những cán bộ có tư cách và khả năng để đảm đang công trình to lớn ấy chưa ? chắc
nhiều người cho những ý kiến trên là không thực tế và bất khả thi, nếu thế thì chúng ta cứ tiếp tục
giấc điệp vong Nhân và vong Quốc mà thôi..
2.- Giáo dục
Theo văn hoá Tổ tiên, con Người là “ quỷ thần chi hội “, nghĩa là con Người vừa có mầm Thiên
chúa ( Thiện ) và vừa có cả mống Satan (ác quỷ ) kèm sát một bên. Nền Giáo dục phải nhắm mục
đích đạo tạo con người toàn diện cả hai mặt Tâm linh và Thế sự để cho con Người thực sự có Tình
người.. Tâm linh giúp đào tào yếu tố thành Nhân, nghĩa là con Người có Tư cách, còn Thế sự là đào
tạo con Người thành Thân, nghĩa là con người có khả năng. Có tư cách thì không ăn ở bất nhân,
không gieo rắc bất công ở trong gia đình và ngoài xã hội, có khả năng thì mới ăn nên làm ra.
Điều đặc biệt mỗi con Người luôn luôn là đang thành, chứ chưa phải là đã thành, cứ tưởng mình là
đã hoàn thiện, chẳng cần lưu ý” vi nhân “ nữa, nhưng thiên thần và ác quỷ kề sát lưng nhau, việc
đổi ngôi chỉ trong tích tắc, cứ y ỷ mình là người lành, hàng ngày không để ý đến đường ăn lối ở, chỉ
hăng hái đi xây dựng hoà bình bằng lòng hận thù, nên phải cố giết người để mưu toan hạnh phúc cho
người! Đảng CSVN đã tư hào về lòng hăng hái mưu hạnh phúc cho toàn dân theo kiểu đó!
Muốn đào tạo được con Người toàn diện tất phải có nền giáo dục “ Tiên học Lễ, hậu học Văn “.
Đây là nền giao dân toàn diện , gồm thành Nhân và thành Thân
Về thành Nhân thì phải học Lễ trước. Lễ là cốt tuỷ của nền Văn hoá Việt tức là đào tạo con
Người biết “tôn trọng và yêu thương mọi người và chính mình”. Khi biết thực sự yêu người thì
không làm hại người bằng lối ăn ở bất công , mà luôn phải cư xử theo lối “ Có đi có lại để toại lòng
nhau”trong mọi môi trường từ gia đình, học đường đến ngoài xã hội.
Chương trình giáo dục cần phải có đủ 4 loại: Kinh, Triết, Sử Văn.
Kinh là những kinh nghiệm sống khôn ngoan ngàn đời của Cha ông ( Minh triết ) mà
chúng ta lãng quên, nhất là Lý Thái cực và Đại đạo Âm Dương hòa của Dịch Việt, đây là Thiên lý.
Có hiểu Thiên lý mới đi vào Nhân Tâm được ( Thiên lý tại nhân tâm)
Triết đây là triết lý nhân sinh, có khả năng phục vụ cho con Người Nơi Đây và Bây Giờ từ
những vấn đề nhỏ nhặt cho đến vấn đề lớn. Chứ không phải triết lý lý niệm của Tây phương , đem
hồn người lơ lững trên mây với lối sống cá nhân chủ nghĩa.
Học Sử để sống với những phế hưng của đất nước,để luôn tiếp cận với Hồn Thiêng Sông
Núi, gắn chặt mình vào trong vận hệ của dân tộc đất nước.
Còn Văn là thứ văn tải Đạo làm Người, không có dùng văn để khích bác nhau, tranh hơn
thua kém, làm cắt đứt thêm mối liên hệ keo sơn đồng bào, mà chẳng xây dựng được gì.
Vì vậy mà văn phải viết theo lối tỷ giảo hay đối chiếu để làm nổi bật lên điều mình muốn đóng góp,
đã viết đến cái sai của người khác, thì cũng phải nói lên điều mà mình cho là đúng với lời văn trân
trọng thì mới mong có người nghe.
Về thành Thân thì phải học cho được những kiến thức khoa học Kỹ thuật tân tiến thì mới xây
dựng nước nhà trong cảnh tan hoang. Ngày nay con cháu những người tỵ nạn đã đạt được những
thành công đáng kể. Nếu lớp người này được bồi dưỡng thêm phần thành Nhân theo quan niệm của
Tổ tiên xưa ( tức là con Người có lòng Nhân) thì lực lượng này quả là vô địch. Chắc có lẽ Trời xui
Đất khiến cơn đại nạn 1975 để gởi con Cháu Tiên Rồng ra khắp tứ phương, hầu có đủ yếu tố để làm
một cuộc Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ mà vùng lên vực dậy!
Nếu không chuẩn bị để “ Kiến cơ nhi tác “ thì chúng ta sẽ đánh mất những dịp may chưa từng có
trong lịch sử nhân loại, và chưa biết chừng mấy ngàn năm nô lệ nữa cũng chưa vực dậy được.
Nay nhìn lại nền giáo dục nước nhà là nền giáo dục “ chẳng thể thành Nhân” mà “ không thể
thành Thân “, vì là nền giáo dục“ Không Giáo “ mà cũng “ chẳng Dục “ .
Giáo thì phải
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giảng giải ra điều hay lẽ phải cho hiểu được lẽ “ Nhất lý thông vạn lý minh “ , đây là Lý “ Thái cực
nhi vô cực “ cũng như “ Đại Đạo Âm Dương hòa “, tất cả đều là Thiên lý hay Dịch lý để con Người
sống hòa điệu với nhịp vận hành nhịp nhàng của Vũ trụ cùng với muôn loài.
Còn Dục là phải giúp đào luyện liên tục ( formation chứ không phải information ) sao cho đạt
được những mục tiêu thành Nhân và thành Thân đã đề ra. Việc đào tạo này cần được nuôi dưỡng
thường xuyên,và phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là phải có sự hợp tác chặt chẽ của Ba môi
trường: Gia đình , nhà trường và xã hội. Một xã hội mà con Người mất gốc, gia đình thiếu nền tảng
“ nôi ươm Tình người “ và xã hội như môt cái chợ chiều thì giáo dục cái nỗi gì?
Ngày nay VC cũng đưa rất nhiều du học sinh ra ngoại quốc cũng giống như Tàu và Nhật trước đây,
nếu những người này chỉ biết có kiến thức khoa học kỹ thuật của ngoại nhân, mà không nhận ra cốt
tuỷ nan đề của Đất nước là “ Tâm linh : nguồn Sống và nguồn Sáng “ và đáp đề Hòa “ của nền Văn
hoá Thái hoà Việt “ để xây với dựng: xây trên nền tảng nào và dựng lên những cơ chế xã hội nào
cho dân tộc ai ai cũng được ấm no, thì chỉ làm việc Học “ nhập nô xuất nô “. ( Lý Đông A )
Nước Nhật cũng gởi ra vô số du học sinh, nhưng chỉ đến khi ý thức được vấn đề “ A nation in seach
of itself “ mới vươn lên được. Trước khi có thể tiếp thu cái hay của người, thì mình cũng vừa phải tu
bổ cái Gốc của mình cho khoẻ mạnh đã. Gốc văn hoá của mình tức là mạch sống của Dân tộc có
khang kiện thì mới tiếp thu, hay thâu hóa nổi phần hay của người Ta,nếu cứ y nguyên lặp lại, đem
râu ông nọ mà cắm cằm bà kia thì rồi ra vô bổ, chẳng khác nào người đói bội thực vì ngộ thực của
ăn quá bổ.
Thiết tưởng cần đem vào đây ý kiến của Ông Siêu Phong:
“ Nhiều người nhắc đến lời tuyên bố của ông Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng như là một câu
thánh kinh: “Chưa có trường hợp nào mà chủ nghĩa Cộng sản bị đánh bại nhờ vào chiến tranh hay
bao vây kinh tế”. . Thế thử hỏi lại ông Kim Đại Trọng là “Có trường hợp nào CS bị đánh bại vì làm
ăn thả dàn với tư bản và không bị bao vây kinh tế chưa?” Thêm một câu nữa là “ Có bao giờ sinh
viên sang Mỹ học hỏi dân chủ và về nước để dân chủ hoá đất nước chưa?” Xin nói rõ là thêm là
trong mấy chục năm nay, các nước Hồi Giáo đã gửi bao nhiêu sinh viên sang Mỹ để học “dân
chủ” và đã có quốc gia hồi giáo nào theo đà dân chủ Mỹ Quốc chưa? Nhiều người đang bị ru
ngủ trong những giấc mơ chẳng bao giờ hiện thực.
Hay là không bị bao vây kinh tế, được buôn bán thả dàn, các nước cộng sản và độc tài càng ngày
càng lợi dụng lòng “tốt” của phe tư bản, làm giầu, đàn áp nhân quyền, trù dập dân chủ tàn nhẫn hơn.
“ ( nguồn: tiengnoigiaodan,net )
Vì vậy mà quốc gia cần phải có một bộ sách Dân tộc để nuôi dưỡng được cái Nôi lực của toàn dân.
Một dân tộc Không có Nội lực, không có một chủ đạo quốc gia cũng như không có quốc kế dân sinh
hữu hiệu cùng với những con Người hén kém thì chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì, trước sau gì
cũng sa vào kiếp nô lệ. Kiếp nô lệ ngày nay khác ngày xưa, tuy không có ai cai trị nhưng khi bị đánh
bật mất Hồn Nước rồi thì chỉ có lối làm nô lệ người ta mà bắt chước từng li từng tí. Cứ xem CSVN
cái gì Tàu chưa chỉ, chưa cho phép thì đâu dám làm, vì chẳng biết gì mà làm!
Ngày nay hầu như các nền giáo dục cả thế giới đang vùng lên trau dồi yếu tố thành Thân mà lảng
quên yếu tố thành Nhân để thủ đắc cho nhiều. Các tranh chấp trên thế giới chì trông cậy vào vai trò
Liên Hiệp quốc để hoà giải giùm, nhưng đây là một tổ chức không đủ quyền lực để hoá giải những
mối xung đột lớn! Đây chẳng qua là cách hoà hoãn với nhau khi các mâu thuẩn chưa chống chất lên
cao.
3.- Văn hoá
Ngày nay đa số chúng ta cứ nghĩ làm công tác văn hoá là nghiên cứu văn chương như văn như thi
phú . . . , văn nghệ như ca vũ nhạc kịch, hội họa . v. v. thực ra đó chỉ là văn học, thậm chí có người
làm văn hoá mà lãng tránh bàn về vấn đề chính trị ( chứ không phải hoạt động chính trị chuyên
nghiệp ), làm nghệ thuật thì chỉ lưu tâm đến vấn để “ nghệ thuật vị nghệ thuật” , mà không biết đến
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vấn đề quan trọng hơn là” nghệ thuật vị nhân sinh “, thực ra chúng ta cần cả hai, nhưng vấn đề
nhân sinh là cần thiết nhất.. Làm văn hoá mà thiếu triết thì kể như làm việc “ Trên không chằng
Dưới không chịt “. Triết đây là triết lý nhân sinh chứ không phải triết lý niệm của Âu Tây. Triết phải
Triệt thượng và triệt hạ. Triệt thượng để biết con Đường về nguồn, đây là nguồn Sống ( lòng Yêu
thương ) và nguồn Sáng ( Lý công chính ), để thành Nhân, còn triệt hạ là phải đề cập tới những vấn
đề thiết thân đến sự sống con Người từ việc nhỏ cho đến việc lớn để thành Thân:Từ cái ăn, Tính dục
cho đến cung cách làm Người cùng các cơ chế xã hội có khả năng phục vụ con Người.
Làm văn hoá mà chỉ đề cập tới những chuyện trên trời mây chẳng liên quan gì đến con Người đang
sống Nơi Đây và Bây Giờ thì chỉ làm việc mộng mơ than mây khóc gíó không giúp gì cho kiếp nhân
sinh!.
Văn hoá thái hoà của Tổ tiên chúng ta là thứ văn hoá nhằm xây dựng con Người Nhân chủ, biết
cách làm chủ vận hệ mình, làm chủ gia đình mình, đất nước mình. Con Người Nhân chủ cần phải
được thỏa mãn 3 thiên tính: Ăn uống, Tính Dục và Thể diện để hoàn thiện ( Nhân hoá) hàng ngày.
Con Người nhân chủ biết lấy nguyên tắc “ chấp kỳ lưỡng đoan” làm phương cách Xử thế, hầu lập
được mối liên hệ Hoà với 3 cõi : Trời Đất Người. . Trong mọi hoạt động con đường “ quy Tư để đôn
hậu Tình Người “ là điều tối quan trọng.
Nói tóm lại văn hoá là mạch sống của Dân tộc, có một nhân sinh quan Nhân chủ giúp con người biết
sống cách tự chủ tự lực tự cường và một vũ trụ quan động theo Dịch lý, nghĩa là lối sống thuận thiên
lý mà tồn tại và phát triển. Vì vậy mà văn hoá là nền tảng vững chắc cho mọi cơ chế khác .
Nền Văn hoá này được xây dựng trên 3 cột trụ chính: Nhân chủ, Thái hòa và Tâm linh
( Trang mạng An Việt toàn cầu chuyên phổ biến nền văn hoá thái hoà Việt tộc: anviettoancau.net ).
4.- Kinh tế
Làm kinh tế trước tiên là để có cái Ăn tức là Thực, mà “ có Thực mới vực được Đạo” làm Người.
Không có thực thì “Bần cùng sinh đạo tặc” như hiện nay con Người ở VN đang lùi dần với nếp sống
loài lang sói. Làm Kinh tế cho dân được giàu để nước được mạnh,thì khi đó mới nói đến Lễ Nghĩa
được: “ Phú qúy sinh lễ nghĩa “ . Không có ăn thì phải lo mưu sinh suốt ngày, tiền của đâu thì giờ
đâu mà học hành để nâng dân trí. Mà làm kinh tế cho có ăn không phải để xa phí theo lối sống
buông thả và để “ năng dâm ( phú quý bất năng dâm ) hay “ cơm no ấm cật dâm dật mọi nơi “ như
hiện nay tại nhiều nơi, mà vật chất chỉ là phương tiện giúp con Người “ Vi nhân “. Trong khi con
người hoạt động về kinh tế để ăn nên làm ra, thì lại gặp một vấn nạn lớn.
Con người được sinh ra không phải ai cũng có bản chất và khả năng như nhau: người thì được Thiên
Chúa giao cho 10 nén người 5, người 3. Người được 10 nén thì thông minh hơn lanh lẹ hơn, nên thủ
đắc được nhiều hơn, khi “ trong tay đã sẵn đồng tiền “, thì “ Tấm lòng Tham đổi trắng thay đen “dễ
tạo nền quyền lực để thủ đắc càng nhiều, từ tiền tài đến danh vọng đến quyền lực ngay cả việc đầu cơ
đàn bà . . .. Nạn mua dâm đàn bà trẻ nít đang lan tràn thế giới nhờ có tiền mua, nhưng tiền mua lại
lạnh giá không dính Tình Người .
Vậy nguồn gốc bất công này là do Thiên Chúa hay Thượng Đế phải không?
Thiên Chuá là nguồn của Chân, Thiện Mỹ sao lại như thế được. Cứ nhìn vào “ cái tinh vi và vĩ đại
trong vũ trụ bao la này “ thì cảm nhậm được Thiên Chúa là đấng thế nào? Trong những bất cứ cái
tinh vi nào đều chứa cái vĩ đại và trong những cái vĩ đại nào cũng được kết cấu bằng những cái tinh
vi, cái gì cũng huyền diệu và tất cả được vận hành trong định luật điều hoà. Biết sống thuận Thiên thì
giả tồn, nghịch thiên thì giả vong”Mặt khác, con Người là “ anh linh chi tú khí” nhưng cũng là nơi
“ quỷ thần cho hội “.
Có lẽ Thượng đế có ý để như thế để giúp con Người “ Vi Nhân: Làm Người”. “ Vi nhân nan hĩ :
Làm Người khó lắm”, nên được phó thác cho con Người, chỉ có con Người anh linh mới có khả năng
vi nhân. Muốn vi nhân được thành công thì con Người phải hoàn thiện mọi thứ: Hoàn thiện từ mối
liên hệ hàng Dọc với Thiên Chúa để có lòng Bác ái, lòng Nhân mà yêu thương con Người và đồng
thời cũng hoàn thiện mối liên hệ hàng Ngang với mọi người để sống hài hoà với mọi người.
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Muốn tạo được mối liên hệ hoà thì phải sống Công bằng,” bánh Ú đi , bánh Dì lại “ thì làm sao mà
không toại lòng nhau mà hoà.
Nghe ra thì dễ, nhưng nhân loại đã và đang thất bại trong lối ăn ở này. Thất bại trong những cái
nhỏ nhoi, trong những “ cái sảy có khả năng nảy ra cái ung “, đó là những tính xấu nhỏ, dầu có
khả năng vươt bực như các khoa học gia, các phi hành gia đã chinh phục được không gian mà
đáp phi thuyền lên tận cung Trăng, sao Hỏa, nhưng không thể không mang theo những tính xấu
nhỏ trong mình. Đây là những cái sảy ra ra cái ung rất nguy hiểm. Thiển nghĩ không có thách đố
đó của Thiên Chúa thì đời sống loài Người phỏng có nghĩa lý gì? Không lẽ chỉ làm cho giàu rồi
ăn tiêu phung phí và chơi bời sa đọa sao? Biết bao nhiêu người đã giàu có tiền muôn bạc triệu,
mà vẫn tìm đường quyên sinh, vì của cải vật chất hữu hạn không làm thoả mãn được khát vọng vô
biên của mình. Khát vọng đó là Chân, Thiện Mỹ,chỉ có những thứ đó giúp con Người mới no thoả
và an bình.
Để giải quyết nạn Bất Công do lòng Tham dục của con Người gây ra từ muôn thuở , Đức Khổng Tử
chỉ cứ xuýt xoa về việc “ bất quân phân tài sản “để tránh cảnh “ kẻ ăn không hết người lần không ra
“, làm rối loạn xã hội. Để hiểu rõ các phương cách giải quyết chúng ta cần đề cập đến vấn đề Tư
hữu. Tư hữu là của mồ hôi nước mắt của mỗi người tạo ra, đó là một Thiên tính mà không ai có
quyền tước đoạt và xâm chiếm, vì làm như thế là chống lại Thiên tính được phú bẩm nơi con Người
cũng là hành động tiêu diệt con Người,. Không có tư hữu là con Người không thể sống đầy đủ ý
nghĩa làm Người. Nhưng tư hữu này đã giúp thiểu người có thiên bẩm tốt thù đắc được quá nhiều vì
bất chính, trong khi đó đa số lại phải sống trong cảnh bần hàn, mất hết nhân phẩm. Bất công xã hội
bắt nguồn từ đây!
Trên thế giới xưa nay có 3 quan niệm khác nhau về quyền Tư hữu:
Chế độ Tư bản thì cho “ Quyền Tu hữu là tuyệt đối” không ai có lý do gì để xâm phạm tới,
nếu xâm phạm thì đã có luật pháp bảo vệ. Đành rằng có các Tổ chức từ thiện hay cơ chế an sinh xã
hội cũng như thuế lũy tiến đã giúp đỡ phần nào, Liên hiệp quốc cũng đã tìm cách để giảm thiểu
khoảng cách giàu nghèo, nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Nếu khoảng cách này gia tăng đến mức độ
nào đó thì lại phát sinh ra thứ Cộng sản khác nguy hại hơn.
Chế độ Cộng sản cho rằng chính quyền Tư hữu gây ra chiếm hữu bất công xã hội, nên phải
tước bỏ đi mà sung vào công hữu. Nhưng như ta đã thấy quan niệm này quá ấu trĩ và quá bất nhân,
vì đã chống lại Thiên tính và làm giáng cấp con người như là Tinh hoa của Trời Đất.
Còn Tổ tiên Việt từ ngày xưa thật xưa, tuy vẫn còn ở chế độ nông nghiệp lạc hậu, đã biết lấy
quyền Công hữu tức là công điền công thổ để điều hoà với quyền tư hữu, tuy mức sống còn thấp
nhưng mọi người cũng có ít nhất vài sào ruộng được chính quyền cấp để tự canh tác hoặc cho rong
canh để thu hoa lợi, không ai có thể lấy quyền gì mà ức hiếp, không thể dùng hộ Khẩu và tem phiếu
để nhốt toàn dân vào chuồng tập thể , sống mất tự do hơn súc vật. Đây là chế độ bình sản, được quân
phân ruộng đất ( công điền công thổ cho người nghèo. . . ) luân phiên 5 năm một lần. Chế độ này đến
thập niên 40 của thế kỷ 20 vẫn còn ở miền Bắc và miền Trung. Còn miền Nam là thuộc địa của Pháp
( quê hương của quyền Tư hữu tuyệt đối ) nên người giàu đã có ruộng cò bay thẳng cánh.
Chế độ Bình sản không là Tư bản mà cũng không là Cộng sản, mà là một chế độ “ở vị trí quân
bình giữa hai đầu mối Tư bản và Cộng sản.”, vì chỉ trọng quyền tư hữu một cách tương đối để
giữ thế thăng bằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Ngày nay con Người đã tiến bộ, xã hội đã văn minh hơn nhiều, nhưng vấn đề làm sao để đem tinh
thần “ quân phân tài sản cách nào đó “ hay công bằng tương đối vào cơ chế xã hội để bảo đảm cho
ai ai cũng có phương tiện tối thiểu để sống như là con Người. Thời Tổng thống Clinton ở Hoa Kỳ có
chương trình huấn nghiệp cho những người hưởng trợ cấp xã hội là điều rất hay, làm như thế là giúp
cho những người sống lệ thuộc vào xã hội có khả năng tự lập để sống như là một con Người.
Thiển nghĩ nhân loại thất bại trong phương diện này để cho đa số sống quá lầm than khó thì dầu
khoa học kỷ thuật có tinh vi đến mấy thì cũng chẳng nâng phẩm giá con người lên được bao nhiêu,
không giúp cho xã hội ổn định được. Không giải quyết được vấn đề này thì xã hội cứ rối loạn hoài vì
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cảnh bất công, nhưng phải giải quyết từ gốc, trước tiên là sửa lại con Người biết yêu thương kính
trọng nhau và ăn ở tương đối công bằng với nhau mới có hiệu quả. Nếu từ nan vấn đề là khó khăn và
lâu dài thì nạn bất công làm xã hội rối loạn cứ luôn quấn vào cổ loài Người.
5.- Xã hội
a.- Con Người và Gia đình
Nền tảng của xã hội là gia đình, nên tảng của gia đình là con Người Nhân chủ. Vậy trước khi xây
dựng xã hội, chúng ta phải xây dựng con Người trước, rồi đến gia đình là một xã hội thu hẹp. Vì vậy
mà muốn có một xã hội an bình thịnh trị thì phải xây dựng con người và gia đình cho vững vàng, rồi
mới có đủ yếu tố để thiết lập một xã hội yên vui thanh bình, đó là con đường Tu Tề Trị Bình của tổ
tiên Việt. Không may, xã hội Hoà bình này đã bị các chế độ bạo động du mục của phương Bắc đánh
chiếm tước đoạt và chèn ép trong cảnh bần hàn làm cho mất gốc, nên mới tơi tả như ngày nay.
Trong xã hội ngày nay phải có một cuộc vận động quân chúng rộng rãi để thực hiện mới mong
chuyển hoá được, trước hết là chuyển hoá con Người rồi tới các cơ chế gia đình
và xã hội. Thực ra nan đề này đã bị suy thoái qua hàng ngàn năm, nên phải kiên tâm trì chí mới làm
nổi.
b.- Chế độ chính trị và cơ chế xã hội
Vậy khi bàn về xã hội mà không quan tâm đến con Người và gia đình là đánh mất nền tảng. Con
Người mà Tổ tiên chúng ta gọi là trai hùng gái đảm là những con Người Nhân, Trí, Dũng, nền tảng
của gia đình là đại Đạo Âm Dương hoà, và chế độ Bình sản là nền tảng của Xã hội. Trong xã hội thì
“ dân vi bang bản, bản cố bang ninh: dân là gốc của nước, gốc mà vững thì nước yên. Chính quyền
là phụ mẫu chi dân, dân là xích tử của chính quyền. Chế độ cai trị là Nhân trị gồm Lễ trị là hàng rào
cản bên trong mọi người để tự mình tránh làm trái với đạo lý, pháp trị là hàng rào cản bên ngoài để
ngăn cản mọi người vì yếu đuối mà phạm pháp. Lối cai trị lưỡng hành này là Nhân trị.
Ngày nay người ta cứ hô hào Tự do và Dân chủ, nhưng ít chú ý đến nền tảng của Tự do cũng như nền
tảng của dân chủ.
Tự do có tự do hàng Dọc và hàng Ngang,
Tự do hàng Dọc là để xây dựng Nhân quyền, giúp con người đi về vô biên để trở về Nguồn
mạch của nguồn Sống tức là Lòng Nhân, và nguồn sáng là lý công chính, đây là con đường đi về
Tâm linh hay mà các Tôn giáo chuyên tu..
Tự do hàng Ngang là Dân quyền, con người phải trở về hữu hạn, nên quyền tự do này bị
hạn chế bởi tự do của người khác trong xã hội, đây là quyền lợi và nhiệm vụ công dân. Một chính
quyền Dân chủ phải biết điều hòa giữa Nhân quyền và Dân quyền đề nâng cao nhịp nhàng Dân
sinh và Dân trí. Nhân quyền không lệ thuộc vào không và thời gian, vì nơi đâu cũng là con
Người, loài người có bản tính đồng nhiên. Còn Dân quyền là quyền công dân của một nước thì
tuỳ thuộc theo hoàn cảnh không gian nước đó . Những lý lẽ cho rằng Nhân quyền mỗi nơi một
khác là nguỵ biện để bám vào bá đạo hay chẳng hiểu Nhân quyền là gì.
Còn nền tảng của Dân chủ thời nay được chi tiết hoà thành 3 quyền:
1.- Quyền tự do lựa chọn của cá nhân ( freedom of choice ) đây là quyền thiêng liêng của
mỗi người, có được tự do lựa chọn này mới có cơ để vi nhân.
2.- Quyền đa số ( Majority ) Khi xã hội được thành lập thì quyền tự do lựa chọn của cá nhân
phải bị hạn chế bởi đa số , nếu không thì tổ chức xã hội không thể điều hành.
3.- Quyền thiểu số ( competency ). Đây là lãnh vực hiểu biết, lãnh vực chuyên môn, trong
trường hợp này đa số phải phục tùng thiểu số. Hàng triệu y tá không thể chữa bệnh giỏi hơn một bác
sĩ. Các Think tank có kiến thức mà đa số quân chúng không thể vượt qua.
Trong chế độ xưa thì Ý Dân là Ý Trời. Vâng Ý Dân là phải giúp nuôi dân và dạy dân.
Làm sao cho dân có Thực để vực được Đạo làm Người.
Phải thoả mãn được Sắc tức là Tính Dục để xây dựng gia đình cho thuận vợ thuận chồng,
gia đình an vui, và tiếp tục sứ mạng sinh sinh hoá hoá trong vũ trụ.
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Nhất là giúp người dân trau dồi Thể Diện để biết cách thương yêu nhau và sống hoà trong
mọi môi trường.
Chính quyền phải thực hiện hai yếu tố “ Phú chi giáo chi “để giúp người dân thỏa mãn được ba
Thiên tính trên mới là phụ mẫu chi dân, một chính quyền từ Dân, do Dân và vì Dân. Ba yếu tố Thực
Sắc Diện là gốc vững chắc.của Nhân quyền.
Còn CSVN thì dùng Thiên đường bịp để lối kéo thành phần đa số nghèo đói và ít hiểu biết, lấy đa số
đàn áp thiếu số để thực hiện chính sách ngu hoá và bần cùng hoá nhân dân. Nhờ Trung Cộng chỉ vẽ
cho cách lên ngôi, nay miệng đã mắc quai cứ theo Trung Cộng cho rằng Nhân quyền mỗi nước một
khác, để giữ ngôi, không kể là Nhân quyền hay Súc quyền của loài cẩu trệ. !
B.- Đáp đề
Từ quan niệm “ vạn vất nhất thể và vạn vật tương liên: vạn vật cùng có thể chất như nhau, nhờ đó
mà vạn vật đều liên quan chặt chẽ với nhau”, một cái dơ tay của ta cũng chuyển đi những tần số lan
khắp vũ trụ, vì vậy khi bàn về một vấn đề gì chúng ta nên cố gắng nhìn một cách tổng quan, may ra
mới có cái nhìn trung thực, nếu cứ nhìn từng chi tiết thấy không hợp với mình, đụng đâu đánh đó, thì
chỉ làm cho sự việc nát bấy như tương. Vì vậy cho nên chúng tôi nói có vẻ như vòng vo, nhưng thực
ra để thấy được lãnh vực và mối liên quan của những vấn đề khác nhau.Qua những dòng trên, ta
thấy: Xã hội ta ngày nay rối loạn suy đồi là do gia đình mất nền tảng và con Người vong Thân.Vậy
muốn sửa lại xã hội, không thể sửa một mình chế độ mà được, mà phải xây dựng lại toàn bộ
a.- Xây dựng con Người
Đầu tiên là phải sửa đổi lại con Người,vì con Người thiếu đức độ và khả năng không thể làm điều
tốt có hiệu quả, nhất là phải làm sao mỗi con Người khác nhau phải có một hướng để quy về một
mối, hướng đó là lấy Đạo lý Dân tộc làm Chủ đạo Hoà quốc gia .
b.- Xây dựng Gia đình.
Vì gia đình là nền tảng của xã hội, đây việc đầu tiên mà gia đình phải ra sức gánh vác xây dựng,
chính quyền không thể làm thay, đây là tiểu xã hội phải un đức cho được cuộc sống Tình Lý tương
tham: Tình Mẹ Lý Cha chỉ được un đúc nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, gia đình là nôi ươm
tình người trong thời thơ ấu. Kế đến là các tôn giáo và nhà trường tiếp tục đào luyện. Thực ra con
Người cần được đào luyện hàng ngày để mà vươn lên và giữ mình khỏi bị sa ngã. Qua ba lò đúc đó,
nếu ta có được những con Ngưởi Nhân chủ hay nói theo dân gian là Trai hùng Gái đảm thì việc giao
dục mới thành công.
c.- Xây dựng lại các cơ chế xã hội
Tiếp đến là các cơ chế xã hội. Không phải cứ theo Chế độ Dân chủ với cơ cấu Tam quyền phân lập
ráp vào là xong, mà phải hiểu rõ được nền tảng Bác ái và công bằng nằm trong mới điều hành có
hiệu quả, nếu chỉ biết có cái vỏ Dân chủ, mà không lo xây dựng Nhân quyền,bằng cách nâng cao
Dân sinh và Dân trí thì là Dân chủ bằng mồm, nếu chỉ biết cái vỏ Tam quyền phân lập mà bỏ cái
ruột “ Nhân ái và Công lý “ trong các cơ chế xã hội thì sẽ là công cụ phục vụ cho một thiểu số mà
thôi.
d.- Thành lập Ban Chiến lược và Chiến thuật quốc gia
Muốn thực hiện việc này, cần phải có Ban Chiến lược quốc gia ( tức là Think tank ) có thể gồm một
số lãnh đạo tinh thần và những nhà chiến lược để tìm ra một chủ đạo quốc gia để đoàn kết toàn dân
về một mối cũng như hoạch định đường hướng chung để xây dựng con Người Gia đình và Xã hội.
Phải có một ban Chiến thuật quốc gia để phân công nhau thiết lập các cơ chế xã hội cho hợp với
hoàn cảnh nước nhà. Đây là đầu tàu của Dân tộc.
7.- Về điểm Đồng quy đoàn kết toàn dân
Xưa nay những người làm chính trị cứ hò la đoàn kết, nhưng đoàn kết trên cơ sở nào và để làm
những việc gì có lợi cho ai? Thiết tưởng chúng ta phải đoàn kết trên Đạo lý chung của Dân tộc, nó
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không thiên vị một ai, đó lại là nguồn sức mạnh của Dân tộc để mọi người đều có nhiệm vụ và quyền
lợi chung để mưu cầu hạnh phúc chung cho toàn dân.
Đây là toàn dân kết lại thành con Người Phù Đổng, với 86 triệu Tấm Lòng và 86 triệu cái Đầu, 172
triệu bàn tay thì việc nào mà không làm nổi. Không cổ động được một phong trào toàn quốc thì
không làm nổi. Thiển nghĩ có 3 điểm Đồng quy để đoàn kết toàn dân.
a.- Gốc con Người:Nguồn Tâm linh
Tuy có những lộ trình khác nhau, tuy các Tôn giáo đều có những Luân lý có tên riêng, nhưng đều là
những Lý giúp con người lập lại mối Liên hệ Tình Người. Nguồn Tâm linh này giúp cho chúng ta đạt
tới hai cái nguồn: Nguồn sống là Tình Thương người và nguồn sáng là Lý công chính. Những giá trị
Nhân trí Dũng của Nho giáo, Bi, Trí, Dũng của Phật giáo và Bác ái và Công bằng của Kitô giáo đều
là những mối Nhân luân tuyệt vời. Vấn đề không phải là nhắc tới những giá trị đó, xưa nay người ta
nói tới quá nhiều , nói quá sinh nhàm, mà phải tìm cách giúp nhau, thôi thúc nhau sống với, thểhiện
ra trong đời sống hàng ngày, và tiếp tục un đúc cho mỗi ngày một lớn lên thì mới thấy cái tác dụng
cao quý của nó. Trong lịch sử nước nhà, nhờ sống với những gia trị này, mà có nhiều giai đoạn cha
ông chúng ta đã thành công trong công việc dựng và giữ nước.
b.- Gốc Dân tộc: Tiên Rồng
Đây là tình Đồng bào từ bọc Tổ mẫu Âu Cơ, nếu thực sự sống với tinh thần đó thì làm sao chúng ta
có tình trạng bi thảm ngày nay. Thứ nữa, là con Rồng cháu tiên thực sự thì làm sao chúng ta không
thông tuệ và cao cả:
Là cháu Tiên, tất phải rất cao cả:
“ Cao cả là khi con người biết lấy Đạo ( lý ) làm luật, lấy Nhân ái làm cách xử thế, lấy Tinh
thần làm trọng, và khi đó con đường Tâm linh trở (về với Vô ) nên một đường lối tối ư quan
trọng đi tới lòng Nhân ái, là gốc của con người.
Là con Rồng thông tuệ nên không thể hèn yếu:
Hèn yếu là khi nhân loại dơ quả đấm lên làm luật, lấy miếng ăn làm lẽ sống duy nhất, lấy đấu
tranh đâm chém làm vinh quang của mình, nhưng những thứ này chuyên tạo ra bất công, gây
khổ đau cho con người và làm rối loạn xã hội”. ( Những dị biệt. . . : Kim Định ).
c.- Gốc Văn hoá : Nền văn hoá Thái hòa của Việt tộc
May mắn thay nước ta chỉ có một nền văn hoá chung cho toàn dân, cả văn gia lẫn chất gia, tuy mức
độ có khác nhau, nên rất dễ cho việc đoàn kết tàn dân.. Còn nơi khác thì có văn hoá riêng cho quý
tộc và văn hoá khác cho bình dân. Nền văn hoá Tổ tiên Việt có gốc từ nền Văn hoá Hoà bình, chung
cho cả Đông Á. Vì các chế độ chính trị du mục bá đạo Bắc phương làm cho sa đoạ thành Hán Nho,
nên đã thay đổi bản chất từ Khoan nhu sang Bạo động, cướp đoạt và bành trướng.
Triết gia Kim Định đã đào bới lên và hệ thống hoá thành Việt Nho và triết lý An Vi trong hơn 32 tác
phẩm, (chúng tôi cũng đã có trích dẫn để hệ thống hoà thành hai cuốn : “ Nền Văn hoá Đông Nam “
và “ Việt Nam văn hiến chi bang “ chừng trên dưới 2000 trang ). Nói chung là nền Văn hoá Thái hoà
của Việt tộc.
Nền văn hoá này có khả năng dàn hòa khắp mặt bằng đường lối “ Chấp kỳ lưỡng đoan”
1. Trong con Người là hoà Tình và Lý, Tinh thần và Vật chất
2.- Trong gia đình là hoà giữa Vợ Chồng, Cha Mẹ và Con cái.
3.- Trong Xã hội là hoà giữa Nhân dân và Chính quyền
4.- Trong quốc tế là Tinh thần “ Tứ hải giai huynh đệ
5.- Trên cấp siêu hình là hòa giữa Hữu vi và Vô vi đạt trạng thái An vi.
Ta có thể dùng nền Văn hóa này làm chủ đạo Hòa cho quốc gia . Qua 3 điểm đồng quy trên ta có
khả năng đoàn kết toàn dân về một mối Hòa . Mối đó là Đạo lý Dân tộc, không ai có thể viện lẽ gì
mà không chia sẻ tham gia để xây dựng lại con Người và Đất nước.
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8.- Đầu tàu của Dân tộc
Vì thiển nghĩ “ đầu có chui thì đuôi mới lọt “ , nên chúng tôi phải viết dài dòng để thấy tầm quan
trọng của sự đại kết các Tôn giáo, khởi đầu cho Ban Chiến lược quốc gia. Đây là vấn đề vô cùng
quan trọng.
Một đoàn tàu không thể thiếu đầu tàu, muốn tàu đi nhanh và tải được nhiều thì đầu tàu phải mạnh.
Một quốc gia còn hơn thế nữa, cần phải có một đầu tàu để hướng dẫn việc un đúc Nội lực cho toàn
dân, nội lực đây là Tư cách và khả năng của mỗi người dân, nhất là nay trong giai đoạn Toàn cầu
hoá, người dân thiếu tư cách và khả năng thì không bắt kịp người ta thì tụt hậu, có nghĩa là nghèo
đói, điều trước tiên là phải tìm cách thoát ra moi kìm kẹp đang nô lệ hoá toàn dân.
Nhiều người cứ lầm tưởng cứ làm cho nền kinh tế phát triển là mọi sự xong xuôi. Bàn tay khối óc nào
tạo ra kinh tế, một đảng chăng, một thiểu số chăng, hay toàn dân?. Dân sinh dân trí không được
nâng cao thì lẽ tất nhiên khó mà làm ra ăn nên, khi kinh tế kém là do nhìều nguyên nhân, mà nguyên
nhân chính là do con người, do cơ cấu xã hội cùng công việc điều hành mọi ngành. Cứ đi một chân
thì sẽ té ngả. Làm việc nào cũng có đầu đuôi xuôi ngọn, không thể làm tắt, mà phải làm có kế hoạch
đồng bộ cho mọi ngành, một ngành ngả quỵ sẽ làm cho những ngành khác bị ngả nghiêng. Phải xem
các cơ chế xã hội như một cơ thể, mọi chi thể phải được vận hành nhịp nhàng và hỗ trợ cho nhau.
Việc của một quốc gia là vô cùng khó khăn, nhất là quốc gia mọi thứ đã xuống cấp tận cùng, nên cần
phải có đầu tàu thật mạnh về mọi thứ.
Không ai đóng vai trò này hơn các nhà lãnh đạo tinh thần và những nhân sĩ tài ba có tâm huyết
đứng ra nhận lãnh vai trò cầm la bàn cho quốc gia trong giai đoan khó khăn.
“ Không thầy đố nầy làm Nên”, đây là việc làm Nên con Người, làm Nên Gia đình và làm Nên cơ
chế quốc gia sao cho mưu được phúc lợi cho toàn dân, một dân tộc đã bị sỉ nhục và đày đọa qua
hàng thế kỷ, chưa có công việc nào to lớn và khó khăn bằng, nếu không có những nhân tài với
Tâm đạo to lớn thì không thực hiện nổi.
Các vị lãnh đạo tinh thần trong nước đã khởi động, nhưng các vị chỉ chuyên về Tâm linh , còn về
phương diện thế sự thì cần đến các nhân sĩ tài ba và nặng lòng với đất nước, xin những vị nào ưu
thời mẫn thế lên tiếng gọi đàn để cả hai thành phần này kết hợp lại lập nên đầu tàu cho đất nước.
Trong đoàn Tàu Quốc gia thì đầu tàu là quan trọng hàng đầu, vì đầu có chui thì đuôi mới lọt.
Đất nước đang bị tàm thực đến hồi nguy nan, xã hội đã đảo điên, con người đã giáng cấp thê thảm,
nên từ người cao nhất cho đến kẻ cùng định cứ ơi ới gọi nhau, đừng qùy gối nữa, mà đứng dậy với
hai bàn chân, đừng có nghi nan, nếu cứ bất động mà đợi chờ ảo tưởng thì mọi sự sẽ vuột tầm tay,
không bao giờ có dịp tốt nữa, vì con chuột CS đã chạy cùng sào rồi.
Chỉ có các vị mới có khả năng “ nhất hô bách ứng” , phải hô to cho toàn dân tỉnh giấc mê mà đứng
dậy mà mỗi người một tay, tất cả chung lòng chung sức thì mọi việc sẽ tuần tự êm xuôi.
Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho các ngài, nhân dân ai cũng ngóng đợi những
hành động “ Cứu nhân độ thế “ của quý ngài.
Nếu các Ngài không nhanh chóng ra tay cứu nguy Dân tộc thì vận hệ đảo điên đất nước sẽ đè
nặng lên lương tâm của quý ngài, và quý ngài sẽ đối diện với sự tra vấn về những nén các ngài đã
được lãnh nhận từ Trời cao .
Trân trọng,
Phụ chú.
Đây là một vấn đề rộng lớn và rất tế nhị, khó mà bàn bao quát được, nhưng nhân đọc bài Suy tư của
Lm Vinh Gioang có liên quan đến một vài khía cạnh của vấn đề, tôi chỉ hạn chế vấn đề trong phạm vi
đó mà thôi.
“ Mười Tư tưởng về Nhân Bản và Đạo đức mỗi tuần “ của Lm Emmanuen Vinh Gioang trên
Vietcatholic.net ngày 10 tháng 02 năm 2008 lúc 16:58, số 184 đề cập tới vấn đề người Kitô hữu như
sau:

349

184.- Điều chính yếu của người Kitô hữu là gì?
“ Người Kitô hữu không phải là kẻ thuộc về một dân tộc nào riêng biệt, dẫu dân tộc đó oai hùng tới
đâu mặc lòng, vì Chúa Giê – su đã từng phán:
“ Hảy đi giảng dạy muôn dân khắp thiên hạ “
“ Người Kitô hữu cũng không phải là kẻ thuôc về một đảng phái hay một giai cấp nào, vì giáo
hội ở trên mọi đảng phái và mọi giai cấp: Giáo hội thuộc về tât cả những ai có lòng tin.”
“ Người Kitô hữu là người có cuộc đời tuyệt đẹp, vì được thong phần vào bản tính của Chúa,
được nên giống Chúa, theo như lời của đức cha Berterand nói : Những người kitô hữu là những vị
Thiên Chúa trong tương lai .”
Đây là vấn đề về Kitô hữu của Kitô giáo, nên tôi xin đề cập trước tiên đến một vài vấn đề của kitô
giáo với dân tộc :
Về Kitô giáo
Đọc những tư tưởng trên, tôi cứ tự hỏi rằng mình có phải là người lạc đạo không, vì những gì thâm
sâu trong tôi, lại nói thầm kín với riêng tôi cách khác, vì thế cho nên tôi viết lên những giòng sau
này, để mong được sự chỉ giáo đúng đắn của những người giáo dân lưu tâm đến đời sống nội tâm
của người công giáo.Tôi xin thú thật tôi không có thông thạo về Thánh Kinh cũng như không sâu sắc
về đời sống tu đức nội tâm, tôi chỉ viết theo cảm quan của tôi, để mong có sự hiểu biết thêm đúng đắn
giúp mình sống gần Chúa, gần anh em và cũng như sống trong lòng dân tộc.
Tôi xin đi sát với từng câu, bắt đầu từ suy tư đầu tiên trên của Lm Vinh Gioang:
“ Người Kitô hữu không phải là kẻ thuộc về dân tôc nào riêng biệt, dẫu dân tộc dó oai hùng đến đâu
mặc lòng, vì Chúa Giê – su đã từng phán:
“ Hảy đi giảng dạy muôn dân khắp thiên hạ “
Tôi xin được nêu lên ý kiến riêng của tôi về vấn đế này :
1.- Tinh thần đạo Chúa thì vượt không gian và thời gian
Trong Sáng Thế ký, khi dựng nên Thuỷ tổ loài người : Ông Adam va bà Eve, Thượng đế ban phúc cho
loài người và bảo: “ Hảy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu và chinh phục đất đai. Hảy cai
quản các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài thú trên mặt đất “. ( Sáng thế : 1. 28 )
Chúa giao quyền cai quản trái đất cho ông bà Thuỷ tổ loài người là Adam và Eve, tức giao quyền
cai quản trái đất cho cả loài người, chứ không riêng cho một dân tộc nào. Vì thế quả đất thuộc về
của chung cùa loài người, tuy ngày nay loài người đã được phân bố khắp nơi trên quả địa cầu, có
nhiều thứ khác nhau, khó mà hoà hợp, nhưng nếu loài người không quay về tinh thần nguồn gốc đó
thì khó có thể chung sống hoà bình với nhau được.
( Ngày nay nhờ nghiên cứu về gen, về DNA testing ( by Claudia Kalb ) người ta đã truy ra nguồn gốc
loài người, từ Thuỷ tổ Adam và Eve từ Đông Phi di chuyển đi khắp nơi trên thế giới : The path back
to Adam and Eve . )
Trong hoàn cảnh Toàn cầu hóa ngày nay, rõ ràng tư tưởng này, về một mặt, dẫn ta đến tình trạng “
mọi người trên quả đất đều là công dân thế giới “, ( Teillhard de Chardin ) mọi ngưởi cần phải ôm
ấp tư tưởng công bằng và bác ái để sống hoà với nhau, nếu không có tư tưởng đó thì liệu những
người tỵ nạn khi lênh đênh ngoài biển cả như chúng ta 30 năm trước đây, có ai mà ra tay cứu vớt,
lại nữa không có tư tưởng này thì làm sao những ngưởi Kitô hữu có thể đi lại đó đây khắp thế giới để
rao giảng Tin Mừng của Chuá, đây là những tư tưởng huớng dẫn chúng ta phải hành xử với nhau
trong tinh thần Công bằng và Bác ái để đi đến nền Hoà bình thế giới.
Những tư tưởng của đạo Chúa thì vượt không gian và thời gian, nó hợp cho mọi nơi và mọi thời, đó
là chân lý vĩnh cữu, không mới không cũ. Đây là sức Sống và Ánh sáng của Chúa ban cho thế gian.
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2.- Nhưng con người theo Đạo Chúa thì lại bị giới hạn bởi Không gian.
Khi sống Đạo ( Thời gian ) trong Đời ( Không gian ) , thì Giáo hội chúng ta bị hạn chế bởi không
gian .Việc giáng trần của Chúa Giê- Su là đem tinh thần vượt không thời gian của Chúa vào trong
không gian của Trần thế, để cho “Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “.
Đây là lúc : Trời ( vượt không gian thời gian ) Đất (ở trong không và thời gian ) xe chữ Đồng , nơi
giao hội giữa vô biên và hữu hạn.
Như vậy, ngưởi Kitô hữu không thể sống ngoài không gian và thời gian được, hay nói cách khác là
Nơi Đây ( Không gian ) và Bây Giờ (Thời gian ) .
Đạo Chúa thì vượt Không và Thời gian, mà Lm Vinh Gioan thi không, nói một cách cụ thể, Lm Vinh
Gioang không thể ở khắp mọi nơi, mà không thể không sống ở Quảng Trị ( Nơi Đây ). Lm Vinh
Gioang được cộng đồng Công giáo Quảng trị cung cấp vể nơi ăn chốn ở, cùng những tiện nghi hàng
ngày, để làm nhân chứng và sứ ngôn cho giáo hội ở Quảng Trị, lại nữa Lm Vinh Gioang nay cũng
đang sống trong xã hội Cộng sản cai trị ở Quảng Trị, là nơì tôn giáo đang bị triền miên bách hại
(Bây giờ ) . Giáo hội Việt Nam không thể vừa ở Việt Nam và Vatican cũng như mọi nơi khác, ở nơi
nào thì bị buộc chặt vào nơi đó, có sống ở đó mới hành Đạo được.
Các giáo xứ ở Quảng trị là mội trường làm chứng và truyền giáo của Lm Vinh Gioang. Lm Vinh
Gioang không những phải làm chứng cho những người công giáo, mà cho tất cả đồng bào ở Quảng
trị nữa. Vì vậy cuộc sống vật chất, cuộc sống làm chứng và truyền giáo của Lm Vinh Gioang không
thể ở trên và ở ngoài đồng bào ở Quàng trị được, vì nếu không nằm trong lòng dân Quảng Trị, thì
những hoạt động của Lm chỉ đóng vai trò bề trên bố thí, làm phước cho họ mà thôi.
Đồng bào Quảng Trị là một bộ phận của dân tộc, sự thành công và thất bại của cộng đoàn dân Chúa
ở Quảng Trị cũng ảnh hưởng tới cả dân tộc. Quảng Trị kết liền với dân tộc, Dân tộc mất thì Quảng
Trị cũng không còn, mà Giáo hội ở Quảng Trị cũng mất luôn hay cũng bị gặp nhiều khó khăn.
Vậy Lm Vinh Gioang không thể tách mình ra khỏi Quảng Trị cũng như Dân tộc, nếu muốn phục vụ
đắc lực cho Giáo hội, vì vận mệnh của Giáo hội cũng được gắn liền với Quảng Trị và Dân tộc.
Sự thực là nếu đứng trên và ngoài Quảng Trị, hay rộng hơn là trên Dân tộc, thì không còn điều kiện
nào để Lm Vinh Gioang làm thiên chức Lm được: Lm Vinh Gioang không có ăn, không có nhà ở,
không có đồng bào để làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Và nếu có làm gì cũng là việc làm ngoài ý
Chúa sai đi ! Đây là môi trường và cơ hội hiếm hoi và hữu hiệu tuyệt hảo để Lm Vinh Gioang làm
chứng cho Chúa kitô, vị Thiên sai xuống trần để giải phóng những kẻ hèn yếu, bị áp bức và bị bóc
lột, nhưng khó là ỡ chỗ Lm Vinh Gioang có nhận biết và dám nói lên những bất công đang đè nặng
lên đồng bào Quảng Trị đang triền miên đau khổ hay không ?
Làm chúng là cách tốt nhất để truyền giáo, việc này chẳng phải đi đâu xa, mà ngay ở truớc mắt, bên
hè nhà, ngoài góc phố. Chỉ chú tâm đi truyền giáo, mà quên nhiệm vụ chính là làm chứng là quên
gốc, theo ngọn. Lại nữa, ta không thể tách hai nhiệm vụ làm chứng và truyền giáo, hai nhiệm vụ ấy
khăng khít với nhau, không thể tách rời, nhưng việc làm chứng là việc quan trọng hơn.
Làm chứng với lẽ sống công bằng và truyền giáo vì lòng bác ái.
Truyền giáo mà quên lẽ sống công bằng của chính mình và với lân nhân là việc làm thiếu tính chất
chinh phục, làm Chứng mà không có lòng bác ái thì lấy tinh thần yêu thương đâu mà lặn lội khắp
nơi, có khi đầy nguy hiểm để rao truyền khắp thế giới, lấy gì mà thể hiện được những điều trong kinh
hoà bình cao cả của thánh Fanxicô Assisi?
Đi truyền giáo để cao rao những chân lý của Chúa, mà mình không mang theo chân lý ấy trong lòng,
chỉ thốt ra ở lỗ miệng thiếu lửa lòng, thì phỏng: “ Vô xạ tự nhiên hương” được sao ?
Một hàng giáo dân Nguyễn Trường Tộ, một bậc Giám phẩm Nguyễn Kim Điền, có ảnh hưởng bằng
hàng trăm hàng ngàn Giáo phẩm và Giáo dân nếu cứ rao giảng mà không sống theo lời Chúa.
Truyền giáo thật hăng say để rửa tội cho nhiều là tốt, nhưng mà những cựu tòng và tân tòng cứ sống
phản chứng thì giúp ích gì cho giáo hội, vì giáo hội cần : “ Quý hồ tinh bất quý hồ đa “ , nhiều để ố
đạo thì chỉ tổ thêm gương xấu cho giáo hội, và cuối cùng chẳng giúp ích gì cho xã hội.
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Lm Vinh Gioang có thể đi cùng thế giới, có thể chọn bất cứ chỗ nào để làm chứng và truyền giảng
Tin mừng, nhưng một khi đã định cư chỗ nào thì Lm Vinh Gioang đã bị buộc chặt vào không gian và
thời gian đã chọn ở đó. Có đi sâu vào cốt tuỷ đạo lý của Chuá để sống ( vượt không gian thời gian :
lãnh vực tâm linh ) và đồng thời cũng đi sâu vào lòng dân chúng ở đó (ở trong không gian và thời
gian : lãnh vực thế sự ) thì mới hiểu biết được nhu cầu tâm linh của người dân mà đem sức sống và
nguồn sáng vào mà làm sáng đạo Chúa. Không như thế thì làm sao cho Trời Đất xe được chữ Đồng
?
Không ở trong con Người và trong lòng Dân tộc, tất đã ở trên, hay ở ngoài con người và dân tộc
rồi, khi đó đã mất hết điều kiện sống, đã đánh mất cơ hội làm chứng và truyền giáo rồi. Đó là lý do
Lm Vinh Gioang đã chê Lm Nguyễn văn Lý làm chính trị, và làm ngơ với những khổ đau của người
anh em đồng chí hướng với mình, cùng tôn vinh đấng chí Nhân chí Ái với mình.
Cũng vì lập trường phi dân tộc, phi không gian, thời gian của người Kitô hữu khi đem Đạo vào Đời,
hay quên đem Đạo vào Đời là nguyên nhân để cho lực lượng vô thần khống chế thế giới.
Khi đã bị CS khống chế rồi , mà còn mang tâm tưởng ở trên và ở ngoài dân tộc, mà làm ngơ với
những bất công CSVN đã gieo tang tóc cho đồng bào thì không biết trách nhiệm của những bậc lãnh
đạo tinh thần, của giáo dân còn ở đâu ? Tinh thần đạo Chúa được thể hiện ở chỗ nào ?
Những hình thức lễ lạt bề ngoài tuy cần có, nhưng đâu có đủ thực chất cần thiết cho cuộc sống Kitô
giáo bề trong rất thực tế quá khó khăn thời nay!. Đòi sống Kitô giáo phải kiên trì tu dưỡng tinh thần
bác ái, để khi ra sống ở đời phải thể hiện cho được lẽ công bằng để tạo nên mối hoà. Tuy nhiên đã là
con người ai ai cũng có thể phạm lỗi lầm về công bằng và bác ái, không nhiều thì ít, chẳng ai mà
không, nên phải có tinh thần tha thứ để mà làm hoà với nhau, giúp nhau sửa đổi cho tốt hơn, có thế
thì mỗi Kitô hữu mới là một peace maker, là một viên gạch kiến tạo hoà bình.
Chúng ta muốn đạo Chúa lan tràn khắp thế giới, mà cốt tuỷ của đạo Chúa là đạo Hoà bình, thế mà
tại sao tới nay, thế giới càng ngày càng lâm vào cảnh chiến tranh không dứt, rối ren và đen tối?
Phỏng chúng ta có trách nhiệm nào trong đó không? Chúng ta có nên đặt lại vấn đề sống đạo của
mỗi chúng ta không? Ta có thể nói chắc là chúng ta chưa có Tâm đạo đủ, nghĩa là không có một tấm
lòng ưu ái với con Người, với giáo hội, với đất nước đủ, thì ta chẳng làm được gì và chẳng đi đến
đâu cả! Chuá chẳng cần gì nơi chúng ta, vì Ngài là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, đã có dư
thừa mọi sự, đâu có cần gì nơi mỗi chúng ta, ngoài một điều duy nhất là chúng ta phải Sống và Làm
theo lời Chúa, để sống hiên ngang như con cái Chúa.
Khỗ nỗi khi không có Chúa trong lòng thì làm sao chúng ta có đủ ánh sáng và sức mạnh để có thể
sống hiên ngang được?
Tôì xin qua tư tưởng số 2 :
“ Người Kitô giáo cũng không phải là kẻ thuộc về một đảng phái hay một giai cấp nào, vì giáo hội ở
trên mọi đảng phái, và mọi giai cấp: Giáo hội thuộc về những ai có lòng tin “
Rất tiếc hiện tôi không có tài liệu Cộng Đồng Vatican II về “ Hiến Chế Hội thành “ trong tay, để
trích dẫn cho rõ ràng, tuy nhiên tôi cũng có thể nói sơ qua như sau về Hiến chế Hội thánh: Hội
thánh hay Giáo hội có hai thành phần : hàng Giáo phẩm và hàng Giáo dân.
Nhiệm vụ chính của Hàng Giáo phẩm là rao giảng Tin mừng, và nhiệm vu
phụ là giúp Giáo dân trong công việc cải tạo Trật tự trần thế .Còn thành phần Giáo dân có nhiệm vụ
chính là cải tạo Trật tự trần thế, và nhiệm vụ phụ là giúp hàng Giáo phẩm trong việc Rao giảng tin
mừng.
Hai thành phần này được quy định rõ ràng, có thiên chức rõ ràng trong cơ thể sống của Giáo hội,
hai thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, không thề tách rời, các thành phần sống thông phần với
nhau, có nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều cao trọng ngang nhau.
Ngày xưa, chúng ta được dạy dỗ cuộc đời là nơi giả tạm, thế gian ( trần thế ) là một trong ba kẻ thù,
( trong giáo lý ), giáo hội chúng ta quá coi nhẹ thế gian, mà chỉ chuyên đi tìm nước Thiên đàng.
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Vì Đạo không được thể hiện vào Đời, nên Đời trở nên vô Đạo, do đó, thế lực vô thần có cơ hội chiếm
cứ lãnh vực trần gian, tức là chiếm cứ mất phương tiện và môi trường sống của giáo hội.
Cộng đồng Vatican II đã nhìn thẳng và soát xét lại mọi vấn đề, mới nhất đối với giáo dân là vấn đề
cải tạo Trật tự Trần thế, thế nhưng đã qua 45 năm rồi, mà có thấy động tĩnh gì đâu! Những Hiến
chế, sắc lệnh, những chỉ dụ . . . còn nằm trong các thư viên, có thể nhiều Lm và nhất là hàng Giáo
dân chưa hề biết đến.
Đến ngày 12 – 13 tháng 02 năm 2008, 26 giáo phận Việt Nam sẽ mới hội họp để bắt đầu học tập về
Học thuyết xã hội công giáo! Đây là một tin mừng hiếm có, có thể đem lại cho chúng ta nhiều hy
vọng.
Riêng tại Việt Nam, khi CSVN chiếm miền Bắc rồi thống nhất cả nước, lãnh vực chính trị đã khống
chế tất cả mọi lãnh vực sinh hoạt trong xã hội, họ đã tìm mọi cách để tiêu diệt các tôn giáo, tuớc đoạt
tài sản và quyền tự do căn bản của mọi người dân, có một số Lm ( không biết loại thiệt đã biến chất
hay dỏm ) đã đi theo phò CS để diệt giáo hội, Các thành phẩn khác của giáo hội hình như đều bằng
lòng sống theo kiểu Xin – Cho để qua ải. Trước tình trạng sống nghẹt thở như vậy, mà khi Lm
Nguyễn Văn Lý trong nhóm Lm Nguyễn Kim Điền đã mạnh dạn đứng lên đòi quyền tự do, quyền sống
cho mọi người dân, thì bị kết án là làm chính trị, cho việc đó trái với giáo luật. Các thành phần của
giáo hội làm ngơ trước nỗi thống khổ của nhân dân. Trước đó, cố Giám mục Nguyễn Kim Điền đã
thẳng thừng chống lại chính sách bách hại tôn giáo, nên đã bị giết, một số Lm dưới quyền của ngài
đã noi gương đã can đảm nói gióng lên tiếng nói đòi công lý, thế nhưng những lời thống thiết đó
cũng đã phần nào tan biến vào trong sa mạc!
Trở lại vấn đế của Lm Vinh Gioang, tôi không rõ là giáo hội theo ý Lm là những thành phần nào, có
cả hàng giáo phẩm và giáo dân không, hay chỉ riêng hàng giáo phẩm mà thôi. Hàng giáo phẩm là
cai đầu, còn hàng giáo dân là thân thể và tay chân, hai thành phần không thể tách rời, nếu có là có
cả hai, mà không là không tuốt luốt. Nếu chỉ riêng hàng giáo phẩm là cái đầu, mà ở trên mọi đảng
phái chính trị và mọi giai cấp thì hàng giáo dân là cái thân và tay chân sẽ mất hướng và mất sự sống
và hoạt động luôn!
Khi nói “ Giáo hội ở trên mọi đảng phái và mọi giai cấp “ nghĩa là giáo hội, cả hai thành phần đều
không nhúng tay vào chính tri, mặc cho ai muốn làm thì làm, không những hàng giáo phẩm mà ngay
các giáo dân cũng không làm chính trị đảng phái và không đảng phái. Giáo hội ở trên, nên mọi việc
trần thế đều không có liên can!
Chính vì quan niệm này mà trước khổ nạn của đồng bào và anh em như nhóm GM. Nguyễn Kim
Điền, cũng như sự tồn vong của đất nước, mà Lm Vinh Gioang chẳng những không xót thương mà
còn oan trách như là lạc đạo. Có phải Lm Vinh Gioang đã có thể Xin – Cho để sống yên thân, nên
không cần gì cho mình và cho ai nữa ? Vì giáo hôi cũng ở trên mọi giai cấp, nên những kẻ yếu thế,
khổ đau, bị bóc lột bị áp bức triền miên trong 2/3 thế kỷ, chúng ta cứ vẫn thấy không liên can gì đến
giáo hội, tuy rằng mỗi năm Lm Vinh Gioang đều có làm lễ rửa chân cho anh em để chứng minh Lm
là tôi tớ của Chúa , đã phục vụ cho những kẻ khó nghèo yếu thế !
Tuy Hàng Giáo phẩm có nhiệm vụ chính là rao giảng tin mừng, nhưng khi bị cắt đứt mạch sống và
môi trường sinh hoạt thì phỏng có phải tranh đấu để dành lại quyền sống không ? Khi họ cướp hết
miếng ăn, nơi ở, cướp hết mọi phương thế sinh hoạt như đa số hiện nay thì có phải đứng lên dành lại
không ? Nếu có, thì làm việc đó là làm chính trị công dân, đã là công dân thì ai cũng phải làm chính
trị kiểu này để bảo vệ quyền sống của chính mình, chưa nói đến công đồng dân Chúa và Dân tộc.
Giáo hội mình có tên là công giáo, nên không thể ngồi khoanh tay chối bỏ việc công !
Còn hàng giáo dân nếu cứ yên tâm sống trong pháo đài của các giáo xứ để tu trì thì không còn có
việc gì cả, nhưng nếu muốn có lân nhân để làm chứng và rao giảng, thì giáo dân phải có mặt trong
tất cả lãnh vưc của xã hội ,từ tôn giáo đến chính trị, xả hội, giáo dục văn hoá đến kinh tế. . , để lấy
sức mạnh của Tình thương ưu ái đến với mọi người, lấy sự sống công chính làm của ăn đường cho sự
sống hoà với tất cả những ai có thể tiếp xúc.
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Tich cực hơn nữa, hàng giáo dân cũng phải là những kẻ tiền phong trong công việc Tu, Tề, Trị, Bình,
đậy là công việc cải tạo Trật tự Trần thế .
Giám mục Bertrand đã nói: “ Những người Kitô hữu là
những Thiên chúa trong tương lai, “ cũng như đức Phật có nói, “ mỗi giáo hữu đều là Phật sẽ thành
“. Muốn thế thì phải tu thân hàng ngày để rèn luyện đức công bằng, bác ái và tha thứ, để un Đức rèn
Tài . Có tu thân thì mới tể gia được, sống cho thuận vợ thuận chồng, gia đình là một nôi uơm Tính
người, lò luyện lý Công chính.
Khi đã có đủ Tài và Đức thì đem ra mà sống với mọi người trong mọi lãnh vực để làm một viên gạch
xây dựng hoà bình.
Muốn đóng vai trò tích cực trong công việc cải tạo Trật tự Trần thế thì phải hiểu Trần thế trong mọi
lãnh vực, mỗi người tuỷ theo khả năng và sở thích chuyên đi sâu vào một lãnh vực để làm đèn sáng
soi, làm muối mặn ướp đời. Muốn tu thân, đi vào con đường tâm linh thì phải nhờ các linh Mục, như
tên gọi, các vị là những người chuyên môn làm công tác mục vụ vể tâm linh, giúp người ta tiếp cận
với Chúa, để biết cách un Đức rèn Tài .
Khi đã có đủ Đừc đủ Tài, thì tự mình đi vào trần thế để học hỏi để phục vụ cho con Người, cho Giáo
hội và nhất là Đất nước. Có điều cần phải khai thông, có phục vụ được dân tộc thì việc phục vụ giáo
hội mới có hiệu quả, nếu chỉ chú ý phục vụ riêng giáo hội mà không để ý đến tính trạng của đât nước,
để đến khi đất nước tan tành thì giáo hội đâu còn. Cha ông chúng ta đã nói: “ Đạo mất trước, Nước
mất sau “ và “ Nước mất nhà tan “, khi đó giáo hội chúng ta cũng đâu còn.
Đây là bài học đau đớn của Giáo hội và dân tộc Việt Nam, vì chúng ta không biết chúng ta ở đâu và
phải làm gỉ đễ sống Đạo giữ Đời.
Điểm cuối là Giáo hội gồm những ai có lòng Tin.
Chữ Lòng Tin thất khó hiểu, tôi không nắm vững lắm, có người bảo : “ Répêtez –toi et la foie
viendra “ nghĩa là cứ làm đi làm lại nhiềư lần đi, rồi đức tin sẽ tới. Có lẽ là đọc kinh cho nhiều, lần
hạt cho lắm, đi lễ cho năng thì đức tin sẽ tới. Khó mà biết đức tin tới ở từng người như thế nào, mỗi
người un đúc được bao nhiêu là bác ái và công bằng ?
Đức tin chỉ tới khi chúng ta biết cách đi về tâm linh để tiếp cận với nguồn ánh sáng và nguồn sống
của Chúa, nhưng không phải là dễ dàng Nhưng theo cách đơn sơ, theo thiển ý, tin là tin Chúa, tin
Chúa là không phải cứ lạy van Chúa để được lên Thiên Đàng, mà phải cố sức làm theo ý Chúa, Ý
Chúa là những lệnh truyền : “ Mến Chúa và Yêu Người “.
Tin Chúa thì phải mến Chúa thật lòng phải sống theo lệnh truyền của Chúa, mến Chúa thì phải biết
cách tìm về với Chúa, bằng cách quy tư, đi vào cõi lòng mình, dẹp Tham Sân, Si cho cõi lòng trong
sáng để mà tiếp nhận được ánh sáng và sức sống yêu thương của Chúa, có như vậy mới mong giống
Chúa được . Khi đã giống Chúa rồi thì sẽ yêu người được, muốn yêu người tích cực thì phải biết
cách yêu mình, yêu mình tốt nhất là làm cho mình giống Chúa , để có tình thương và lý công chính
mà ăn ở với mọi người. Sống ở đời tuy cốt tuỷ là phải có tinh thương, nhưng trong sự sống hàng
ngày phải thể hiện lý công chính với mọi người trong mọi nơi và mọi lúc.
Sống được như vậy mới đem lại mối giao hòa với mọi người, đó cũng là nền tảng hoà của xã hội, đó
là căn bản đạo Chúa, để cho mỗi giáo dân là một peace maker. Kiên trì trau dồi hàng ngày may ra
mới có tiến bộ. Việc này phải học hỏi ở các vị chân tu chỉ giáo cho may ra mới tìm được lối.
Bây giờ chúng ta qua tư tưởng thứ ba:
“ Người Kitô hữu là người có cuộc đời tuyệt đẹp, vì được thông phần vào bản tính của Chúa, được
nên giống Chúa, theo như lời của đức cha Berterand nói : Những người kitô hữu là những vị Thiên
Chúa trong tương lai .”
Cuôc đời tuyệt đẹp của Kitô hữu được nhận biết không phải chỉ ở trong những lời nói hoa mỹ, ở
những nhà thờ đồ sộ, trường học khang trang hay những cuộc rước xách linh đình, mà cốt yếu còn ở
trong nhiệm vụ làm chứng và rao giảng của mỗi người Kitô hữu nữa, để giúp ích vào cuộc sống hoà
bình của nhân quần xã hội. Để khỏi rơi vào ngụy biện, ta đi theo lối ” Nhìn quả biết cây “
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Quả đây là tình trạng xã hội Việt Nam ngày nay, tình trạng các tôn giáo ngày nay, tình trạng cuộc
sống con Người Việt Nam thời nay. Trong cánh vườn việt Nam có hai loại cây : Cây các Tôn giáo là
những cây sinh ra những quả Bác ái, Công bằng, Tha thứ, hay Bi, Trí, Dũng, hay Nhân, Trí, Dũng,
Tương dung . Còn một loại cây khác là cây CS , là những cây có gốc rễ “ Hận thù giai cấp “, bạo
lực, bất công và luân thường đảo lộn.
Hai cây đó đang sống trong vườn cây Việt Nam, có thể nói đang cố cộng sinh với nhau.
Nhưng nhìn vào thực tế, thì loại cây các Tôn giáo ngày càng bị chèn ép, bị cắt mạch sống một cách
tinh vi, càng ngày càng teo tóp lại, không thể sinh hoa kết trái được bao nhiêu, còn cây CS thì càng
ngày càng tràn lan, nó gia tăng mức độ giáng cấp con Người, phá tan Gia đình và tàn hại quốc gia.
Lm Vinh Gioang nói đã được thông phần với bản chất của Chúa, trở nên giống Chúa, tức là Lm đã
được chia xẻ Tình thương bao la, Lẽ Công bằng sáng ngời của Chúa, cũng như lòng thứ tha vô bờ
bến của Ngài.
Nhưng ta chỉ nhận biết những bản tính tốt đẹp đó qua việc làm chứng và rao giảng của Lm Vinh
Gioang cũng như các thành phần của Giáo hội công giáo ra sao mà thôi.
Thực tế ta chỉ thấy có hình thức, mà không có bao nhiêu nội dung, vì xã hội Việt Nam ngày nay là
một xạ hội hỗn loạn, đạo lý các tôn giáo đã mờ như sương, đèn không sáng tỏ, muối ướp chẳng mặn
mòi. Sống trong xã hội đảo điên, các thành phần dân chúng buộc phải lao đầu vào cuộc sống mánh
mung lừa đảo nhau, lao đầu vào nhục tính. Tiền tài và Nhục dục là hai động cơ chính đang lan tràn
trong “ nếp sống cuồng hưởng vội “ của đa số!
Vừa rồi có một người bạn Bác sĩ ở Việt Nam, nói chuyện với người bạn tôi ở W.D.C rằng: Ở xã hội
Việt Nam ngày nay, không cách nào anh có thể sống lương thiện được nữa. Nếu muốn sống theo CS
thì dầu anh có cố gắng bao nhiêu cũng không tài nào làm được, mà nếu muốn giữ bản chất lương
thiện của mình thì khó tìm ra cách sống, nếu không biết gian dối và mánh mung! Cuộc sống anh
đang bị vây khổn, tứ bề thọ địch!
Phỏng như vậy người Kitô hữu cũng như mọi người dân khác có sống được đẹp đời đẹp Đạo không?
Xin Lm Vinh Gioan tự trả lời với chính mình.
Về các tôn giáo khác. Trên kia chúng tôi chỉ đề cập tới vấn đề Công giáo, vì nó liên can tới
Lm Vinh Gioang, còn các tôn giáo như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài Hoà hảo ra sao cũng là một
vần đề phức tạp . Tuy có khác nhau, nhưng thiết tưởng cũng cùng một hoàn cảnh như công giáo Việt
Nam, các giáo hội này cũng không làm trọn vai trò của mình trước hoàn cảnh quá nhiễu nhương của
đất nước. Lại nữa, sự hiểu biết của tôi về các Tôn giáo đó rất hạn chế nên không dám lạm bàn, rất
mong được đón nhận tôn ý của quý vị liên hệ.
Về Nho giáo. Còn về Nho giáo, tuy là một Đạo học, không có tổ chức hàng giáo sĩ, giáo sản,
cũng như giáo luật, nhưng nó cũng có tính cách tôn giáo, qua việc cúng Gia tiên . Trong Lễ Gia tiên
có cơ cấu Văn tổ, là Tổ trên các Tổ, ta có thể suy đến Thượng đế , nhưng là Thượng đế siêu ngôi,
cũng như các lễ tế Phong, Thiên hay tế Nam giao . Nho giáo cũng có con đường quy tư để đi về Tâm
linh, qua tuyệt Tứ : Vô ý, vô cố, vô tất, vô ngả “ để “Đôn hố nhân, cố năng ái . . .” ) .
Còn về thế sự thì có con đường Tu, Tề , Trị, Bình, là cách đem Đạo lý ( Thiên lý ) vào Đời một cách
tài tính và tích cực ( xin xem bài Chính trị công dân và chính trị quốc gia trên mạng lưới
tiengnoigiaodan.net ).
Kết luận
Sau đây là mấy thiển ý nông cạn của tôi, nếu có điều gì thất thố, xin được chỉ giáo cho để chúng ta
giúp nhau tiến bộ.
1.- Tôn giáo có mục đích phục vụ con Người, để mọi người biết cách sống hòa với nhau, để
không những mưu cầu hạnh phúc đời sau, mà còn là cuộc sống an bình Nơi Đây và Bây Giờ.
2.- Muốn làm tròn sứ mạng của người Kitô giáo thì mỗi người phải hoàn thành sứ mạng “
Mến Chúa và Yêu người “ : Có thực sự mến Chúa thì mới có thể yêu Người được. Yêu người bằng
cách làm chứng cụ thể chứ không chì có rao giảng lời nói hoa mỹ mà thôi.
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Để “ mến Chúa Giê- su nghèo khó và yêu nhân dân cơ hàn “ , chúng ta có thực tâm muốn có đời
sống giống như thế không , hay là chúng ta chỉ nói đến tinh thần nghèo khó mà thôi.
Nếu thế, thì quả chúng ta đã xa lạ với Chúa, với nhân dân, với dân tộc điêu linh của chúng ta ta mất
rồi. Trước đây, tôi có đọc một bài giảng cấm phòng của Lm . . ? Pope: Ngài chỉ sống có 25 tuổi,
chuyên viết bài giảng cấm phòng cho các Lm. Ngài bảo đại loại Giáo hội ta là giáo hội của người
nghèo. Phỏng qúy vị ( Lm ) có đem được cái nghèo vào trong bữa ăn, vào trong giường ngủ, vào
trong các lãnh vực của đời sống hàng ngày của mình được không?
Nghĩ lại, thật là khó, vì Nghèo thì đi với Khó, mà Giàu thì đi với Có, vừa Giàu Có mà vừa sống
Nghèo Khó, xem ra ngược chiều nhau, để sống dung hoà được thì cũng quá khó khăn, phải có đấng
thánh mới làm được.
Cách khác ta có thể nhìn vào cách sống hòa với mọi người để nhận biết có yêu người thật sự không.
Có yêu người thật sự thì mới tỏ ra thật sự mến Chúa. Đây là hai mặt của cuộc sống con người Kitô
hữu không thể tách rời, con người phải di bằng hai chân cùng một trật.
3.- Hành đạo là đem tinh thần của Chúa để phục vụ mọi người trong dân tộc, nhất là kẻ yếu
hèn cô đơn thất thế, chứ không phải riêng cho tôn giáo mình, đành rằng phải có giáo dân thì mới có
người để phục vụ. Việc cốt tuỷ của việc làm chứng là sống nung nấu theo tinh thần bác ái trong
lòng mà thể hiện lẽ công bằng với mọi người ngoài xã hội. Việc sống đạo tuy phải có bề ngoài
nhưng chính là sự sống hàng ngày bên trong mỗi người.
Việc truyền giáo phải có hai mặt, trước tiên là mình phải là chứng nhân đích thực để cho người ta
thấy được Chúa qua người truyền giáo, và tiếp đó là nói lẽ đạo cho người ta sáng tỏ đời sống tâm
linh và thế sự của người Kitô hữu., tức là chỉ cho họ lối sống hoà đem lại hạnh phúc ngay đây và bây
giờ cho chính họ. Hành đạo tức là đem Đạo vào Đời,vì không có Đạo thì Đời mình mất hướng đi,
hướng đi đó phải thánh hóa được chính mình trước tiên và những người xung quanh, để cùng nhau
sống hoà bình hạnh phúc, để cho gia đình được êm ấm, cho xã hội được an vui.
Để cho việc Nói và việc Làm là Một, Đạo và Đời không hai, ta phải thật sự Mến Chúa, yêu Người.
Việc này có muôn ngàn khó khăn, phải có môi trường tốt mới mong giúp nhau tiến bộ được,
Với tinh thần kính trọng và tương dung, các tôn giáo đem cái tinh hoa của đạo giáo mình mà phục vụ
mọi người, nhìn vào kết quả phục vụ mà người ta nhận ra lối truyền giáo theo lối: “ Hữu xạ tự nhiên
hương “ của mỗi tôn giáo. Đó là cách truyền giáo hay nhất và êm thắm nhất, ai có sức có tài thì đem
ra mà thi thố cho con Người, cho Dân, cho Nước, tranh dành đố kỵ, hơn thua nhau để sinh ra bất
hòa mà làm chi?
4.- Đất nước chúng ta, con Người chúng ta đã bị kẻ thù phương Bắc, phương Tây kìm hãm
trong cảnh “ cái khó bó cái khôn”; “ Bần cùng sinh đạo tặc “, đừng quá khe khắt với nhau làm chi,
chúng ta đều là nạn nhân của một nan đề to lớn, nan đề của đất nước ta cũng là nan để của thế giới,
mà cũng chính là nan để của con Người, nan đề của chính mỗi chúng ta, nếu chúng ta không biết
thức tỉnh giấc vong nô, cùng nhau đi vào nẻo Tâm linh của riêng mình mà vùng lên, vực dậy, cùng
nhau xây lại Thế sự cho đàng hoàng, thì chúng ta cứ mải lê cái kiếp trầm luân khổ nạn khôn cùng!
5.- Kẻ thù nguy hiểm của chúng ta là CSVN rất là gian manh quỷ quyệt, nhưng kẻ thù nguy
hiểm hơn hết là chính kẻ thù bất động đang ẩn nấp trong mỗi chúng ta, ngăn cản không cho chúng ta
biết kính trọng nhau,tương thân tương ái với nhau, để liên kết với nhau, cùng nhau vùng lên vực dậy,
để cho “ vạn sự khởi đầu nan “ được bắt đầu suôn sẻ thì thật là vạn phúc cho giống nòi.
Qua những luận cứ trên ta còn thấy được điều này: Vì không nhận rõ được ý nghĩa của chữ Đạo và
người theo Đạo. Đạo thì vượt Không và Thời gian, còn người theo Đạo thì lại bị hạn chế bởi Không
gian, vì không rõ vị trí của mình trong dân tộc, do đó đưa tới cuộc sống ở ngoài và trên dân tộc, coi
thế gian là giả tạm, là một trong 3 thù, nên tuy sống trong thế gian, nhưng lại hoạt động ngoài thế
gian, vô tình đã nhường thế gian cho vô thần, khi CS ngự trị quốc gia, đành phải Xin – Cho để được
sống yên thân là vậy.
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33.- Năm điều ba chuyện
Nhân đọc bài “ Cộng Đồng Hải Ngoại với danh nghĩa Tình Thương “ của Ông Hữu Tâm cũng như
sự thúc dục của người Bạn, tôi viết về 5 điều 3 chuyện. Sở dĩ tôi đề cập tới những vấn đề này tuy thật
tế nhị, nhưng đã và đang xé nát cộng đồng cũng như ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cuộc đấu
tranh của chúng ta.. CSVN đã và đang đánh chúng ta những cú làm tổn thương đến đời sống hàng
ngày của chúng ta: những cú thụi trên đầu mỗi người, những cú khoét trong tâm chúng ta làm hao
mòn mối liên hệ của chúng ta, làm giảm tổng lực đấu tranh của chúng ta, trên những vấn đề thiết
thân của mỗi chúng ta.
Còn phía chúng ta thì mỗi người đánh Gió một phương, tung Chưởng nhiều hướng, nên là một cuộc
loạn Đả loạn Chiêu, chưa tạo nên tổng lực để làm cho CSVN tan rã!
Tôi bắt đầu bằng 3 chuyện trước:
Một là lạm phát Tình Thương.
Hai là Lạm phát Tiền bạc.
Ba là lạm phát Danh dự.
Toàn là lạm phát những thứ quý báu cả. Đây lại là 3 sự Thừa, sự thừa gây nên những hiện tượng trên
là do nguyên nhân sau đây:
Đây là 5 điều:
Thứ nhất là mất ý thức thuần tuý.
Thứ hai là mất mối Liên hệ chung.
Thứ ba là thiếu điểm Quy kết chung.
Thứ tư thiếu Phương pháp chung.
Thứ 5 là thiếu Nội lực.
Đây là 5 sự Thiếu nguy hiểm làm cho ta đáng quan tâm.
A.- Ba Chuyện
I.- Lạm phát Tình thương
1.- Cứu trợ nạn nhân
Nhân đọc bài “ CĐHN với danh nghĩa Tình thương “ của Hữu Tâm trên” bacaytruc.com “.
Đây là câu chuyện của những người mang danh Tỵ nạn CS đã “ nhân danh Tôn giáo, Thánh đường,
nhà Thờ, Chùa chiền, Tổ chức từ thiện cũng như Tư nhân hảo tâm “ , làm công tác “ Từ thiện “.
Những người Hảo tâm này đau xót vì những đồng bào ruột thịt của mình đang khốn khổ, nên họ đã
dùng tất cả mọi hình thức để kêu gọi đồng bào tỵ nạn mở rộng lòng thương xót, mở túi bóp ra trợ
giúp những nạn nhân của Việt Nam. Nạn nhân đây là những người nghèo khó, những người cùi,
những người mù, những nạn nhân của bão lụt, những thương phế binh của hai cuộc chiến tranh kéo
dài mấy chục năm. . . , không những nạn nhân ở VN mà cả ở Campuchea nữa. Quả là những tấm
lòng vàng của những con Người giàu Tình cảm!
Yêu Người là điều cao quý nhất mà Thiên Chúa, Thượng Đế đã truyền lệnh cho mọi người sống với
nhau, nhưng khốn nỗi Yêu người vẫn còn chưa đủ, mà còn cần phải biết cách ăn ở Công bằng với
nhau nữa, nên cha ông ta đã bảo, cuộc sống phải có “ Tình Lý tương tham : Bên Ngoài là Lý,
nhưng Trong là Tình “ , nghĩa là hai yếu tố Tình Lý phải khăng khít với nhau, đun đẩy nhau, bổ túc
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cho nhau. Tình quá sinh ra mù quáng, Lý quá lại sinh ra gian manh quỷ quyệt, gian tham. Duy Tình
duy Lý đều làm cho cuộc sống mất quân bình, xã hội rối loạn. Lại còn nhắn nhủ thêm rằng là : “Ăn
no tức bụng “, cái gì quá nhiều cũng sinh ra rắc rối. Quả thật việc sử dụng Tình yêu nhỏ hẹp quá
đà một cách vô ý thức có thể sinh ra nhiều rắc rối!
Từ đó hiện lên một vấn nạn rất khó giải quyết cho chúng ta:Ngày nay, một mặt Chúng ta, những
người tỵ nan CS , đã có tự do, đã có cuộc sống tương đối đầy đủ ở các nước tạm dung, còn bà con
thân nhân, đồng bào chúng ta trong nước đang bị khốn khổ triền miên vì bị áp bức, bóc lột, nên bị
đói khát, bệnh tật yếu đau đủ thứ, cuộc sống có khi đã chẳng khác nào súc vật.
Trong hơn nửa thế kỷ nay nước Việt Nam ta đã bị CSVN biến thành bể khổ trần gian rồi!
Mặt khác càng ngày CSVN càng gia tăng bóc lột đồng bào, đàn áp những người yêu nước thương
nòi, ngày lại ngày chúng càng lún sâu vào con đường “ Buôn Dân Bán Nước “.
CSVN đã rước Trung Cộng vào sau cuộc xâm lăng của nhà Thanh và đã giúp cho Trung Cộng
thiết lập vòng Kim Cô “LUỠI BÒ “để xiết cổ dân tộc chúng ta : nào chiếm những vị trí chiến lược
ở Cao Bắc Lạng ở mặt Bắc, những vị trí “ CHIẾN LƯỢC TỐI QUAN TRỌNG “ bao quanh biển
Đông ở Nam Hải, Hoàng và Trường sa, phía Tây thì có đường xa lộ “ RƯỚC GIẶC “ Bắc Nam
dọc theo dãy Trường Sơn, tuy làm đã lâu mà mãi tới nay chưa có cơ sử dụng, rồi lập thêm nhà
máy lọc dầu ở Dũng Quất, Quảng Ngãi kề cận đường xa lộ Bắc Nam, nay lại rước giặc về khai
thác Bauxit ở Cao Nguyên ( TỬ HUYỆT ), đây là vị trí chiến lược án ngự cả Đông Dương.
Chúng chiếm Không những vị trí chiến lược, mà còn là những vị trí tài nguyên quan trọng của
quốc gia nữa, bao nhiêu huyết mạch của Việt Nam đều bị chúng ấn vào tử huyệt. Trung cộng cố
tàm thực Việt Nam bất cứ giá nào, đã gần 5000 năm chúng chưa làm được, nay CSVN đang giúp
chúng thực hiện bước chót của sự bành trướng này!
Để mặc cho đồng bào bị đau khổ triền miên, trước những cảnh “ tay đau ruột xót, máu chảy ruột
mềm “, là con Rồng cháu Tiên, ta không thể dửng dưng, chúng ta sao nỡ!.
Nhưng, bao nhiêu đau khổ đó phần lớn là do sự cai trị hà khắc của CSVN gây ra, nay ta cứ cúi đầu
cứu một số nạn nhân mà quên rằng CSVN đã triền miên gây ra đau khổ cho toàn dân, làm hao mòn
sức mạnh của toàn dân, để giúp Trung cộng thực hiện việc bành trướng thôn tính nước ta, thật là một
điều đáng quan tâm bậc nhất.
CSVN cứ ngang nhiên tiếp tục xả rác, một số chúng ta đã làm việc không ngó trước dòm sau, cứ cúi
đầu đi dọn rác do chúng xả ra, giúp tiền bạc cho chúng có dư nội lực xả thêm rác nữa, làm cho đồng
bào chúng ta bị đau khổ thêm, đất nước tan hoang thêm, mà chúng ta nỡ nào để không lưu tâm đến
nguyên nhân xả rác của CSVN sao? Chúng ta đành lòng quên đi những kẻ nội thù gây đau khổ tang
tóc cho toàn dân gần thế kỷ nay và quên đi kẻ ngoại xâm truyền kiếp đang dụng tâm từng giây từng
phút để nuốt chửng và đồng hoá dân tộc ta suốt gần 5000 năm nay!
Như thế có phải là Lòng Nhân ái nhỏ mọn của chúng ta đã được xài sai chỗ quá nhiều, và Lý trí
của chúng ta đã quá hẹp hòi sinh ra mù quáng quá xá không ?
Hành động của những người trí thức như vậy có tri kỷ tri bỉ không ?
Chúng ta cứ tưởng là ta giúp người thân cũng như đồng bào chúng ta thoát khổ đau, nhưng thực
sự chúng ta đã và đang vô tình tiếp tay cho” kẻ nội và ngoại thù “ diệt nội lực toàn dân và xiết
vòng kim cô để khoác cho toàn dân ta một tròng Nộ lệ mới, nô lệ hơn 1000 năm chưa đủ đau khổ
và nhục nhã sao!
Đây là những vấn đề xem ra rất Nhỏ, nhưng tác dụng của nó lại khá To, vì nó có thể hoà giải sức
lực đấu tranh to lớn của chúng ta, làm cho cuộc đấu tranh không nhúc nhích, không lớn mạnh
lên được, có cơ để cho đất nước rơi vào” tròng nô lệ mới qua sự dẫn đạo tận tụy của đảng CSVN
“. Đây là cơ hội ngàn năm, nếu chúng ta không ý thức mà vực dậy được là do lỗi ở mỗi chúng ta!
Có lẽ vì cảm nghĩ như thế đó mà Ông Hữu Tâm đề cấp tới vấn đề “ CĐHN với danh nghĩa Tình
thương” Những người tổ chức cứu trợ được Ông liệt vào hai loại:
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Loại có tổ chức thường xuyên hẳn hòi như:
Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo đã thực hiện hơn 60 chuyến rồi để giúp người Cùi,
thương phế binh, nạn nhân bão lụt, lợp nhà cho người nghèo…
Linh muc Trịnh Tuấn Hoàng ( 1 ) thì cứu trợ không những ở Việt Nam mà cả bên Campuchea
nữa.
Thầy Sáu Vũ Thành An với hội bà mẹ Teresa
Ông Trúc Giang với nhóm Sưởi Ấm
Ông Võ Thành Đông cứu Thương Phế Binh
Ông Đỗ văn Trọn cứu người mù.
Tổ chức Help the Poors ( 2 ) ở Orange County.
Loại Cơ hội chủ nghĩa hay Từ thiện Du kích
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở Seatle cứu người mù.
Ông Quốc Nam với làng Nổi bán máu
Cô Tim Rebeau với ngôi Nhà May Mắn
Nhà văn Văn Quang ở thành Hồ cứu Thương phế binh.
( Có Thương gia Trần Đức hổ trợ đàng sau ).
( 1 ) và ( 2 ) : Tôi thêm vào. Có lẽ còn nhiều tổ chức hơn nữa.
2.- Đường lối Từ thiện của CSVN
Năm 2004 GHPGVNTN Thượng toạ Thích Quảng Độ tổ chức giúp nạn nhân bão lụt đồng bằng
Sông Cửu Long đã bị CSVN ngăn cản, Công an đến giải tán đồng bào , bắt các thầy và tịch thu mười
mấy tần đồ cứu trợ về chia nhau! Hồng Thập Tư Hải quân Mỹ xin giải phẩu bệnh tật miễn phí cho
đồng bào ở Đà nặng và Sài gòn cũng đều bị CSVN từ chối. Năm 2005 các quốc gia Liên Âu đem đồ
cứu trợ tới cấp phát, vì không thể ngăn cản một cách lỗ liệu, nhưng tối đến Công an đến các nhà
được cấp phát lấy lại đồ về chia nhau! Công tác Từ thiện xem ra không phù hợp với chính sách cai
trị dân theo lối “ thắt Bao tử và Bịt mắt “ của CSVN, vì việc cứu trợ đồng bào có hại cho việc giữ
ngôi độc trị!
3.- Ai có thể làm việc Từ thìện?
Việc mà ai cũng rõ là xưa nay chưa bao giờ CSVN cho bất ai ở ngoại quốc về hoạt động ở Việt Nam,
ngay cả các tổ chức từ thiện. 3 sự kiện cấm cản vừa nêu trên là lý chứng cụ thể để ai cũng có thể
nghĩ rằng không có sự đồng ý hay chỉ đạo của họ thì không ai bao giờ được làm. Và những người
được làm thì tất phải có điều gì đó ở đàng sau màn trình diện?
Đã nhiều năm qua ta thấy những tổ chức từ thiện nêu trên đã đi về VN như đi chợ,nổi nhất là Mục
sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo nhất quyết cứu trợ với bất cứ giá nào, hình ảnh trên TV cho ta thấy “
mục sự già này “ dầm mưa giải nắng khắp nơi làm việc từ thiện, ta có cảm tưởng như Tình thương
đồng bào được Thiên Chúa nung nấu trong lòng, nên mục sự làm việc với bất cứ giá nào, mặt khác
dường như mục sư là người được CSVN giao cho nhiệm vụ lớn lao để cứu trợ đồng bào một cách tự
do, nạn nhân nào cũng cứu giúp, chỗ nào cũng tới nơi, và khổ đau thiếu thốn nào cũng được mục sư
đáp ứng. Mục sư cho chiếu những hình ảnh cứu trợ đồng bào hải ngoại, những bao gạo do ai tặng,
những mền, bánh trái, nhưng xe lăn và giếng nước, những nhà được lợp tôn đều có ghi tên đồng bào
hải ngoại gởi tặng, mọi sự xem ra phân minh lắm, nhưng theo ý của Ông Hữu Tâm thì việc bày trò
này đã có bàn tay khác dàn dựng để rửa mặt nhà nước cho sạch sẽ hòng phô trương với thế giới bên
ngoài!
Qua việc cứu trợ nạn nhân, nguời ta có cảm tưởng rằng đồng bào tỵ nạn CS trên thế giới đang
quay về cùng CSVN để băng bó niềm đau của đồng bào, để đi đến hoà hợp hòa giải dân tộc? Điều
quan trọng hơn là làm cho các nước Tây phương an tâm đưa tiền vào VN mà đầu tư, vì vấn đề
Nhân quyền và Tự do đã được cải thiện!
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Còn điểm chính yếu là việc Bất công gây ra sự đau khổ cho toàn dân đã 64 năm nay, nhất là
cho dân oan hiện nay, những việc đàn áp thô bạo những nhà đấu tranh cho Nhân quyền và Dân
chủ, và sự trắng trợn cướp nước của Tàu cộng , . . .thì “ tất cả những vị Từ tâm này lại cố tình
bỏ quên “!
Vậy mục sư cũng như các tổ chức từ thiện khác chỉ có làm việc Bác ái nhỏ vặt mà không thèm
đến xỉa đến lẽ Công bằng, cũng không đếm xỉa đến sự đau khổ của toàn đân cùng sự nguy vong
của giống nòi đất nước; theo thiển ý mục sư cũng như các vị hảo tâm khác đang đi một chân trên
con đường hành Đạo, quý vị ấy chỉ đi cứu chữa Hiện tượng khổ đau mà tránh đối diện với
Nguyên nhân gây ra đau khổ ! Nếu không vì tiểu lợi tiểu danh ai lại đưa Đại Tâm đi làm Tiểu
sự ghê gớm như vậy! Có sống đến ngàn kiếp nữa thì việc cứu khổ cứu nạn này thì vẫn cứ như
xưa, mà chắc chắn ngày càng gia tăng, vì đã có quý vị là nguồn cung cấp thêm dầu thêm lửa! Đó
là ý kiến riêng của tôi chưa chắc đã chính xác, kính xin quý vị có liên quan cho “ ý kiến xây
dựng rõ ràng nhưng xin đừng la lối chửi bới nhau “ để chúng ta thông cảm nhau để sống với
nhau như là đồng bào của con Rồng cháu Tiên thời mới .
Ngoài ra lại còn vài điểm khác nữa: Mục sư hay các tổ chức khác đã nhân danh đồng bào hải ngoại
để làm việc cứu trợ, mặc dầu không có sự uỷ thác nào của cộng đồng, nhưng làm việc từ thiện là
công việc khởi đầu từ trong lòng mỗi người, ai có lòng thì kẻ ấy làm, không ai bắt buộc được ai.
Nhưng việc này có liên quan tới mồ hôi nước mắt nhiều người, cũng như vấn đế liên quan đến sự tồn
vong của đất nước, ta không thể quên đến lời Cha ông chúng ta đã bảo “ Tài thượng phân minh “, về
món tiền bạc bao giờ cũng phải rõ ràng, làm việc không có Ban Tổ chức, không có ban Kiểm tra Tài
chánh độc lập về phần Thu Chi cho rõ ràng tất không thể không lem nhem. Không phải sợ người ta
chê mình lem nhem, mà chính mình phải tránh trước các dịp dễ làm cho mình sa vào vìệc lem nhem.
Các nhà chân tu ai cũng phải để phòng “ tránh DỊP phạm tội hơn là liều mình Đối diện với tội lỗi để
không may sa vào!
Làm việc thiếu nguyên tắc công minh thì không thoát khỏi lem nhem nhiều phía, vì đây là tiền mồ hôi
xương máu của đồng bào. Tại sao có nhiều người tham gia như vậy không hợp nhau lại làm cho
đàng hoàng phân minh, tuy mục sự có kêu gọi ai muốn kiểm soát thì đi theo cho biết, nhưng đây chỉ
là việc tránh búa rìu dư luận, chứ chưa phải việc làm quang minh chính đại vì là việc làm của một vị
lãnh đạo tinh thần, không phải vì thế mà được miễn trừ, ngày nay không thiếu gì những người “ lấy
Đạo tạo Đời “, việc làm thiếu quang minh là việc làm mờ ám! Qua sự kiện trên hai ta thấy vấn đề
được đặt ra:
Hoặc là Mục sư và những người làm từ thiện có ăn chia với CSVN, nếu là có thật thì điều này rất lợi
cho CSVN, thứ nhất là CSVN ngồi mát ăn bát vàng “ về tiền được chia “, thứ hai là có người làm tay
sai không công thực hiện công tác chính trị cho CSVN là để che mắt các nhà chính trị ngoại quốc
rằng Việt Nam ngày nay đã có tự do tôn giáo, cũng để làm mộc che búa rìu dư luận từ ngoài, trong
trường hợp CSVN thẳng tay đàn áp tôn giáo, cũng như các nhà đấu tranh cho Nhân quyền và Dân
chủ trong tương lai.Hoặc là đồng bào tỵ nạn hải ngoại có thể nghi rằng các vị này được móc nối để
thi hành nghị quyết 36 của CSVN, khi đồng bào hải ngoại nghi ngờ phát giác sẽ gây thắc măc về
việc này mà gây chia rẽ phá nát công đồng. Đàng nào thì CSVN cũng có lợi, phía nào quý vị thua
thiệt trăm đường, quả thật CSVN là đỉnh cao trí tuệ của nghề gian giảo !!!
Các vị đều là những vị Tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, những trí thức cả, tất việc làm của quý vị phải có ý thức
toan tính đàng hoàng, bá nhân bá ý ta khó mà biết rõ được ý sâu. Nếu sự cứu trợ mà được quý vị
thực hiện như lời quảng cáo, thì đó là điều quá cao thượng và quý giá, ngược lại chỉ nhân danh hoặc
làm tay sai ( cả Ý thức và vô ý thức ) để thủ lợi và đoạt danh thì là điều vô cùng sĩ nhục! Quý vị là
những người có đời sống sung túc, không cần bươn chải bất cứ giá nào để có miếng cơm tấm áo như
đồng bào đói khát trong nước, nên những việc này không những làm tổn thương đến đời sống tinh
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thần của quý vị mà còn là tiếp sức cho kẻ thù đã quá giàu để chúng có thêm sức để hại dân và bán
nước!
Nói như thế là chúng ta không phản đối việc cứu trợ đồng bào trong những trường hợp cần thiết ,vì
đây là viêc phải làm, không thể không làm, nhưng phải làm làm sao không gây tác hại cho toàn dân
và đất nước. Vì vậy nên khi làm chúng ta phải hợp lực lại, phải có tổ chức đàng hoàng phải có kế
hoạch tương đối vẹn toàn để sự hy sinh của chúng ta đạt được kết quả tối đa. Đây là việc khó khăn
trong xã hội CSVN, nhưng nếu quyết tâm chúng ta sẽ tìm ra cách được, chúng ta không thể làm theo
cung cách dễ dãi được.Trong trường hợp, qua việc cứu trợ quý vị có những công tác đặc biệt khác
thì chúng tôi không dám lạm bàn, chỉ cần lương tâm quý vị tìm ra cách làm trong sáng và hữu hiệu
để tránh ngộ nhận, nhất là không giúp nuôi béo kẻ thù.
4.- Mục vụ hải ngoại
Đáng lẽ tôi không nêu vấn đề nhạy cảm này lên nữa, nhưng để cho thấy rõ được cái ác tâm của
CSVN đối với Đất nước và Tôn giáo mà chúng ta phải ôn lại, mục đích là tìm ra những việc chúng ta,
nhất là giáo dân phải làm để cho việc Đạo việc Đời được tốt hơn, chứ không có ý để quy việc xấu tốt
cho phía nào. Ta biết cơ cấu Tổ chức của Giáo hội công giáo hoàn cầu rất đơn giản. Đầu não của
Giáo hội là Toà thánh Vatican. Thân thể và tứ chi là các Địa ( giáo) phận. Địa phận gồm nhiều
Giáo xứ. Các Địa phận được chia theo khu vực địa lý, theo phần đất trên thế giới, tuy nhiều nơi
chưa có giáo dân, nhưng các địa phận đã được chia rồi. Vậy thì giáo dân ở đâu thì thuộc Địa phận ở
đó. Khi Giáo dân thuộc diện Tỵ nạn đã được các Địa phận địa phương chăn dắt thi hàng Giáo phẩm
Việt Nam không còn nhiệm vụ nữa, mà chỉ còn liên hệ tinh thần. Vậy cái gọi là mục vụ hải ngoạì
mang một ý nghĩa khác.
5.- Vài ý kiển thô thiển
Không sống trong xã hội Xin – Cho ta không thể hiểu rõ ý nghĩ đích thực của hàng Giáo phẩm, có
thể nghĩ là nhân mưu dụng mưu, các Ngài đã phải buộc đi ra nước ngoài theo Ý muốn của CSVN để
giúp đánh lạc thế giới Tự do rằng ngày nay đất nước VN đã có tự do tôn giáo rồi, để đổi lại trong
nước chúng nới vòng kiềm toả ra hầu được phát triển phần nào, chứ như ở miền Bắc ngày xưa dưới
thời đức Hồng Y Khuê, đức Hồng Y Căn, đức Hồng Y Tụng, các Ngài cứng rắn quá, nên bị chúng kìm
hãm mãi làm cho hàng Giáo phẩm và giáo dân bị tiêu hao về Lượng tuy cũng phần nào giữ được
Phẩm chất. Sự việc các Ngài Giám mục, Linh mục sau này liên tiếp làm công việc mục vụ hải ngoại
để xin tiền Giáo dân hải ngoại về chi tiêu, có người cho rằng dùng sai ý nghĩa hay chỉ để xây nhà thờ
cùng cơ sở khác cho đồ sộ, kèm theo rước sách tưng bừng, văn nghệ ca xướng rùm beng, mà quên
bồi dưỡng Nội dung là giúp “ Dìu dắt giáo dân cùng yêu thương mọi người và sống công bằng để
canh tân xã hội “ thì mặc nhiên sa vào bẩy giúp cho cộng sản tiếp tục tàn dân hại nước. Nếu như
các số tiền đó được dùng để nâng cao trình độ giáo dân thì làm gì mà hàng giáo phẩm không được
che chở, lại nữa các ngài đã chẳng lạ gì bài học “ các con đừng sợ!“. Trong hoàn cảnh hiện nay,
nếu ta quá chú trọng về Hình thức sang trọng trong một đất nước điêu linh thì không phải là cung
cách sống tốt Đạo đep Đời! Đây là nếp sống phản chứng! Cộng đồng Vatican II đã 45 năm qua mà
thành phần giáo dân chúng ta được mệnh danh là “ lực lượng cải tạo trật tự trần thế “ còn chưa
biết gì nhiều về nhiệm vụ của mình thì thật là điều tai hại cho đất nước và giáo hội. Ta phải tự hỏi
giáo dân là những ai đây ?
Thời nay giáo dân không thể “ ở mãi trong áo chùng thâm “ được nữa, phải ra sống làm chứng cho
Đạo giữa Đời đàng hoàng thì làm sao CS dám đụng tới sợi lông chân tóc của hàng Giáo phẩm, hoặc
lo sợ việc giáo dân thiếu hiểu biết để “ chống Cha chống Chúa” .
Vạn vật biến đổi không ngừng theo luật thiên nhiên của Chúa, mọi hình thức của Tôn giáo tất phải
biến đổi theo luật bất biến đó để được thích hợp với vai trò chứng nhân và ngôn sứ giữa Trần gian,
chỉ có luật Thiên Chúa mới là bất biến, còn nếu Giáo dân cứ sống theo lối ngồi an nhiên nhìn mọi sự
bất công xẩy ra trước mắt như bất can thì chỉ để cho chúng ta theo lẻo đẻo đàng sau, giáo dân sẽ
chẳng Tạo được cái gì đáng kể mà mong Cải được Trần thế!
Ta biết sức mạnh của Giáo hội khởi đầu từ hàng Giáo phẩm nhưng chính là quy tụ ở hàng đông đảo
giáo dân. CSVN luôn kìm hãm Tự do để giam hãm nhân dân cũng như các giáo dân trong đói nghèo
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và ngu dốt để cho dễ cai trị mà bóc lột. Thì chính chúng ta những giáo dân thời nay phải đi ngược
lại để giải phóng con Người bằng cách khởi đầu tu dưỡng cung cách sống Tâm linh sung mãn để
nâng cao dân trí và dân sinh. Giáo dân Thái Hà bắt đầu cuộc sống làm chứng của mình bằng cách
đòi công lý xã hội bằng cầu nguyện. Đây là một cuộc sống đức tin sống động để bênh vực cho công
lý xã hội không những cho giáo hội mà phải cho toàn dân. Chúng ta bất kỳ ở đâu cũng phải tiếp tay
và làm liên tục.
Cốt tuỷ của đời sống dân sinh là un đúc lòng bác ái và dân trí là cùng nhau thực thi lẽ Công bằng
trong mọi lãnh vực. Đây là công việc vô cùng khó khăn, không kiên trì tu dưỡng và thực hành thì
không bao giờ đạt được. Ngoài ra, ta không thể sống Ngoài và Trên Dân tộc được, tôn giáo ta là
Nhỏ, còn Dân tộc là Lớn, hai thứ này khăng khít với nhau, không thể tách rời, để mất thứ Lớn thì
cái Nhỏ cũng tiêu vong luôn! Nếu cứ thờ ơ với vấn đề này, thì dân tộc sẽ nguy vong và tôn giáo ta
cũng bị tiêu vong cùng dân tộc.
Ta cần phải có cuộc sống Hình thức, nhưng cốt tủy của Đạo chính là Nội dung, bỏ quên Nội dung mà
mê chuộng Hình thức thì bị rơi vào cảnh sống Vật Chủ, chỉ giam hãm con người trong cơn mê vong
Đạo.
Cái lầm lớn lao của chúng ta là cứ mê mãi trong ít hành động Bác ái, Nhân từ, Từ bi để vỗ về
lương tâm mà quên lẽ Công chính để cho sự bất công cày nát con Người và Xã hội. Cái Thể của
Đạo là Lòng Bác ái mà Dụng của Đạo ở Đời là Đức Công Bằng để cho mọi người sống Hoà với
nhau, sống như vậy mới là sống theo Công lý để kiến tạo Hoà bình. Thực hiện Bác ái mà quên
sống theo Công lý là làm mất quân bình cuộc sống. Sống trong một xã hội Bất công tràn lan thì
làm cho đức Bác ái trở thành một thứ trang trí! Đối với Nho giáo thì cái Thể của Đạo lý là Đạo
Nhân, mà cái Dụng là Đức Nghĩa, tức là Lễ, Trí, Tín.
Sống theo Nghĩa, Lễ, Trí , Tín là một bảo chứng của cách sống đem Đạo lý vào Đời.
Trong việc CSVN dễ dãi cho phép hàng giáo phẩm đi làm mục vụ hải ngoại vừa qua thì họ đã nhắm
hai mục đích:
1.- Thanh minh với thế giới Tây phương là nhà cầm quyền Việt Nam là đã biết tôn trọng Nhân
quyền và đã có Tự do tôn giáo..
2.- Điều quan trọng nữa là chủ ý làm xé nát mối liên hệ keo sơn giữa hàng Giáo phẩm và
Giáo dân, làm cho Giáo dân có ấn tượng không đẹp về hàng Giáo phẩm, nếu qua việc mục vụ như
nhiều người nghi vấn là CSVN sẽ được chia phần nữa thì thất là khó nói!
Nếu thực sự là như vậy, đây là niềm đau của cả giáo hội, cả hàng giáo phẩm và lẫn giáo dân
phải đón nhận lấy để cùng nhau vượt qua.
II.- Lạm phát Tiền bạc
Người Việt Nam có tiếng là sống nặng về Tình, do đó mà không quên nguồn cội, nhất là Bà con Thân
thuộc đang sống trong cảnh khốn cùng, nên khi ra ngoại quốc là cố sức kiếm tiền để gởi về giúp Gia
đình. Tuy là đồng tiền là mồ hôi nước mắt nhưng họ vẫn không coi Của nặng hơn Tình Người. Mối
tình cao quý này đã giúp cho nhân dân ta thoát khỏi nạn nô lệ và đồng hoá hàng ngàn năm.
Những người qua đây làm rất nhiều việc khác nhau, vì chưa có bằng cấp và kinh nghiệm, nên một
một số phải làm việc tay chân với tiền mặt. Qua một thời gian, người nào cũng có đủ ăn đủ mặc,
nhưng ai ai cũng cố làm để có tiền gởi về giúp gia đình. Tôi xin đan cử một thí dụ:
Có những người qua đây làm việc vệ sinh ở các Hotel, cố sống tiết kiệm gởi thật nhiều tiền về cho
cha mẹ, mà không dám nói gì đến cảnh khó nhọc của mình hàng ngày.
Nhờ sự chênh lệch về hối đoái giữa Mỹ kim và Đồng Việt Nam, nên số tiền gởi về làm được nhiều
việc lắm, mua vườn tược rộng rãi, xây nhà cữa khang trang, sắm đồ đạc sang trọng.
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Khi mọi sự nhà cữa và cuộc sống đã được yên, thì đã có Cha mẹ đã đi tìm thú vui trong sòng bạc đỏ
đen, vì đã có nguồn tiếp tế bảo đảm. Thế là những người xung quanh có con cái bà con ở ngoại quốc
cũng hăng hái xin tiền, việc này gây nhiều khó khăn cho người ở hải ngoại.
Người con Không dám nói rõ cha cha mẹ biết sự khó nhọc làm ra đồng tiền,vì sợ đụng tới việc kiếm
tiền khó khăn, tỏ ra bất hiếu, cha mẹ cứ nghĩ Mỹ là nước giàu sang, tưởng như người ta có thể làm
ra tiền như nhặt dollar ở ngoài đường vậy.
Có nhiều cha mẹ mỗi lần viết thư hay gọi điện thoại là đòi thật nhiều tiền, khi được trả lời là chưa
có, thì bảo đi vay mượn. Khi xin tiền thì nèo cho nhiều để phòng khi có bị bớt xuống thì cũng đã
được số tiền ưng ý nhiều rồi, dại gì mà đòi ít.
Nhưng khi không được thỏa mãn thì hố ngăn cách giữa cha mẹ và con cái cũng như bà con bắt đầu
rộng ra. Thế là việc “ Có Tình đã làm Mất Tình “, hai bên đều bị tổn thương!
Đây là vấn đề đã làm rắc rối nhiều gia đình nhất là về hai phía bên Vợ và bên chồng.
Đây là chuyện dài như chuyện nhân dân Tự vệ ngày trước, làm sao biết và kể hết được.
Ta không thể biết hết những người tỵ nạn làm những nghề gì, họ gởi bao nhiêu và một năm họ gửi
bao nhiêu lần, nhưng tin tức cho biết mỗi năm số tiền những người tỵ nạn gởi cứ tăng dần, tử 3, 4 tỹ,
đến 7, 8 tỷ, rồi nay dường như 10 tỷ. Chừng 3 triệu người tỵ nạn trên thế giới mà một năm gởi về 10
tỷ, tính ra mỗi đầu người gởi về hơn 3,000.USD. Số tiền này gần bằng 1/3 ngân sách quốc gia, nên
giúp CSVN vững ngôi cai trị mà giúp Bắc phương tiếp tục âm mưu tàm thực!
Ngày xưa Mỹ viện trợ cho VNCH 700 triệu Mỹ kim mà còn bị cắt ngược cắt xuôi, ngày nay không
cần xin mà người Ty nạn đã giúp kẻ thù CSVN nhiều lần hơn qua những món quà gỡi cho người
thân! Những người gởi quà cứ tưởng mỉnh gởi tiền cho người thân chẳng liên can gì đến ai mà dè
dặt. Họ có ngờ đâu rằng việc gởi tiền này cũng là tiếp tế cho CSVN đang đói dollar để cứu nguy chế
độ và cũng để chúng tiếp tục bần cùng và ngu hoá toàn dân.
Có người lại cho rằng, tiền dollar mà đồng bào gởi cho thân nhân được giữ lại ở đây, để CSVN
chuyển dollar tham nhũng ra ngoạì quốc phòng thân, còn bên kia thì CSVN xuất dollar từ tiền cắt
xén viện trợ nước ngoài để giao cho người nhận, Tôi chỉ viết ra với sự dè dặt vì mình không có cách
gì kiểm chứng được, chỉ nêu ra cho rộng đường dư luận.
Đây là lòng Bác ái thiếu suy tính của những người mang danh tỵ nạn đã không ý thức đủ về việc gởi
tiền nên vô tình Lạm phát Tiền bạc giúp cho Việt Công tiếp tục “ hãm hại đồng bào và bán nước “ .
Đây là vấn đề chung chứ không còn thuộc phạm vi cá nhân nữa,mà thuộc phạm vi tập thể, nhưng cữa
Chùa của tập thể chưa được lưu tâm khép đóng! Nhiều người đã kêu gọi đừng gởi tiền về trong tháng
Tư đen, không du lịch Việt Nam trong tháng Tư đen, nhưng những cám dỗ về thú ăn chơi du lịch rẻ
tiền cũng như danh vọng áo gấm về làng không kiềm chế nổi. Khi không hiểu rõ sự nguy hại của
hành động mình cho dân tộc đất nước thì không thề kìm hãm cái tham dục nhỏ mọn của mình được.
Thế là một số người Tỵ nạn đã phạm vào một số vấn đề mà không hay biết. Nếu mình gởi tiền một
cách quá đáng, không toán tính thiệt hơn, thì sẽ gây ra những mối nguy hại sau:
Giúp kẻ thù vững ngôi để tàn dân hại nước.
Làm cho những người nhận quà thêm thói ỷ lại.
Về lâu về dài không thỏa mãn đòi hỏi quá đáng của người thân lại làm mất Tình! Phí phạm tiền bạc
do mồ hôi nước mắt của mình một cách kém hiệu quả.
III.-Lạm phát Danh vọng
Sau khi định cư nhiều người có thể đi cắt cỏ, làm nail, làm assembly, làm nhà hàng, cũng như nhiều
người đã thành công trong nhiều lãnh vực khác nhau, cũng như những người ăn trợ cấp xã hội. . .
nhờ cuộc sống tiện tặn, chung nồi chung bát, túi ai cũng đã có rủng rỉnh tiền mặt, bắt đầu về VN
trước là thăm gia đình giúp đỡ người thân, tiếp đến là ăn chơi, ăn rẻ chơi sang, sống buông thả thoải
mái lắm, không ai dòm ngó. CSVN đã tạo cho một môi trường xã hội “ yêu cuồng sống vội “ cứ đạp
lên nhau mà sống cho hết Ga. Ăn thứ gì của quê hương cũng ngon, chơi cái gì cũng có cũng rẻ, lại có
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thêm cơ hội du lịch , thăm người thân, thăm mồ mả cha ông, toàn là những lý do chính đáng và cao
thượng cả, đặc biệt cái Nguyễn Minh Triết đã qua đây quảng cáo, Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm,
không những đẹp mà con rẻ nữa, ê hề chỗ nào cũng có, sang có hèn có, cứ có dollar là có của đẹp
ngay, quê hương thất là hấp dẫn!
Để cho nhân dân không nhận ra kẻ gây ra đau khổ cho đồng bào đất nước là ai,ngoài 3 cái Bịt như
Lm Nguyễn Văn Lý đã nói, CSVN còn thêm 2 thứ: Bịt Trí và Bịt Lòng nữa, đó là “ Du lịch ăn chơi
đĩ điếm “ tràn lan cùng “ cúng quảy mê tín dĩ đoan “ khắp chốn.
Tiếp đó là kêu gọi “ khúc ruột ngàn dặm về ăn chùm khế ngọt quê hương” ! Mặt khác những người
hảo tâm, không thể quên chùm khế ngọt, thương nước thương nòi, khi về được đón tiếp long trọng,
được nhiều người khâm phục lắm, nể lắm, nhất là những người đi làm assembly được đóng vai kỹ sư
điện tử, người làm nail thì là chủ nhân của hảng Mỹ viện, người đi cắt cõ thì là chủ nhân của hãng
Dịch vụ, chưa nói đến các vị Trí thức thì cao cả tới đâu. . .
Đó là hiện tượng “ áo gấm về làng “: ăn mặc sang giống Mỹ, nói thank you liên nhịp, ok dàì dài “ ,
chi tiêu rộng rãi với bà con làng xóm, nhất là có bồ non trẻ đẹp giá rẻ. . .
Có người trước đây là phu nhân của nhân vật quan trọng trong chế độ VNCH, khi con cái qua đây
học hành thành công, làm ra nhiều tiền, ở đây không biết hãnh diễn với ai, nên liên tiếp tìm về VN
tìm bạn bè người này người nọ làm việc bác ái, ngay cả kẻ thù đã tiêu diệt gia đình và đồng bào mình
lúc trước! Khi đã có đồng dollar rủng rỉnh thì lại đói khát danh dự, nên phải sắm vai “ áo gấm về
làng “để làm rạng danh mình ít nhất cũng được dăm ba ngày hay một vài tháng về thăm quê!
Có nhiều người khi thấy VNCS thiết lập bang giáo với Hoa Kỳ, nghĩ là có hiệu bật đèn xanh, bèn
chớp thời cơ kẻo trễ, nên nhiều người từ nhiều nước khác nhau tìm cách đem tiền về làm ăn, theo
nhiều ngành nghề khác nhau. Từ lâu lắm rồi đã có có người đã đem tiền về nhập cảng nhiều thứ
cũng như những đồ đá quý những vật dụng bằng đá ở Ngũ Hành sơn Đà nặng, mở tiệm kem sang
trọng Baskin Robin ờ Sài gòn, . . . nhưng được ít lâu sau, mất cả chì đến chài, mang đầu máu, im
thin thít về, mãi tới nay chẳng dám rỉ lên một tiếng nào. Đây là những người ít ai biết! Sau này ta
nghe tin tức nhiều người về làm ăn, không những mất hết tiền, mà còn bị ở tù nữa. Những người này
thì ai cũng biết được!
Một số người trước đây đã quyết tử với VC cũng như đã trốn VC từ xa xưa cũng đã lò mò trở về hoà
hợp để không những xin hưởng chút ân huệ rơi vãi, mà còn được tiếng là “ khúc ruột ngàn dặm yêu
nước “ nữa!
Có người về VN mua nhà để mong khi về hưu sống cho đế vương hơn, nhưng đều bị gài hoặc anh em
đứng tên đoạt mất hoặc nhà cầm quyền địa phương đoạt mất, ruột đau như hoạn nhưng miệng chỉ
ngậm câm vì khôn quá hoá dại, biết than thở cùng ai! Có những người già hồi xuân, cũng nhân danh
tình cảm, thăm viếng thân nhân bà con, con cháu, dành được một ít tiền trợ cấp, về tìm bồ non, kẻo
sổ đời cứ vơi dần hết cơ hưởng dụng, nhưng vốn liếng chẳng có là bao, khi tiền mất tật mang cũng
im lặng lui về, thở dài thườn thượt không hé răng cho ai biết nỗi lòng!
Đây là những niềm đau câm nín! La lên hay câm nín đều là những niềm đau cá nhân, của ai nấy
biết, họ đều nhận được thấm thía, còn niềm đau của toàn dân cũng như đất nước thì chưa cộng
vào được, nên chưa mấy ai biết đau đến mức nào?
Số tiền chi phí giúp cha mẹ thân nhân, cho việc từ thiện, cho “ danh dự áo gấm về làng “, cho công
việc làm ăn cũng như tiền chi phí du lịch ăn chơi tháo khoán cũng góp chung vào 10 tỷ để giúp cũng
cố chế độ bạo quyền CS. Trong những người làm từ thiện này không biết ai khôn ai dại, ai phải ai
trái, nhưng nhìn chung cả cộng đồng hải ngoại gồm những người làm và những người không làm đều
dại,đều thua mưu gian giảo vô cùng của CSVN!
Góp gió tiền bạc Nhỏ để bốc thành bão lốc Lớn làm cuốn trôi con Người và đất nước, mà chúng ta
không làm gì cho ra trò, thì là lỗi chung của tất cả chúng ta vậy!
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B.- Năm Điều sinh ra Ba chuyện
Bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ thêm một chút, rồi ra chúng ta sẽ nhận ra, dầu muốn dầu không,
chúng ta không thoát khỏi lối sống Tiểu Tâm, tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi:
Tiểu Lợi, tiểu Danh là con đẻ của tiểu Tâm, tiểu Trí. Do việc suy nghĩ chật hẹp nên chỉ biết có điều
gì chỉ lợi cho ta, thân nhân ta, mà không quan tâm đến sự có thể gây nguy hại cho phía khác. Cũng
như chỉ mở lòng ra cho một ít người trong khi những người đồng bào khác cũng đáng thương hơn
mà ta đành bó tay! Trong tương quan xã hội, mỗi việc làm của chúng ta đều có ảnh hưởng chung đến
người khác, vì thế nên nhất cử nhất động ta nên tính trước toán sau, cân nhắc lợi hại cho rõ ràng rồi
hảy làm thì tốt hơn. Những người hiểu biết phải là những người dẫn đường để cho tất cả chúng ta
sống hòa với nhau và khôn ngoan hơn.
“ Suy đi “ theo lối sống cá nhân chủ nghĩa:
1.- Tôi gởi tiền về giúp Cha mẹ thân nhân là việc riêng của tôi, cha mẹ bà con có thông cảm
hay mất lòng là chuyện của riêng chúng tôi, tôi không muốn ai xía vào!
2.- Tôi đi làm việc cứu trợ nạn nhân là việc riêng do từ tâm của tôi, tiền bạc của tôi, thời giờ
của tôi, công lao của tôi, và tiền bạc đóng góp khác là của những người tin tôi, giao cho tôi làm giúp
họ, vậy việc làm của tôi chẳng liên hệ gì đến những ai không liên hệ.
3.-Chuyện đi Du lịch, thăm quê hương bà con là chuyện của riêng chúng tôi, chơi ở đâu, chơi
những gì, và tiêu pha bao nhiêu và cách nào là việc của riêng tôi, xin ai đó đừng có xía vào.
4.- Việc đem tiền về quê kinh doanh là việc của riêng tôi, lời thì tôi hưởng, lỗ thỉ tôi chịu, tôi
cũng chẳng than, sao lại can dự vào.
5.- Lúc trước thì tôi chống cộng,nay mọi sự đã khác tôi về hợp tác với VC để xây dựng lại quê
hương thì cũng là việc của tôi.
Sự thật những luận cứ ấy rất đúng, nhưng mới chỉ đúng cho cá nhân mình thôi. Nhưng nếu mình
nhận rằng mọi người trong nước đều có liên hệ với nhau, nếu mình quên mối liên hệ đó mà làm theo
ý kiến riêng của mình có khi việc làm sẽ gây ra những thiệt hại cho người khác, nhất là đối với quốc
gia dân tộc thì việc làm đó lại càng không nên.
Trong thời đại toàn cầu hóa nêu chúng ta chỉ làm việc theo lối riêng lẻ thì chúng ta chỉ tuột ra đàng
sau. Chúng ta chỉ chú ý đến cái Nhỏ của mình, mà không thèm lưu tâm đến cái Lớn chung, đến khi
cái Lớn mất thì cái Nhỏ của ta cũng tiêu vong. Nước mất nhà tan còn sờ sờ ra đó! Đại loại đó là lối
hành xử theo cá nhân chủ nghĩa, không có liên hệ tới ai, xin ai đừng có xía vào, vì chúng ta chỉ là
những hạt cơm rời, đâu có dính gì vào nhau, cái bọc đồng bào của Mẹ Âu Cơ đã bị CSVN xé toạc
mất rồi, nào ai có lưu tâm vá lại!
Suy đi Nghĩ lại theo lối sống của cha ông.
1.- Đây là lối sống “ Có đi có lại, cho toại lòng nhau “ của Cha Ông.
Khi đem tiền cho ai thì được căn dặn “ cách cho hơn của đem cho “, cho đúng người cần, cho để
giúp người nhận bước qua khó khăn , cần nhất là để cho tình cảm hai bên khăng khít thêm. Không
làm được như vậy thì thật là uổng, bỏ mất cơ hội tốt để làm thắm đượm Tình Người.
2.- Những nạn nhân bị bão lụt, những người bệnh tật, những người nghèo đói là những người
đáng thương, cần phải được giúp đỡ. Chúng ta có trach nhiệm tình cảm để giúp đỡ, nhưng Nhà cầm
quyền mới có trách nhiệm chính phải cứu giúp họ, chúng ta chỉ là phụ thôi.
Nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn ra thì ta thấy cả nước không biết có bao nhiêu là nạn nhân như thế,
họ đã bị đau khổ hơn nửa thế kỷ rồi, nhất là những nạn nhân ở miền Bắc. Những nỗi đau khổ này
đa số chính là do CSVN gây nên, họ đã bị tước hết quyền tư hữu và quyền tự do để phát triển, đến khì
họ gặp khó khăn thì CSVN lờ đi, lì ra, chìa ra hầu ăn xin từ tâm người ở ngoại quốc. Hai nữa dù ta
có nhiều tiền của đến đâu ta cũng không thể đáp ứng nổi. Chọn việc giúp thân nhân mình hay những
nạn nhân nào mà ta có thể là điều hợp lý, ta chỉ có thể hiểu từng trường hợp riêng mà đáp ứng. Có
một điều phi lý chính CSVN đã tước đoạt tài sản và quyền tự do của nhân dân làm cho họ đói nghèo
và thiếu hiểu biết, nay lại tiếp tục tước đoạt thêm nữa hay bị thiên tai thì CSVN cũng vẫn lờ đi, còn ta
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cũng cứ im lặng ghé vai vào gánh, nhưng ta cũng chỉ có làm lem nhem thôi, đành rằng cá nhân, tổ
chức nào làm được chút nào hay chút nấy,còn hơn là nhìn đồng bào mình khổ đau! Khổ thay đây có
thể gây ra trường hợp cho nhiều người lợi dụng.
Nếu ta mở con Tim chúng ta ra, ta thấy mọi nạn nhân đều là đồng bào của chúng ta, sao ta không tìm
cách hợp lại mà tổ chức cho đàng hoàng, ít nhất là của đồng bào đóng góp sẽ đến tận tay nạn nhân,
đừng có hao tổn qua người trao tay hay là bị CSVN ăn chặn. Tùy trường hợp, nếu chúng ta có thể
cứu trợ được một số lớn, chúng ta có thể kết hợp với các tổ chức quốc tế buộc CSVN cho phép ta
trực tiếp cấp phát thì hay, nếu không thì ta có thể hợp chúng trí để tìm ra cách tốt nhất, có thể làm lẻ
tẻ, nhưng chúng ta phải có chủ đích tích cực hơn để cho đáng của đáng công.
Điều đặc biệt là chúng ta không nên dấn thân vào trong cảnh “Đục nước béo cò “, mà có béo nhất
là CSVN, kể thù của gia đình ta và cả dân tộc! Xem thế làm ra tiền đã là khó, đem tiền đi cứu trợ
trong trường hợp này lại khó hơn! Khó hơn nữa là làm công việc bác ái để làm rõ ra sự cần thiết
phải có công bằng xã hội để chữa bệnh bất công xã hội được chút nào để cho dân đỡ khổ. Cải thiện
được công lý xã hội cũng là cách xây dựng nền Dân chủ một cách tích cực. Đây là một công hai
chuyện. Được cứu trợ đồng bào cũng là dịp may, nếu chúng ta tổ chức được cứu trợ cho đàng
hoàng. Đàng hoàng ra sao là nhiệm vụ của nhiều người nhất là các vị lãnh đạo tinh thần và trí
thức.
Bài đã khá dài, nên về “ 5 điều “ xin để dịp khác. Đây là vấn đề xem nhỏ nhưng thực chất lại to lớn
và khó khăn, thiết nghĩ chúng ta không nên lờ đi. Tôi chỉ xin gợi một vài ý thô thiển thôi. Kính mong
các vị có cao kiến đóng góp cho vấn đề được sáng tỏ để cho cuộc sống và mọi hoạt động của chúng
ta được ngày thêm tốt đẹp..
Trân trọng,

34.- Năm điều ba chuyện ( Tiếp theo )
Năm điều ta đề cập tới là:
Thứ nhất là Thiếu Ý thức thuần tuý.
Thứ hai là Thiếu mối Liên hệ chung.
Thứ ba là Thiếu điểm Quy kết chung.
Thứ tư Thiếu Phương pháp chung.
Thứ 5 là Thiếu Nội lực.
Đây là 5 sự Thiếu nguy hiểm làm cho ta đáng quan tâm.
I.- Thiếu Ý thức về Tiềm lực thuần tuý
( pure Potentiality )
Khi tìm hiểu về nguồn gốc của con Người, người ta nhận xét Cơ thể con Người là trường của những
phân tử, Tinh thần là trường của Tư tưởng, ở dưới đó là trường của Ý thức – lãnh vực của Tâm linh.
Cái Tâm, phần cốt tuỷ của con Người là Ý thức thuần tuý ( pure awareness ). Địa hạt của Ý thức
thuần tuý là lãnh vực của mọi khả thể và dưới đó là nguồn sáng tạo với tất cả các dạng thức của nó.
Ý thức thuần tuý là bản chất Tâm linh và là nguồn vui của cuộc sống. Lãnh vực của Tiềm lực thuần
tuý là cái nôi của sự hiểu biết, của trực giác, sự cân bằng, sự dung hoà và chân hạnh phúc. Những tư
tưởng, cảm xúc và hành động phát xuất từ nơi đây đều không bị làm xáo trộn. Lãnh vực này là cái
nôi của sự yên lặng, của sự tịch mịch, nơi phát sinh ra mọi dạng thức và hiện tượng trong đời. ( Hữu
sinh ư vô. Tại Thiên thành Tượng. Tại Địa thành Hình ). Đó là bản chất thiên nhiên của con
Người. Tiềm lực thuần tuý là cốt tuỷ của con Người.
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Theo Shankara, phần sâu thẳm nhất của con người là ở bờ bên kia của Không Thời gian và nguyên
nhân Nhân quả, nguồn gốc của thế giới hiện tượng. Lãnh vực này được Tổ tiên Việt công thức hóa là
“ Tại Thiên thành Tượng “, hay nói được là thế giới u linh man mác, thế giới Tâm linh. Theo Yoga,
dưới trường của Phân tử ta gọi là cơ thể vật chất ( physical body ) và trường tư tưởng ta gọi là cơ
thể khôn ngoan ( subtle body ) là lãnh vực của đời sống được biết là cơ thể nguyên nhân nhân quả (
causal body ) hay còn gọi là lãnh vực Tâm linh.
Mất hay thiếu ý thức về Tiềm lực thuần tuý là bỏ quên hay từ chối đời sống Tâm linh. Tâm linh là
nguồn mạch của nguồn Sống và nguồn Sáng, tức là Thượng Đế , Thiên Chúa.
Nguồn sống là Tình Yêu thương muôn loài, và nguồn Sáng là Lý công chính, là tiêu chuẩn công bằng
để mọi người sống Hòa với nhau trong gia đình và xã hội. Đây là tiềm thức cộng thông của nhân
loại.
Bỏ nguồn gốc này nhân loại sẽ phân hoá tan ra từng mảng: mảng hữu thần và mảng vô thần. Có
loại vô thần còn sống theo lương tri lương năng, còn CS thì sống theo hận thù.
Không ý thức đủ về đời sống Tâm linh thì ta lảng quên hay đánh mất Tiềm thức cộng thông của Nhân
loại, tức là đánh mất mối liên hệ giữa loài người với nhau.
II.- Thiếu mối liên hệ chung
Ngày nay khoa học đã khám phá ra cơ thể của ta được cấu tạo bởi các phân tử, gồm các tế bào, mô
và các cơ quan. Mặc dầu xem ra rắn chắc và cố định, nhưng cơ thể chúng ta thực sự là luôn luôn
biến đổi. Những nghiên cứu khoa học về đồng vị phóng xạ khám phá ra được trong cơ thể ta có đến
10. ( 28 ): 10 lũy thừa 28 nguyên tử ( ten trillion quadrillion atoms ), những nguyên tử tạo nên tế bào
được thay thế luôn luôn: Tế bào dạ dày được thay thế trong từng 5 ngày, tế bào da hàng tháng, tế
bào gan hàng 6 tuần. . . Hấu hết các tế bào trong cơ thể ta được tái tạo do các thực phẩm ta ăn vào.
Khi bị bệnh ta cũng dùng thảo mộc làm thuốc uống để lập lại thế qưân bình, làm cho cơ thể khỏe lại.
Ngoài lãnh vực thể lý ( physical domain ) ta còn có cơ thể nới rộng ( extended body ), cơ thể cá nhân
( personal body ) và cơ thể năng lực ( energetic body ).
Cơ thể nới rộng là môi trường sống, nơi chứa đựng nguồn tiếp liệu không cùng về năng lượng và
thông tin, luôn sẵn sàng cung ứng nhu cầu cho ta. Mỗi một tiếng động, cảm giác, thị giác, vị giác,
khứu giác thâu nhận từ môi trường đều có ảnh hưởng tới cơ thể và tinh thần của ta.
Mỗi hơi Thở Vào và Thở Ra là một sự nhắc nhở ta về sự trao đổi thường xuyên xẩy ra giữa cơ thể ta
và môi trường. Khí oxygen ta đang thở nơi đây có thể là do cây cối bên Phi Châu đưa tới hay từ lớp
Ozone trên từng cao được phân tích ra. Chúng ta phải nhận thức ra rằng những giòng sông chảy qua
các thung lũng và những giòng máu chảy trong huyết quản ta đều có liên hệ mật thiết. Sự nhận biết
này đòi hỏi chúng ta phải lãnh trách nhiệm cho những gì đã xẩy ra trong môi trường quanh ta. Mọi
vật đều được cấu tạo bởi Nguyên tử, đây là nguồn vật chất và năng lượng cơ bản tạo nên tế bào
muôn loài, cũng như ta cũng phải dùng nhiều loại thực phẩm để tái tạo tế bào và năng lượng, cũng
như dùng thảo mộc để chữa bệnh, nên cha ông chúng ta bảo “ vạn vật đồng nhất thể “ , giúp đưa tới
ý tưởng “ vạn vật tương liên” : Vạn vật đều có cùng một bản thể, cho nên vạn vật đều có thể có liên
hệ mật thiết với nhau “.
Không quan tâm về mối tương liên, làm mất quân bình môi trường tức là ta đã làm phá vỡ mất sự
quân bình sự sống của ta với vũ trũ bên ngoài. Cha ông chúng ta đã căn dặn:“ Thuận Thiên giả tồn,
nghịch Thiên giả vong “ tức là lời dặn đừng làm rối loạn đời sống chung của mọi trường thiên nhiên
và nhân thế, hay cách khác là sống thuận theo luật thiên nhiên thì được phát triển và trường tồn, còn
phá vỡ sự căn bằng hoà hợp môi trường thì con Nguời gặp nhiều rắc rối khó khăn trong cuộc sống,
sự hâm nóng địa cầu là một ví dụ, chưa nói đến sự ô nhiễm về tư tưởng.
Trong các mối liên hệ thì mối tương quan giữa những con Người với nhau là thứ tối cần thiết.
Đánh mất chất keo son gắn bó đó thì chúng ta chỉ là những hạt cơm rời, con Người Công thể trở
nên yếu xìu bất lực! Cứ sống theo đà mất liên hệ với nhau như thế thì trần gian sẽ trở thành Hoả
ngục. Như vậy sự phân hoá hiện nay là do chúng ta đánh mất mối Tương quan với nhau.
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III.- Thiếu điểm quy kết chung
Tổ tiên chúng ta đã quan niệm : Con người là cái đức của Trời Đất, là nơi giao hội của Âm Dương,
nơi hội tụ của Quỷ Thần, nghĩa là con Người là nơi giao hội của các cặp đối cực trong Trời đất,hai
đối cực giao thoa trong thế quân bình động là nền tảng Hoà của sự Thái hoà trong vũ trụ ( Nhân già
kỳ Thiên Địa chi đức, Âm Dương cho giao, Quỷ Thần chi hội, . . . ) vì vậy cho nên phải sống thuận
thiên để cuộc sống được cân bằng và hoà hợp với mọi người và thiên nhiên, do đó mà giữ được mối
liên hệ khăng khít không những với con Người và còn với muôn loài nữa.
Khi lập quốc Tổ tiên chúng ta đã nhận thức và tinh lọc được hai biểu Tượng Tiên Rồng làm
gương sống cho mọi người. Đây là hai đối cực cần được giao hòa.
Mẹ Tiên tượng trưng cho Đạo Nhân, cha Rồng tượng trưng cho Đức Trí, sống theo Đạo Nhân đức
Trí thì con Người trở nên Hùng cường. Đây là con Người tự chủ, tự lực, tự cường.( Mẹ non Nhân,
Cha nước Trí, con Hùng cường ). Có lòng Nhân thì không ghét bỏ nhau, mà thương và kính trọng
nhau, có Trí thì biết cách sống theo lẽ phải nghĩa là công bằng, có Dũng thì mới duy trì cuộc sống
Nhân Trí được lâu bền. Xem vậy thì Tổ tiên chúng ta không có quê mùa hủ lậu mà chính chúng ta,
những người coi thường Nhân Trí Dũng, chê là đã xưa quá xưa không hợp với thời đại mới, thực ra
chính vì không hiểu và không chịu sống thực hành cho đến nơi đến chốn. Nếu ai ai cũng trau dồi
Nhân Trí Dũng cả, thì Nhân, Trí, Dũng là điểm quy tụ chung tuyệt vời cho toàn con dân Việt, thiếu
điểm đồng quy “ Mẹ Non Nhân, Cha Nước Trí, Con Hùng cường “ này, thì dần dà con người mất
đức tính tự chủ, mất nội lực, sẽ trở nên con Người nô lệ. Tiên Rồng không còn là chuyện Thần Tiên
để kể chuyện cho trẻ con nghe vui, mà là cốt tuỷ của sự sống đoàn kết, của sự Tự Chủ,Tự lực, Tự
Cường, có vậy thì mới dùng Đức “ Nhân” và Tài “ Trí” mà xây dựng con Người và Đất Nước.
Mất ý thức về cuộc sống Nhân Trí Dũng của Mẹ Tiên Cha Rồng thì dân tộc sẽ bị phân hoá đi theo
đường Tiểu Tâm, Tiểu Trí, Tiểu Danh, Tiểu Lợi. Sống trọn vẹn theo ý thức đó thì dân tộc ta mới đoàn
kết bền vững được, nếu cứ mê mãi theo nếp sống cá nhân chủ nghĩa, tức là cắt đi những mối liên hệ
Dọc ( Tâm linh: sống Yêu thương ) Ngang ( Thế sự: ăn ở công bằng ) thì việc đoàn kết chỉ là tụ họp
của một đám động, tụ đó rồi tan đó.
Đây là Tiềm thức Cộng thông của Dân tộc, bỏ hay quên đi là mất Gốc Dân tộc, mất tình nghĩa
Đồng bào.
Theo Tàu thì chỉ có một Rồng, theo Mỹ thỉ chỉ có chim Ưng, theo Pháp thì chỉ có Gà cồ và theo Đức
thì chỉ có Gấu, . . . đâu đâu cũng chỉ có độc cực thì lấy gì mà lập được mối tương quan, không có mối
tương quan thì chỉ là cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, đầu mối cho sự phân hoá, nên xã hội phải dùng
gậy mục đồng để gom bầy được mà thôi, tất nhiên phải dùng Pháp trị, nhưng Pháp luật chỉ là hàng
rào cản bên ngoài mà thôi, nên cũng có nhiều kẻ hở, thiếu lối Lễ trị là hàng rào cản bên trong của
chính mỗi một người tự kiểm soát lấy mình là thiếu sót quan trọng.
Có đủ Pháp trị và Lễ trị mới là Nhân trị. Có cả hai hàng rào cản Trong Ngoài mới mong giúp xã
hội an trị được. Muốn theo Lễ trị thì phải có việc Tu thân để tu dưỡng đạo đức Cá nhân theo Ngũ
thường: Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, có vậy thì mọi người trong xã hội mới thể hiện nếp sống Hoà
xã hội theo Ngũ Luân được. Từ bậc cao đến kẻ thấp đều phải tu thân để có Đức và có Tài, thiếu
hai yếu tố đó thì sa vào con đường cướp giật như CS.
Sách Đại học nói: Đai học chi đạo, tai minh minh Đức ( Trí ) Tại thân dân ( Nhân ) tại chỉ ư chí
Thiện ( Dũng ). Đây là lối học làm người theo Ngũ thường và Ngũ luân. Có Ngũ thường thì mới xây
dựng nên con Người Nhân chủ, có Ngũ luân thì giúp cho mọi Người sống Hoà Hợp với nhau. Sách
Đại học còn dạy : Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thuỷ, tri kỳ thuỷ chung tắc cận đạo hĩ: Mọi vật đều
có đầu có cuối, mọi sự đều có trước có sau, biết được thứ tự trước sau tất gần với Đạo làm người
vậy.
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Do đó mà có con Đường Tu, Tề, Trị, Bình. Không tu thì không thể có những người biết cách sống
làm Chủ, không làm Chủ gia đình được thì làm sao mà làm chủ được các cộng đồng và quốc gia.
Khi đó thì những người mang tên là cầm quyền chỉ là những người tranh danh đoạt lợi, chỉ làm rối
loạn xã hội mà thôi. Việc nhà chưa làm xong, việc cộng đồng nhỏ chưa làm xong, mà hăm hở đi làm
việc quốc gia, quốc tế! Không có con Người có tư cách và khả năng thì chẳng trông mong làm gì
được cho ai!
Con Người Nhân chủ, Đạo Nhân Đức Nghĩa, Ngũ Thường, Ngũ Luân là tinh hoa của văn hoá
Việt tộc, nó chỉ quê mùa hủ lậu cho những ai chỉ có nói mà không có sống theo, chỉ biết cái vỏ mà
không hiểu cái ruột. Lớp hủ Nho của Hán Nho đã trình diễn bộ mặt khả ố quê mùa hủ lậu ở đất nước
ta từ trước, nên ngày nay Nho bị một số chúng ta nhận lầm mà ghét bỏ.
Khi đi vào công cuộc Trị, Bình, có nắm vững cơ cấu Ngũ hành, thì ta có mới biết cách đem Đạo lý
Thái hoà vào Đời, đó là biết dung hoà các cặp đối cực để cho các cơ chế xã hội được căn bằng,
tiến bộ và trường tồn ( vì dài quá không thể bàn về Ngũ hành ở đây )
Trong Kinh tế thì phải biết dung hoà giữa quyền Tư hữu và Công hữu
Về Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố thành Nhân và thành Thân
Về Chính trị thì phải biết dung hoà giữa Nhân quyền và Dân quyền
Về Xã hội thì phải làm giảm thiểu hố cách biệt giữa Giàu và Nghèo. . . .
Đó là nền móng vững chắc của chế độ Dân chủ để thiết lập một xã hội Hoà bình.
Đây là cốt tuỷ của nền Văn hoá Việt tộc. Đâu cần phải bôn ba đông Tây Nam Bắc để rước thứ “ văn
hoá máu và nước mắt” mất quân bình về tàn hại con Người và Đất nước!
Hảy nhìn ra các nước xung quanh, như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore. . . phần nào họ
đều giữ được chữ Nho, cái gốc của Nho giáo, nguồn cội của Thái hoà, nên họ đều vực dậy được.
Chế độ Cộng sản đã trúc gốc vì cuồng dục và chế độ Tư bản đang bị lay động tận nền, vì quá đa dục,
sống xa hoa trên nợ vay. Chế độ CS thì quá thiếu, chế độ Tư bản lại quá dư, cả hai đời sống đều mất
quân bình, nhờ được điều chỉnh kịp thời,chế độ Tư bản trở lại ổn định định kỳ mà thôi. Tuy vậy ta
cũng cần phải tìm học được vô số cái hay cái dở của mỗi chế độ mà dung thân. Học ai thì cứ học và
phải cố học,nhưng đừng có đánh mất tư cách làm Chủ của mình, đừng có làm chủ buôn Dân bán
Nước với giá 2 tỷ dollar như CSVN. Để cho CSVN bán đất nước chúng ta vẫn có tội với Tổ tiên.
IV.- Thiếu phương pháp chung
Trong xã hội nông nghiệp thô sơ,nhờ sống theo nền văn hoá Thái hoà, Việt tộc đã xây dưng nước
Văn Lang được an bình hàng ngàn năm . Sau đó bị Hoa Hán đánh phá, một mặt nền văn hoá bị quên
lãng, mặt khác là vào thời đó khoa học chưa phát triển nên xã hội cứ đi vào con đường thoái hoá dần
cho đến gần tàn tạ như hôm nay.
Ngày nay ta cần khôi phục lại nền văn hoá Thái hòa là nền văn hoá đáp ứng được nhu cầu
“Được Ăn “ và “Được Nói “ cho con Người nơi đây và bây giờ cũng như những nguyên tắc Quân
bình nền tảng để xây dựng lại con Người và Đất Nước. Nhưng nếu ta không biết dùng những
phương pháp khoa học và kỹ thuật thời nay để đem tinh thần Đạo lý Thái hoà của dân tộc nhất là
sự công bằng vào các cơ chế xã hội thì có Đạo lý cũng như không. Tinh thần công bằng cần phải
được luật pháp hóa vào các cơ chế xã hội để cho ai ai cũng có quyền và trách nhiệm trong việc
xây dựng lại con Người và Đất Nước.
Đất nước Hoa kỳ đã tương đối thực hiện được những điều căn bản đó. Vậy trước hết chúng ta cần
xây dựng cho quốc gia một Chủ đạo để mọi người quy tụ vào một Mối chung ( tình yêu thương Đồng
bào ), tiếp đó là các nhà làm luật và khoa học kỹ thuật các ngành phải tìm cách đem tinh thần Công
bằng vào mọi ngõ ngách của xã hội. Đây là công trình vô cùng to lớn và khó khăn, cần phải có
nhiều tâm huyết của nhiều người mới mong bắt tay vào việc được, việc quan trọng bậc nhất là phải
đào luyện cho có những con Người có đủ tư cách và khả năng.
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Những ý tưởng chỉ cần làm sao cho CSVN sụp đổ là xong chuyện, rồi thì các đảng phái xông ra dành
quyền, dành chức vị như xưa nay,nếu những người có trách nhiệm mà thiếu Đức và Tài thì chúng ta
lại cứ đi lần vào vết xe đổ.
V.- Thiếu nội lực
Công việc cứu nước là công việc của toàn dân, chứ không phải là việc riêng của các tôn giáo, của
các đảng phái, các trí thức, đành rằng tầng lớp hàng Giáo phẩm và trí thức là những người dẫn
đạo. Nhiều khi tôn giáo, đảng phái lại làm cho sự phân hoá trầm trọng thêm, nếu tôn giáo đảng phải
chỉ lo tranh danh đoạt lợi cho tôn giáo đảng phái mình. Nội lực toàn dân mới là quan trọng, những
cánh tay dựng nước và giữ nước của toàn dân mới gây nên sức mạnh Phù Đổng.
Mọi Người phải quy kết nhau trong Đạo lý của Dân tộc ( Trí, Nhân , Dũng; Công bằng, Bác ái,
Tha thứ cũng như Trí, Bi, Dũng ) để cho ai ai cũng có Vị trí, có Nhiệm vụ và Quyền lợi. Quyền lợi
riêng chỉ được bảo đảm trong quyền lợi chung của dân tộc mà thôi.
Ngày nay, chúng ta không có nquốc giáo, vì các tôn giáo ( cũng như các đảng phái ) chưa thể bao
gồm hết cả dân tộc, vì vậy mà phải đem tinh thần tốt đẹp của các tôn giáo, đảng phái mà phục vụ
mọi người, chứ không đi ngược lại để sinh ra cảnh phân hoá . Mọi người phải đồng quy lại trong
Đạo lý chung của Dân tộc, rồi mới đem khả năng và tư cách của riêng mình mà xây dựng theo
hướng chung đó , khi đó tổng lực toàn dân mới được kết hợp. Được như vậy thì mới mong hoàn
thành được công việc xây dựng con Người và đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn này!
VI.-Tóm lại
5 điều trên ta có thể quy vào làm một, nói chung là chúng ta đã mất Ý thức về những vấn đề căn
bản: Đặc biệt là nguồn gốc Dân tộc và nguồn gốc Văn hoá : Trở về Nguồn gốc dân tộc để cùng
nhau quy về một Mối, toàn dân trở thành chiếc Bánh Dầy,bánh Chưng ( Tình Đồng bào) , trong đó
các hạt nếp đã dính chặt khăng khít vào nhau không thể tách rời, cùng nhau sống theo văn hoá Thái
hoà ( Công bằng ) để mọi người hoà hợp với nhau .
Coi nhẹ vấn đề quan trọng này thì trước sau gì chúng ta cũng đi vào con đường phân hoá, nhất là
ngày nay chúng ta đã bị phân hoá quá sâu đậm, cứ đi tìm giải pháp dễ dãi bên ngoài, chắc không
bao giờ ổn định được. Một số con dân Việt Nam đã di tản ra bốn phương, học được những điều hay
mới lạ, nhưng có những điều này chỉ phù hợp với dân tộc người ta, mà không phải là của ăn cho dân
tộc Việt Nam, hai nữa những thứ học được đó là những thứ Duy Lý, tuy vẫn có nhiều điều rất quý,
nhưng vẫn chưa phải là nhu cầu của đất nước, vì những thứ học ở ngoài đó chưa phải là thuốc bổ
dưỡng “ Tâm đạo “ cần cho nhân sinh đang lâm trọng bệnh “ vô Tình”. Có ba vần đề chúng ta
phải trực diện;
1.- Làm sao quy tụ toàn dân về một Mối: hoặc là bằng Đạo lý của dân tộc, hoặc bằng con
đường Độc tài. Con đường Đạo lý thì khó khăn và lâu dài, còn con đưởng Độc tài thì gom mau, lẽ
tất nhiên sẽ đi mau, nhưng rồi ra chỉ đem lại khổ đau cho con người như đã có kinh nghiệm vớí
đảng CSVN.
2.- Làm sao xây dựng được những con Người Nhân chủ là những người có tư cách và khả
năng, còn con người kém tư cách và khả năng thì không bao giờ làm nên việc tốt được.
3.- Làm sao có quốc kế dân sinh phục vụ được cho phúc lợi cho mọi người, và có cơ chế xã
hội giúp cho sự phân chia quyền lợi một cách tương đối công bằng để cho ai ai cũng có điều kiện
sống xứng với nhân phẩm.
Ngày nay sống trong thời đại cao tốc và mì ăn liền chắc có vị cho những điều tôi bàn trên là
không tưởng, là mơ ngủ trong thời đại toàn cầu hóa.
Quả thật là không tưởng, nhưng chỉ đúng với những ai muốn tìm giải pháp mau và dễ dãi,
nhưng sự đời là : “ cái gì mau đến cũng mau đi “, công trình nào, thành quả đó!
Nhân dân ta đã khổ quá rồi, không nên đưa họ ra làm chuột bạch cho các chế độ chính trị rẻ
tiền, chỉ xin đừng có đưa ra mà dày xéo thêm nữa.
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VII.- Tai họa trước mắt của Việt Nam
TÀI LIỆU TÌNH BÁO VỀ VỤ CSVN BÁN NƯỚC ( 19/11/2007 )
(Vài sự kiện dẫn đến bán nước của csvn)
“ Sau vụ CSVN bán nước cho Trung Cộng, theo lời Việt Gian Hoàng Minh Chính cho biết thì không
ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước nầy . Bộ chính trị CSVN đã dấu nhẹm
chuyện nầy và BÍ MẬT ĐÃ được BẬT MÍ và sau đây là những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ
SAU:
1) Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê
Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái. LKP không đem con về vì sợ
tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng
thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản
hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999.
2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ
sang Việt Nam, họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất .
3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc, ông Nguyễn
Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất.
Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều
Cung Tầng Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng ông Ngoại Trưởng Tang Jiaxuan .
4) Bộ Trưởng CS Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng CSVN tại
ThaiLand khi ông viến thăm nước nầy.. Ngày 26 tháng 7 năm 2000. Ông Nguyễn Duy Niên đáp
chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bộ Trưởng Ngoại
giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất
ngắn ngủi. Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi CSVN hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rõ TQ
đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi VietNam cắt 24,000 sp Km vùng biển cho TQ. Ngày
28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.
5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị CSVN cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng.
Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh
và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Nhìn
thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoan mang về vụ hiến đất (Điều nầy chứng tỏ Khải không rõ
chuyện nầy). Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần
cho vụ hiến đất rồi. Lý Bằng ôm chặc PVK và khen đảng CSVN làm việc rất tốt và ông cho biết là đã
có Nông Đức Mạnh (lúc đó là chủ tịch Quốc Hội DCSVN) đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4
năm 2000 và Lý Bằng đã gặp lại Nông Đức Mạnh, vào tháng 8 năm 2000 ở New York Hoa Kỳ. Lý
Bằng cho biết Nồng Đức Mạnh phải được cử làm Tổng Bí Thư đảng CSVN sau khi Lê Khả Phiêu
xuống, nếu không thì sẽ bị Trung Quốc “đòi nợ cũ” . Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng
biển VN và nói với LB là sẽ xem lại sự việc. Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ, vào gọi điện
thoại, nói gì trong đó và trở lại nói là Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Zhong-nai-hai và
sau đó Khải được đưa đi gặp GTD và cho ông Zhu Rongji hù dọa Khải nói: Trung Quốc đã nắm
trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh ...nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng
bị “chích thuốc”. Khải cuối đầu và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nửa Giang
Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người
khác trong Quốc Hội CSVN. Khải không được khoản đải như một vị quốc khách vì tính tình bướn
bỉnh vì không nghe lời đàn anh .........
6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000 , Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VN Lê Công Phụng được Trần Đức
Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di, ông nầy là
cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp
nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho bộ
chính trị CSVN, ông Lê Công Phụng Cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăn khăn đòi chia 50/50
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với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó ông
Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đã
được lâu đời là của Việt Nam . Kết Qủa cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi
16,000 sq Km vùng vịnh cho Trung Quốc.
7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân
và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu lấy được của tình báo Trung
Quốc. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất
chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội. Phe thân Nga và Phe Miền Nam đã không
đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được
chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ US Dollar được chuyển cho Việt Nam
qua hình thức Đầu Tư. Đảng CSTQ chỉ thị cho đảng CSVN sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ
9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới. Trần Đức Lương được khoảng đải ở Thành Bắc QTNN.
8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương
ở Quảng Trường Nhân Dân (QTNN). Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq
km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cám ơn đảng CSTQ về số tiền nầy. Số
tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác
trong quốc hội CSVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ cho đảng
CSVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc
Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng..... Thêm lần nữa Lý Bằng chỉ gửi lời thăm
Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh !. Sau đó Lương được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai
để gặp Zhu Rongji . Zhu Rongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ đồng sẽ được giao cho
Việt Nam sau khi Lương trở về nước.
9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại
đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam
(Beibu Bay) với giá 2 tỉ US Dollar. “
Yahoo search:
http://www3. fmprc.gov. cn/eng/3808. html
Google
http://www.fmprc. Gov.cn/eng/ wjb/zzjg/ tyfls/tyfl/ 2631/t15493. htm
MSN.com
http://www3. fmprc.gov. cn/eng/4470. html
http://www.chinaemb assy-canada. Org/eng/wjb/ zzjg/tyfls/ tyfl/2631/ t15493.htm
http://community. Vietfun.com/ showthread. Php?( Hết trích dẫn )
Như loài đỉa vắt, Đảng CSVN đã bám chặt cái nhãn hiệu Đảng của họ với Nhân dân với Chế độ,với
Nhà nước với Pháp quyền và với tất cả những gì tinh hoa của dân tộc đã hơn 60 năm nay để che mắt
nhân dân. Đảng CSVN cũng tự tôn vinh họ là đỉnh cao trí tuệ vinh quanh sáng ngời! Tất cả chỉ là đồ
giả trá gian manh.
Đến nay, đảng CSVN đã ăn cướp toàn dân và bán nước cho kẻ thù dân tộc để được quá giàu sang,
nhân dân thì đói khổ dài dài, lực lượng thanh niên trước đây được đem đi chém giết nhau, nay lại
đem bán làm nô lệ ngoại bang, bỏ bơ vơ dở sống dở chết ở đó, những đàn bà, bé gái được đem bán
làm nô lệ tình dục khắp nơi, họ phải sống cuộc đời thê thảm chưa từng có, chính sách cai trị của
đảng đã đưa cả nước đang lên cơn sốt lừa đảo nhau mà “ yêu cuồng sống vội “ ! Đảng CSVN chịu
trách nhiệm Độc chiếm về Quyền và Lợi, còn “ Nhiệm vụ tôi đòi “ thì toàn dân è cổ ra mà gánh chịu
! Vậy thử xem ta có nên gởi tiền về Việt Nam, để củng cố chế độ nữa không, có nên cứu trợ nạn nhân
do đảng CSVN cướp bóc và áp bức mà sinh ra dài dàì nữa không. Đảng CSVN cướp cho dân nghèo
khổ, rồi ì ra đề ăn xin tiền cứu trợ ngoại quốc,,rồi còn tìm cách ăn chia tiền cứu trợ nữa. Cướp lần
nhất cho dân đói khát, rồi tìm cách ăn chặn hay ăn chia tiền cứu trợ cũng là lần cướp thứ hai. Biết
thế, nhưng chúng ta không thể nhẫn tâm lờ đi được, nhưng ta có thể dùng Tâm Trí để hoá giải việc
này. Chỉ có “ lương tâm trong sáng “ mới mách bảo cho mỗi một chúng ta nên làm gì để xoa bớt
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niềm đau triền miên của dân tộc, ít nhất là đừng vì chút tư lợi,táng tận nhân tâm mà làm hại đồng
bào
VIII.- Sự đánh giá của CSVN về tầng lớp Trí thức
( Tài liệu mật của Đảng CSVN do Ông Võ Văn Ái trình bày trước Hội đồng nhân quyền LHQ ngày
23 – 03, 2009. Quê Mẹ )
“ Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp “vừa trấn áp vừa vuốt ve” từ xưa đến nay đã đem lại kết
quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá
ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời. Nói chung,
đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần “phò chính thống” của sĩ
phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học
không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn
dũng khí đều cách xa một trời một vực.
“Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ,
hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc. Tầm
mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng
lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt
nhau. “Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên
kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có
dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít
kiến thức. Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối
đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. “Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn
phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có
kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7
năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng. Thử tượng xem một tài năng trẻ phải chui chột những
năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trương học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn
thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá
tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì
néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?”
Tôi có mấy ý sau đây:
1.- Chúng ta thường cho CSVN là những người ngu dốt và tàn ác. Vậy tại sao chỉ với một số
nhỏ đảng Viên CSVN gần 3 triệu, mà đã khống chế và lừa được hơn 80 triệu nhân dân suốt hơn 60
năm nay ( kể cả trí thức và các vị lãnh đạo tinh thần ) ?
2.- Chúng ta nghĩ sao về sự đánh giá của CSVN đối với thành phần trí thức chúng ta?
3.- Chúng ta có quan tâm nào về con Người và Đất nước chúng ta hiện nay? Nếu có thì chúng
ta sẽ làm những gì với sự mong đợi của nhân dân vào vai trò cái phao trí thức và lãnh đạo tinh thần
của dân tộc?
IX.-Tâm tư của Lm Phan Văn Lợi
Sau đây là những lời Tâm huyết của Lm Phan Văn Lợi gởi cho Lm Nguyễn Văn Lý đã 2 năm ở trong
ngục tù CS:
. . . “ Anh đã hiểu rằng lời nhắc nhở của Chúa: “Hài nhi hỡi, con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng Tối
Cao” trong kinh sáng mà các linh mục và tu sĩ phải đọc mỗi ngày, thật thúc bách và đòi hỏi biết mấy!
Anh đã hiểu rằng trong một xã hội mà hạng cầm quyền, đảng lãnh đạo chỉ biết bưng bít chân lý, chà
đạp lẽ phải, tham nhũng bóc lột, áp bức bạo hành, công cụ hóa các thế lực tinh thần, thì vinh quang
được làm chứng nhân, danh dự được làm ngôn sứ cho công lý, cho sự thật, cho Thiên Chúa đòi buộc
phải ra khỏi thánh đường bình yên (dĩ nhiên không phải ra hẳn) để dấn thân vào trần thế hỗn loạn và
can đảm trả giá. Có cuộc đời nào làm chiến sĩ cho phẩm giá của con người, cho quyền sống của thế
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nhân, cho tự do của tôn giáo, hay đơn giản là sống cho xứng phận người đứng thẳng, mà lại không
lãnh sóng gió bão bùng, mà không gánh khổ đau bách hại?
Anh đã hiểu rằng hạng nghèo khó cần thương giúp hơn hết (như bổn phận của Giáo hội và của
linh mục) không phải là hạng nghèo khó về của cải mà là hạng nghèo khó về nhân quyền.
Nghèo về của cải chỉ khổ, nghèo về nhân quyền vừa khổ vừa nhục và còn kéo theo đủ thứ tai
họa! Anh không chỉ bằng lòng với việc bác ái cứu trợ (vốn được bạo quyền hoan nghênh tán
thưởng) mà còn tiến tới việc bác ái giải thoát (luôn bị cường lực cấm đoán cản ngăn) và cho đó
là quan trọng hơn cả, khẩn thiết hơn cả, là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Anh đã chẳng lẳng
lặng xót thương, âm thầm cầu nguyện, kín đáo trợ giúp các nạn nhân của bất công, một đã dấn
thân nhập cuộc, hiên ngang đứng cạnh nỗi khổ của đồng đạo, của đồng bào, của tôn giáo, của
đất nước, và công khai lên tiếng, vạch mặt chỉ tên cái nguyên nhân sâu xa, cội nguồn đầu hết
của mọi bất công bất hạnh : chủ nghĩa phi nhân, chính đảng chuyên quyền và chế độ toàn trị. . .
. “ ( Hết trích )Trong tâm tình của Lm Phan Văn Lợi, ta thấy có những vấn đề chúng ta cần quan
tâm:
1.- Những vị trong hàng giáo phẩm quan niệm thế nào về sứ mạng của mình ?Dấn thân vào
trần thế nhiễu nhương hiện nay của Đất nước để làm chứng cho lòng bác ái và lẽ công bằng mà
Chúa đã phán truyền để sống Đạo đời nay,hay chỉ lo độc thiện kỳ thân cho đời sau mà thôi?
2.- Trong tình trạng nước mất nhà tan, các vị trong hàng giáo phẩm các tôn giáo có nên làm
nhiệm vụ công dân để cưú con Người và Đất nước không? Hay chĩ giữ nhiệm vụ chỉ Rao trên Toà
giảng thôi? Ngày trước Đức Gioan Phao Lô đệ nhị đã tuyên bố sẽ từ ngôi Giáo Hoàng để về làm
nhiệm vu công dân Ba Lan, nếu Liên Xô đưa quân đến dẹp Phong trào Đoàn kết.
3.- Thành phần giáo dân nên làm những gì để đóng góp cho công cuộc cải tạo trật tự trần thế
? Nói chung chúng ta có nên “Đem Đạo vào Đời “ không và bằng cách nào? Nếu có, thì đây là cơ
hội bằng vàng để ta giúp nhau sống Đạo một cách sung mãn. Giáo dân Thái Hà đang vào đem Đạo
vào Đời một cách tích cực.
X.- Chúng ta nghĩ sao và phải làm gì?
Qua những biến cố trên chưa bao giờ con dân và Đất nước chúng ta lại phải đối diện với những
nguy cơ bị nô lệ tiếp sau đời nhà Thanh. Chưa bao giờ đất nước chúng ta lại có những người con
dân có lòng đại bất Nhân , hành động đại bất Công và trí óc đại mù loà như CSVN, họ đi rước kẻ thù
truyền kiếp ngàn đời của dân tộc về làm thầy tàn dân hại nước, chúng lén lút bán đất nước chỉ được
có 2 tỷ dollar thôi sao ! Chưa bao giờ kẻ thù truyền kiếp của chúng ta lại hung hiểm và trắng trợn
đến thế! Không một người Việt Nam nào yêu nước thương nòi có thể dửng dưng được! Tôi không
biết chắc hai tài liệu trên đạt độ chính xác được bao nhiêu, nhưng Khói Lửa loại này đã tràn ngập ta
không thể phủ nhận, những Khói Lửa này đang làm ngạt thở và sẽ thiêu đốt chúng ta, nếu chúng ta
không cùng nhau cố dập tắt.Những vấn đề trên đáng cho mỗi một chúng ta suy gẫm, nhất là những
người Tỵ nạn CS.Vì sợ hãi quá mà khi CS tới là nhào ra khỏi nước bằng mọi cách để thoát thân,
nhưng khi được các nước tạm dung lãnh nhận, bất cứ là ai trong chúng ta cũng phải ký giấy cam
đoan rằng chúng ta là những người chống CS, nghĩa là chúng ta chống lại những hạng người bất
Nhân, hành động bất Công gây khổ đau cho những người khác. Công việc chống bất Nhân và
bất Công là công việc thường xuyên của mọi người sống trong xã hội, chúng ta không thể để cho
cộng đồng ta sống hiện nay ở hải ngoại sẽ trở thành một nơi bất ổn bất an như ta đã sống trước
đây.
Được nhân dân và Đất nước nuôi dưỡng và hậu đãi trước đây, nay đã có đờì sống tư do và yên ổn ở
nước ngoài, chúng ta không thể sống bất động trong tháp ngà hay chỉ góp một vài ý suông. Cứ nhìn
vào các cộng đồng và tình trạng trong nước ngày nay, người ta sẽ đánh giá chúng ta là ai, chúng ta
không thể đem những sự thành công của lớp trẻ ra mà an ủi.
Nếu chúng ta không tìm cách quy tụ cùng nhau, tìm cho ra phương cách hành động chung để xây
dựng lại con Người cũng như cộng đồng xã hội, mà cứ sống theo đường mòn như như cũ thì chúng ta
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đã để cái Tâm và Trí của chúng ta bị vùi lấp mất rồi.Người lớn thì có trách nhiệm lớn, kẻ nhỏ cũng
không thể ngồi không, người lớn, người hiểu biết không làm hay làm cho có lệ thì người nhỏ vẫn bất
động, không biết đàng nào mà làm .Người ta nói : Mỗi người Việt Nam là một ông vua, nay chúng ta
cùng nhau tụt xuống ngai vàng hết đi, ngồi lại làm những anh thợ dày để lo cho con Người và đất
nước trong lúc nguy nan.
Vậy những ai phải làm và có khả năng lo đây ? Thưa, theo thiển ý: Trong đoàn tàu Việt Nam thì đầu
tàu là các vị Lãnh đạo Tinh thần, các vị Trí thức các ngành, tất cả đều là những người có học vấn
cao và có đức lớn, có khả năng và đức độ để lôi kéo dậy đoàn tàu Việt Nam đang chết máy. Không
trông cậy vào quý vị thì biết trông cậy vào ai trong khi quốc phá gia vong này?
Các vị lãnh đạo tinh thần không thể giữ vai trò độc thiện kỳ thân, mà trong khi nhà cháy thì ai cũng
phải chữa hết, thiết tưởng quý vị cũng có nghĩa vụ công dân, dùng uy tín và khả năng của mình để
vận động quần chúng đứng lên, nhất là phác hoạch ra những kế hoạch chiến đấu cho đàng
hoàng,mọi người giúp nhau cố làm cho được, chứ không làm cho có lệ để trấn an lương tâm.
Ngày nay chúng ta đã có ban Đại diện các tôn giáo, đây là một trong hai thành phần đầu não của
chúng ta ở hải ngoại, nhưng thực ra chúng ta mới có hình thức thôi, vì ngày nay các ngài mới chỉ đến
chủ toạ các buổi lễ cộng đồng, làm lễ và giảng thuyết trong nhà thờ nhà chùa, và còn sống độc thiện
kỳ thân. Đây là những hoạt động thời bình, còn nay trong tính trạng dầu sôi lửa bỏng này, nếu quý
vị không ra tay một cách tích cục, như thế là thiếu trách nhiệm với dân với nước, thiết tưởng quý vị
nên luôn luôn tiếp cận với người dân, thăm dân cho biết sự tình, có thế mới tìm được cách hướng dẫn
họ sống Đạo giữa Đời bằng Lòng Nhân, Lòng Bác ái, Từ bi mà yêu thương đồng bào và mọi người,
cũng như hành động theo lẽ Công bằng, đây là hai điểm tích cực nhất để loại trừ đảng CS cũng như
các chế độ độc tài. Đây là công việc chống CS từ nguồn gốc. Các ngài là cái đầu cho cộng đồng
cho dân tộc, các ngài không thể bỏ quên trách vụ nặng nề này, nếu các ngài chỉ thuyết giảng một số
vần đề vô tội vạ xa rời cuộc sống hàng ngày, thì xem ra Đạo chẳng ăn nhập gì với Đời, Xin các ngài
thương giúp những nạn nhân của đất nước mà thế Thiên hành Đạo.
Ngoài ra chúng ta còn có vô số Hội đoàn các ngành về quân đội cũng như dân sự, các tổ chức Từ
thiện, các hội Liên trường và bao nhiêu tổ chức Tương tế khác. . Quý vị là những thành phần trí thức
là bộ phận quan trọng thứ hai của quần chúng, quý vị có nhiều kinh nghiệm về việc đời. Cứ làm việc
lẻ tẻ hoài thì không thể làm việc lớn, xin quý vị họp nhau lại, bỏ đi những tiểu tiết để cùng nhau làm
việc lớn hơn. Xem ra quý vị còn quá khiêm cung, nên chưa bắt tay vào việc.
Xin các ngài trong ban Lãnh đạo Tinh thần, cũng như quý vị trí thức dùng uy tín và sự hiểu biết rộng
lớn của mình mà quy tụ các tổ chức đó lại từ từ, cùng nhau lập thành một tổ chức có phạm vi rộng
lớn hơn, cùng nhau xây dựng cho nhau, tìm hiểu phương thức đấu tranh xây dựng con Người để cứu
nguy đất nước, đồng thời cũng là phương cách tích cực nhất để xây dựng gia đình và cộng đồng
chúng ta vậy. Thí điểm đầu tiên là xây dựng những công đồng nhỏ, không xây dựng được cộng đồng
nhỏ thì làm sao mà làm được việc lớn, đừng tự ngoạn lộng mình, chỉ mong làm việc lớn mà quên việc
nhỏ nền tảng. Đây là nền tảng nội lực của chúng ta.
Cha ông chúng ta có nói : “ Gia bần tri hiểu tử, quốc loạn tri trung thần: Nhà gặp cảnh nghèo thì
mới rõ ra người con có Hiếu, nước có loạn mới nhận ra người tôi trung, người tôi trung ngày nay là
những người dân yêu nước. Nhân dân trong nước đã hơn 80 triệu, những người ở hải ngoại đã có 3
triệu, đa số là chất xám cả. Ở hải ngoại chúng ta có chừng 3 triệu người, trong có hàng trăm ngàn là
những nhà trí thức đủ ngành, trong các tôn giáo có rất nhiều vị lãnh đạo tinh thần, tất cả đều có tài
cao đức trọng, thật là nguồn nhân lực vô song, vô cùng quý giá. Thế mà, trong lúc quốc gia lâm nguy
như thế này, mà chưa thấy các trung thần quy tụ vào nhau để cùng nhau cứu nước, thì thật là một
thảm cảnh ! Khi ra đi khỏi nước người tỵ nạn nào cũng canh cánh trong lòng sẽ làm cái gì cho đất
nước, há lẽ mới 34 năm mà đã quên rồi sao? Trách nhiệm ở ai đây?
Sở dĩ chúng ta cứ loay hoay mãi, không vươn lên được là vì chúng ta không tập hợp nổi quần chúng
lại được, vì chúng ta chưa hình dung ra được tổ chức cộng đồng có mang lại những gì thiết thực cho
họ, đó là nhu cầu cần thiết cho con Người nơi đây và bây giờ. Đây là ý kiến thô thiển để mong góp
chút gió, nếu vì trung ngôn gây ra nghịch nhĩ, thì xin quý vi miễn thứ.
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( Cây Phủ Việt với bộ số 2 – 3 )

35.- Những Tính Nết tốt và xấu của người Việt
Tôi vừa đọc bài “ Những đức tính Tốt và Xấu của người Việt “ trên trang mạng tiengnoigiaodan.net
của Ông Đảo Văn Bình.Tôi rất vui và đắc ý vì ông Bình đã có cái nhìn “ quy tư “ về con Người
chính mình và đồng bào mình. Cái nhìn khó nhất trên đời là con Người chính mình và con Người của
đồng bào mình. Nói về chuyện người thì ai cũng hám nghe, nhưng khi nói về mình về đồng bào mình,
nhất là chuyện xấu thì thật là khó nghe, người nghe có cảm tưởng người viết có ý lên mặt dạy đời,
nhưng khổ thay với bệnh tình đất nước hiện nay, có chẩn đúng bệnh và có “ thuốc đắng có mới dã
được tật “.
Ta biết ngày nay, con người Việt ta đã quá phân hóa, xã hội đã quá rối ren, vì mọi chuyện xấu trong
xã hội đều do con Người không tốt làm ra. Người ta đã chẳng nói: “ thế giới được dẫn đạo bởi
những tư tưởng “, mà tư tưởng sai đưa đến hành động sai. Lại nữa khi những hành động sai đã
quen nếp thì thất khó mà sửa đổi. Khi mà đầu óc đã vấy bẩn, đôi tay đã dính bùn, thì phỏng có làm
được điều gì tốt đẹp nên thân, cứ xem những người CSVN cứ chạy quanh những hiện tượng sa đọa
hôm nay thì ta thấy rõ, cái sa đoạ lớn nhất là vong nô bán nước. Vấn đề của đất nước ta bắt nguồn
tận mãi tâm khảm mỗi người, có tính cách nội khởi trong mỗi người, mọi người, không thể cứ “ xoa
dầu cù là “ ngoài hiện tượng rối ren để mà chữa các thói xấu của mình và tệ nạn xã hội được!
Vấn đề khó nhất và nguy hiểm nhất của con người là chính mình, vì mình bị chính cái không
gian của mình che khuất và thời gian quá khứ và tương lai ám ảnh, nên không bao gìờ mình có
cái nhìn chính xác con Người mình Nơi đây ( không gian đang sống ) và Bây giờ (từng giây phút
hiện tại ). Do đó mà không thấy vấn đề gây ra nan đề, thì làm sao mà tìm ra đáp đề.
Vì “ Việc người thì sáng, việc mình thì quáng “ nên người ta thường hay xét nét về người khác, còn
đối với mình thì lại rất đại lượng, do đó mà luôn luôn con Người” đã cũ vẫn như cũ “ hay ngày
càng tệ hơn!
Ông Bình có nêu lên 10 điều tốt và 10 điều xấu của người Việt ta, trong đó cách này hay cách khác
đều có phần của mỗi chúng ta. Trong 10 điều tốt như: Tư chất thông minh; Cần mẫn, nhẫn nại; chịu
đựng khó khăn;tinh thần đùm bọc của gia đình;quý trọng việc học và người có học; yêu nước nồng
nàn; biết giữ gìn bản sắc dân tộc. . ., thì theo tôi những đức tính có tư chất thông minh, tinh thần đùm
bọc gia đình, qưý trọng việc học,. . . là những mẩu tinh hoa còn sót lại từ nền văn hoá xưa rất xưa,
mà ta bỏ quên và khinh suất, nó khởi tận từ nền văn hoá hoà bình, cũng như từ nước Văn Lang cũa
Tổ tiên xưa, đây là một vấn đề dài hơi, không thể nêu ra trong khuôn khổ bài này. Còn đức tính cần
mẫn; nhẫn nại; chịu đứng khó khăn, một phần là do hoàn cảnh bị nô lệ lâu dài buộc phải thích ứng
với hoàn cảnh khó khăn để sinh tồn.
Cón 10 điều xấu như: không tôn trọng giờ giấc, vô kỷ luật, không tôn trọng của công, vô trách
nhiêm, hay nói dối, nói quanh, không làm ăn chung hùn hạp được với người khác ( cái tiểu tâm, tiểu
trí, tiểu danh, tiểu lợi do hoàn cảnh bị nghèo đói sinh đạo tặc mà nhiễm vào ), thì theo thiển ý những
tính xấu này đều được tiêm nhiễm vào do bị áp bức bóc lột trong những đêm trường nô lệ, cái tệ hại
nhất là đến khi được độc lập cứ ù lì như trước , không có những cuộc vận động chung để tẩy xoá cái
xấu và phát triển cái tốt, mà ai nấy cứ theo đường cũ mà sống với nhau, nên tiếp tục gây ra những
thảm hoạ như ngày nay.
Cố triết gia Kim Định đã có những nhận định dẫn chứng như sau:
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Tính hay nết xấu của người Việt
( Vấn đề Quốc học: 5.- Nết xấu của. . . : Kim Định )
I .- Nết xấu của dân tộc
1.- Do bị bóc lột áp bức mà nhiễm vào
“ Hỏi rằng có nét xấu nào gọi được là dân tộc tính chăng? Nên phân biệt, nếu là xét về Thể thì không
có vì nhờ nền văn hoá đạt Cơ ( trong phạm trù Ý, Từ , Dụng, Cơ ) , thì tất cả những nhu yếu nền tảng
đều đã có chỗ ứng đáp. Nhưng nếu xét về Dụng tức là do hoàn cảnh ngoại lai thì mấy nét xấu sau đây
có thể gọi được là gắn liền với dân tộc, một là gian vặt hai là cẩu thả và ba là thiếu lòng chung. Cả
ba gây nên do tình trạng của nước bé nhỏ sống bên cạnh một nước quá lớn, hay bị xâm chiếm đô hộ
thì tất nhiên phải chịu nhiều bất công nên nhu yếu sinh tồn bắt phải tìm những lề lồi ngang ngửa quặt
quẹo để sống. Trong các lối đó phải kể trước hết là:
a.-Sự gian lận
Thí dụ lúc người Pháp còn cai trị lập ra sở Đoan, muốn để giữ độc quyền mua bán muối. Mua vào 6
xu bán ra 9 cắc (hay là 90 xu tức 15 lần đắt hơn. Đây là thí dụ có thực ở Bắc Việt). Với giá mua rẻ
mạt như vậy tất nhiên dân làm muối quá khổ, cần phải gian lận, giấu giếm một ít để bán lậu. Thế là
có cả một hệ thống buôn muối lậu mà ai cũng cho là phải lẽ. Nói là gian lận thì không đúng, vì đó là
của mồ hôi nước mắt mình, nay bị ngoại bang tham tàn đến cướp miếng cơm thì mình có quyền phản
kháng nhưng vì quá yếu phản kháng vô ích chỉ còn cách làm lén một việc không hề phạm tới quyền
lợi của ai, vì thế được mọi người chấp nhận. Nhưng chính sự chấp nhận đó lâu ngày gây nên tật xấu
là gian dối. Tôi có đọc trong một quyển sử Pháp nào đó lời phàn nàn rằng sau bốn năm quân Đức
chiếm đóng, người Pháp phải nói dối để tự vệ, để giúp du kích quân.... thế là khi lấy lại được độc lập
thì nhiều người Pháp đã mắc tật nói dối, gian lận... Mới có 4 năm Đức chiếm đóng mà tật gian dối đã
xâm nhập một số người Pháp, huống chi từng ngàn năm Bắc thuộc, rồi 80 năm Pháp thuộc thì người
Việt Nam thoát sao khỏi cảnh bị tẩm nhuận trong việc ăn gian nói dối. Khi nó lan vào giới công chức
nhất là những đợt cao cấp thì sẽ làm tê liệt mãi mãi quê hương ta. Không một việc lớn nào có thể hiện
thực khi chính quyền gồm phần lớn những đầu óc tham nhũng.
b.- Cẩu thả
Tật xấu thứ hai cũng do cảnh tiểu nhược quốc bên cạnh nước khổng lồ, không bao giờ được
hưởng thái bình lâu dài nên cứ phải làm lại cuộc đời luôn luôn. Sự kiện đó gây nên tâm trạng “
ăn xổi ở thì “ lâu ngày đâm ra quen không thích những lối làm việc dài hơi. Thế là lâu ngày đoạ
ra cầu thả. Đấy là một nết xấu rất tai hại, Con đường người Việt tráng nhựa thì hầu như phải làm
lại một năm. Dây điện cao độ do người Việt mắc chưa xong mà các cây sắt đã quằn hoặc trệ xuống.
Quyển Kinh Thư do trung tâm học liệu xuất bản mà không có đến cả một mục lục. Quyển Xuân Thu
thì phải kể là thùng rác... Hầu hết cách chua xuất xứ trong các sách khảo cứu của ta còn xa lắm mới
đạt sự cẩn thận của khoa học gia... Đây là một tật xấu rất tai hại, có sửa đổi được thì nước mới trông
tiến bộ. Sau trận thế chiến thứ hai thì Nhật và Đức là hai nước đã phục hưng một cách mau lẹ hiện
nay Nhật đứng thứ ba Đức thứ bốn sau Mỹ, Nga. Cái gì đã giúp hai nước này tiến được như thế? Có
nhiều lý do nhưng các nhà quan sát đều nhận thấy ở cả hai nước một yếu tố chung thuộc tinh thần đó
là sự ham mê việc làm, nhờ vậy việc nào làm cũng tới nơi tới chốn.
Có thể nói đức tính này đứng đầu trong các nhân tố đẩy đà tiến mạnh của hai nước Đức Nhật. Đấy là
tấm gương trong mà người nước ta cần phải soi đêm soi ngày cho tới lúc bất cứ việc gì to nhỏ không
làm thì thôi, đã làm là làm tới chốn. Chỉ có thế nước nhà mới trông theo kịp thế giới.
c.- Thiếu lòng chung
Nét xấu thứ ba là thiếu lòng chung không chú ý đến lợi ích công cộng. Điều này xem ra trái ngược
với tinh thần công thể mà chúng tôi đã gọi là một dân tộc tính. Quả thiệt nó là một dân tộc tính phát
xuất từ tình huynh đệ phổ biến, nên đã được thi hành ở nhiều đợt: gia đình, làng xã, quốc gia.
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Tuy nhiên xuyên qua các đời tinh thần công thể đã không gặp bầu khí thuận lợi cho sự nẩy nở do tình
trạng luôn luôn bị đô hộ. Một khi chủ quyền đã vào tay ngoại bang thì khó có thể còn lòng
chung, và lúc ấy lòng chung chỉ còn được biểu lộ qua những vận động đánh đuổi xâm lăng. Sự
đánh đuổi này có nhiều độ: có khi là phá cầu cống đê điều có khi là tẩy chay hay làm việc công
cho qua lần... Thế là ít lâu công dân cũng như công chức mất tinh thần lo cho công ích để chỉ
còn biết lo cho gia đình.
Vì thế hiện nay ta thấy các nhà tư gia của các ông bự thì rất đẹp, đang khi các cơ sở chung thì rất tồi
tệ. Ngược hẳn với bên Đài Loan nhà của các ông lớn xuýt xoát như nhà dân có hơn cũng không
nhiều, đang khi đó các công sở đều đẹp đẽ tráng lệ, nước nhà lại trong tình trạng chậm tiến. Và cũng
là những bóng đen che khuất lấp mất những đức tính cố hữu của dân tộc.
Vì thế muốn nhìn ra cần phải vượt nhiều đợt trật đường do ngoại bang, thí dụ “bình sản” là một nét
dân tộc nhưng vì bị ảnh hưởng của Tàu (tự đời Tần, Hán... xem Cửa Khổng) nên bình sản co lại như
miếng da lừa: Ngoài Bắc còn có 20 phần trăm, Trung còn có 26 phần trăm, đến Nam vì chịu thêm
một ách đô hộ mới của Pháp nữa nên chi còn được có hơn hai phần trăm. Vậy nếu căn cứ trên số
lượng công điền hiện có thì làm sao nói được “bình sản” là một nét của dân tộc. Muốn thấy câu trên
đúng thì phải vượt qua nhiều đợt trở ngại chắn khuất. Chính vì sự vượt qua này khó khăn không phải
ai cũng có mắt tinh tường để minh biện, nên khi nói đến dân tộc tính ít có sự đồng ý là vì vậy. Bởi vì
trong mọi địa hạt đều có sự lấn át tương tự như trong vụ bình sản nhưng không hiện lên trong hình
tích đếm đo được. Tuy nhiên vẫn có đó trong tình trạng hôn mê và ta có thể dùng những tỷ lệ ruộng
công trên (20, 26, 25 phần trăm) làm như tiêu biểu của sự sa sút của đức tính dân tộc gây nên do
những căn do bên ngoài.
Còn cái tật xấu nguy hại nhất là chia rẽ, đây không phải là dân tộc tính, vì nó trái hẳn với triết
lý bọc Âu Cơ. Vậy đó chỉ là ác quả của cuộc ngoại nhân đô hộ. Thực dân Tàu hay Pháp đều
dùng lối chia để trị, lâu ngày sự chia rẽ thấu vào xương tủy dân bị trị, nên nay sự chia rẽ đã trở
nên quốc nạn. Nhiều người Việt tỵ nạn không ngần ngại tuyên bố là sợ người Việt. Người Việt
mà còn sợ người Việt, thì mong gì được ngoại bang kính yêu. Xem trong sử tự đầu bao cuộc
khôi phục độc lập đã thất bại cũng vì chia rẽ. Hiện nay trong nước ta trở nên nô lệ cho Nga Sô
và nhất là cho Tàu do bọn Việt Cộng.
Vậy muốn phục quốc mà không trừ nổi nạn chia rẽ thì phục quốc chỉ là chuyện diệu vợi. Còn
vụ cẩu thả và gian lận cũng do nền thống trị ngoại nhân. Với óc quật cường của dân ta không
đánh đuổi được chúng thì phá hoại. Làm cho qua lần là môt hình thức phá hoại. Gian lận cũng
thế, tài sản của mình bị thực dân cướp đoạt làm sao không dành lại. Nhưng sức yếu thì phải
dùng lối gian lận, lâu ngày trở thành thói quen .
Đó là tật xấu cần phải tẩy rửa . Tẩy rửa để xây dựng lại con người Nhân chủ để cho nó mạnh
hơn không chỉ hành động như môt con người yếu đuối chỉ biết làm những điều tiêu cực “ . ( Hết
trích )
2 .- Do bị vây khổn trong thôn trang
Để cho dễ hiểu, ta nên nhận biết dân tộc ta có hai thành phần, một thành phần làm nghề nông , gồm
Sĩ Nông, sống quay quần trong các làng xóm sau những luỹ tre xanh. Còn thành phần khác ở thành
thị chuyên về Công Thương, đa số là gốc từ Tàu, qua các cuộc xâm lăng. Nhờ công thương phát triển
hơn mà người Tàu phát triển được nhiểu lãnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá. . . Nhìn
khắp Đông Nam Á ta đều có thể nhận diện ra điều này.
Ngoài các tật xấu như đã nêu trên, đa số nhân dân ta còn có cái thất lợi lớn hơn nữa là chỉ sống
trong môi trường khó khăn ở nông thôn. Số là khi bị người Tàu cai trị cũng như khi đã độc lập,
người Việt vẫn lấy thôn làng làm cứ điểm để bảo vệ cái gốc Sĩ, Nông của mình hầu tránh nạn đồng
hoá. Còn Công Thương thì người Hoa ở trong nước ta nắm phần lớn. Họ nắm phần lớn huyết mạch
kinh tế của mình, nhiều khi họ đầu cơ tích trử làm cho dân Sĩ Nông điêu đứng ! . Lại nữa làm nghề
nông thì cực nhọc và khi nào cũng khổ, được mùa thì lúa gạo rẻ không có tiền tiêu, khi mất mùa thì
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thiếu cả tiêu và cả ăn, như thế thì làm sao mà phát triển mọi thứ được. Cha ông chúng ta đã bảo : “
Cái khó bó cái khôn “ là thế !
Khi nền kinh tế không phát triển thỉ mọi ngành khác đều bị đình trệ, nhất là văn hoá, vì khi sống
trong vòng túng quẩn người ta khó có đủ điều kiện sống theo Lễ Nghĩa ( phú qúy sinh lễ nghĩa )
được. “ Bần cùng sinh đạo tặc” là thế !
Cứ nhìn vào hiện tình trong nước ngày nay thì rõ. Cái khó luôn bó cái khôn, cứ bị bó mãi trong
nghèo đói và ngu dốt nhiều đời tất con Người sẽ trở lại lốt ngợm! Người Tàu đã giam hãm dân tộc
chúng ta trong nghèo đói và ngu dốt triền miên, rồi bảo dân tộc ta là man di mọi rợ!( Nam man ).
Ngày nay Bắc Kinh đang xiết gọng kìm lên cộng nô để đẩy mạnh công việc đồng hoá mà họ đã mưu
toan qua nhiều ngàn năm nay!
Do cái tư tưởng “ vi nhân bất phú, vi phú bất nhân “ cũng như cái lối học chuộng từ chương khoa
cử của Hán Nho, nên cha ông chúng ta không đi vào công thương, và nghiên cứu khoa học kỹ thuật
để giúp phát triển kinh tế, như vậy làm sao nâng cao dân sinh và dân trí được, đó cũng là một lý do
kìm hãm xã hội ta trong cảnh khốn cùng lạc hậu .
3 .- Vài hiện tượng sa đoạ gần đây
Gẫm lại, nếu mọi người con dân đất Việt thâm tín rằng mình thuộc giống nòi cao quý, con Rồng
cháu Tiên, người Phật giáo tin rằng mình là Phật sẽ thành, người Công giáo tin trong mình có đền
Chúa ngự, người Nho giáo tin là “ Thiên lý tại nhân tâm “ tức là Thượng Đế ở ngay trong lòng
mình , các tín đồ các tôn giáo khác cũng có niềm tin cao quý như vậy, thì đâu con dân đất Việt lại ăn
ở bất xứng tàn tệ với nhau như thế, để lâm vào cảnh bị phân hoá trầm trọng không lối thoát như ngày
nay ! Sống trong cảnh phân hoá trầm trọng, thay vì tìm cách cứu gỡ, lại ngày càng đối xử cực đoan
với nhau mà không sao tiêu diệt được nhau, thì chỉ làm cho cảnh phân hoá càng thêm tồi tệ ! Đây là
lúc cần đến sự hướng dẫn tích cực của các nhà lãnh đạo tôn giáo các vị trí thức khoa bảng cho
đường lối tích cực, cho phương thức hữu hiệu để tháo gỡ cái mối tơ vò trên. Cái sảy quên gốc nảy
ra cái ung phân hoá của dân Việt là ở chỗ đó. Thí dụ: Trước đây, tuy người Việt nào cũng bảo mình
là con Rồng cháu Tiên, tức là con cháu của Tổ tiên đầy lòng nhân ái và lẽ công bằng, nhưng trong sự
đối xử với nhau có đâu được như là đồng bào, nay khi tỵ nạn ra ở nước ngoài, lại lùi thêm một bước
nữa là không gọi nhau bằng đồng bào mà là đồng hương, nghĩa là muốn phủ nhận cái gốc Rồng
Tiên rồi, để mà ăn thua đủ với nhau ! Đây là cái ngõ bí rất khó tháo gỡ, nếu không trở về gốc Tổ
tiên để un đúc Nhân Trí Dũng thì xem ra vô vọng.
Sai một ly lạc đi một dặm là vậy!
Chỉ có đường lối “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ thì may ra có lối thoát, còn chạy lộn quanh theo lối
CS thì ngàn đời như thế, rồi cũng là “ vẫn thế “! Cứ để cho anh em đồng bào sống trong cái vòng
“ Tư tưởng ngõ cụt “ thì rất có lợi cho ngoại nhân dễ bề trục lợi, thôn tính và vây hãm. Không ai
đóng cữa Chùa, thì lỗi nói chung là của tất cả các sãi, không nên ngồi bắt lỗi nhau mà cùng rủ
nhau ra đóng cữa Chùa đang mở toang ! Lúc trước có nhiều người nghĩ là việc nước có chính
quyền lo, nhưng khi nước mất và mọi nhà tan rồi thì tìm ai mà đòi hỏi lại cái nhà của mình, vì dân là
cái gốc mà đã tan rồi thì chính quyền dẫu có còn thì cũng chẳng biết để làm gì !
Quên cái gốc nhân ái và công bằng của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long một cách vô ý thức hay có ý
thức đều nảy ra cái ung phân hoá chia ly, có kêu gào nhau đoàn kết mấy cũng chỉ là những tiếng kêu
trong sa mạc ! Đáp đề của nan đề đất nước của chúng ta không ở đâu xa, không phải bên
Moscow, bên Bắc Kinh hay Washington, mà chính trong lòng mỗi chúng ta và đồng thời trong tất
cả chúng ta .
Việc thứ hai khi qua các nước Tây phương, ta đổi cái tên lộn ngược, tên trước họ sau : Tên trước là
(Me first ), mối liên hệ này với tha nhân là “ I , that “ , tức là “ tôi với người đó ( cái đó ) “ . Ai cũng
you cả, Thượng Đế cũng you, con mèo cũng you nốt . Do đó mà họ sống theo lối cá nhân chủ nghĩa,
coi nhẹ mối liên hệ với những người khác, đầu mối cho sự phân hoá.
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Còn người Tây phương chỉ có một luân Chủ Nô mà thôi, nay một số thanh niên nam nữ lơ là hay bỏ
tinh thần tôn giáo mà sống theo “ kiểu thích và không thích “, ( likes and dislikes ) thì tốc độ sự
phân hoá càng nhanh. Không biết chỉ có luật pháp, là hàng rào bên ngoài có tác dụng gìn giữ được
đến bao lâu?
Còn Việt Nam ta là đặt Họ ( Family first ) trước Tên sau, nghĩa là dân mình tôn trọng và sống theo
tính thần công thể, coi trọng tôn ti trật tự, lấy Luân thường Đạo lý làm trọng: ta có Ngũ Thường để
tu thân, có Ngũ Luân để ăn ở với nhau theo lẽ công bằng, đây là lối sống nghĩa nặng tình sâu . Đó là
tiêu chuẩn đạo lý chung cho mọi người y cứ.
Nay qua đây sống ở Tây phương, nếu ta coi luân thường đạo lý là cổ hủ, xem gia đình không là nơi
ươm tình người nữa, mà sống theo cá nhân chủ nghĩa thì dễ đánh mất Tình Người. Con người mà
để đánh mất tình người thì chỉ còn có Lý, mà Lý chay và cực đoan nữa thì dễ sa vào vòng gian ác lưu
manh.! Gương Tam vô của CSVN đang sờ sờ ra đó.
Việt Cộng cũng nói là chúng tôi có” Tình Hữu Ái Giai Cấp”, nhưng khốn nỗi đây là mối tình băng
đảng, nếu có thì cũng để xuí dục nhau dấy động lòng căm thù để tàn hại giai cấp khác, chứ đâu là “
tình đồng bào” hay tình “ Tứ hải giai huynh đệ “.
Con người quên Gốc và thiếu Tình người tất không phải là con người tốt về đường ăn lối ở, chỉ tổ
gây rối cho gia đình và xã hội. Cái gương không mấy tốt đẹp của môt số thanh niên hư hỏng người
Mỹ đối với cha mẹ cũng cho ta thí dụ cụ thể về điều nhức nhối thấu xương trên, ngày nay những cảnh
sống thương luân bại lý này cũng không hiếm hoi gì nơi một số gia đình Việt Nam.. Có một điều rõ
ràng nhất là những ai còn giữ được nề nếp gia đình thì bất cứ ở đâu và nơi nào cũng thành công tốt
đẹp !
Đành rằng khi sống ở nước ngoài ta phải theo tục lệ của nước đó, trong giấy tờ khai sinh hay căn
cước ta phải đổi lộn tên ngược như thế, nhưng khi ở chung trong cộng đồng người Việt với nhau, ta
phải để ý đền vấn đề này, tức là vấn đề sống theo tinh thần gia tộc, theo tinh thàn công thể, để còn
ngó mặt nhau. Ngày nay đã có những người Việt Nam không muốn sống gần, giao thiệp với người
Việt Nam nữa, cả hai bên đều mang nhục vong bản chung mà không nhận biết. Vì vậy mà chúng ta
nên luôn nhắc nhở nhau lưu tâm đến vấn đề hệ trọng đó, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ được ý
nghĩa tốt đẹp của nền văn hoá trọng công thể qua cái tên, cũng như giới thiệu với dân địa phương nét
đẹp văn hoá này của ta.
II.- Cái hay còn giữ được
Nguồn gốc và ơn ích của gia đình Việt
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Phần phụ trương I. Lược ý Đề tài thảo luận. Kim Định )
“ Trẻ Việt học rất giỏi ai cũng hãnh diện. Người Mỹ rất ngạc nhiên, không hiểu tại đâu. Ðã có người
đi điều tra tận mãi bên Ðông Á, họ không thấy cái gì chứng tỏ là người Á Ðông có thiên phú trội
hơn người Âu Tây, nên hầu hết đi đến kết luận sau: lý do căn để là bởi gia đình.
1.- Gia đình vững thì con em học giỏi
Ðiều ấy cũng xẩy ra cho các gia đình Mỹ bậc trung lưu trở lên. Ngoài ra về tiền của, các gia đình
trung lưu của người Ðông phương cũng tiến mau hơn . . . , ấy cũng nhờ gia đình .
Nội một gia đình lỏng lẻo hay ăn cơm tiệm, con cái sớm ra ở riêng. . . gây tốn phí gấp bao.
Chỉ kể sơ qua hai ơn ích đó đủ chứng tỏ ga đình là một giá trị rất lớn cần phải hét sức duy trì.
Ðến khi nghiên cứu về nguồn gốc văn hoá mới thấy giá trị còn cao hơn nhiều lắm. Các nhà xã hội
học nhận thấy rằng:
2.- Ở đâu gia đình vững thì không có chế độ nô lệ
Cái đó dễ hiểu vì người trong gia đình có ai bị bắt làm nô lệ bao giờ. Vậy mà tinh thần gia tộc của ta
đã được duy trì qua bao ngàn năm. Khởi đầu là Hồng Bàng thị. Chú ý chữ Thị nói lên tinh thần gia
tộc. Tinh thần đó đã vẫn giữ được từ khi Bộ lạc bước lên đợt Quốc gia, thành ra quốc gia cũng chỉ là
bộ tộc mở rộng, cũng như bộ tộc cũng chỉ là mở rộng thị tộc, như thị tộc là nối tiếp gia tộc.
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Chính vì thế mà người trong nước xưng nhau bằng những danh xưng thuộc gia đình như bà con, cô,
bác, chú, thím, cha, ông. Và bất cứ ai dù không ở trong gia tộc cũng xưng hô là ông, bà, cô, thím, chị,
em . . . Ðó là hiện tượng rất lạ. Tôi còn nhớ cảm tưởng thú vị xưa khi đọc sách Tây họ bỡ ngỡ biết
bao vì người ăn mày bên ta cũng được gọi là ông là bà. Họ ngạc nhiên vì bên Âu Tây ai cũng gọi
nhau bằng you, vous, Chúa cũng gọi là you, , mà con mèo cũng gọi là you. Vì xã hội họ không xây
trên mẫu gia đình mà trên mẫu chủ nô. Ai có của thì là chủ ai không có của thì là nô. Ðó là nền móng
xã hội La Hy. Người Tàu cũng chỉ có ngộ với nị, nên xã hội nhiểu nô lệ hơn bên ta, và phá chế độ nô
lệ muộn. Bên La Mã xưa có phép đầu phiếu “ bách tiền ” gọi là Centuric. Tiếng này gốc từ tiếng La
Tinh Centrum là trăm. Hễ ai có được một trăm ngàn thì có quyền bỏ phiếu, nhiều trăm ngàn thì bỏ
nhiều phiếu. Không có tiền không được bỏ phiếu. Ðó là tại xã hội xây trên tài sản chứ không trên
tình gia đình, mà vì quy chế tài sản là tuyệt đối ( quyền tư hữu tuyệt đối ), nên 2, 3 người có, 7, 8
người không, thành ra đến 70 – 80 % người trong xã hội là nô lệ, chỉ chừng 20 % là có tự do. Ðời ấy
người ta chỉ mới biết có công bằng trừu tượng khái quát mà chưa biết đến công bằng xã hội, tức là
người nào trong nước cũng phải được tham dự tài sản trong nước. Công Bằng xã hội mới được nói
đến từ thế kỷ 19.
Còn bên ta có ngay từ đầu với phép công điền công thổ, tức là ai ai hễ đến tuổi đều được làng cấp
ruộng. Làng tôi mỗi đinh được 5 sào, nhưng có người giữ miếng đất hay vườn quá 5 sào mà không
tiện chia cắt thì người đó phải theo “ rong canh ” những sào dư : mỗi sào 5 thùng thóc. Người đến
tuổi đinh được có phần điền mà không có ruộng thì được người khác theo rong canh cho 25 thùng,
thành thử không ai trong nước là vô sản hết. Ông Paul Mus có nói người Việt Nam nghèo thiệt,
nhưng nghèo cả hàng tổng: lợi tức không có chênh lệch quá lớn về giàu nghèo như các xã hội tư bản.
Ðó là nhờ phép công điền.
Phép công điền đã được nói bóng trong truyện Mẹ Âu Cơ đẻ cái bọc 100 trứng , bà sợ vất ra ngoài
đồng thế mà rồi con nào cũng được phương trưởng cả . Ðại ý là con nào cũng được bao bọc như
nhau. Vất ra ngoài đồng tức là nền nông nghiệp theo chế độ công điền, nên con nào cũng phương
trưởng hết. Không ai phải làm nô lệ vì thiếu phần điền.
Ðến sau Việt Nho lược đồ hoá lý tưởng trên bằng phép Tỉnh Ðiền: nghĩa là chia lô dât ra 9 lô theo
hình chữ Tỉnh ( 井 ) cho 8 gia đình 8 lô , còn lô giữ để nộp cho vua , trong đó có đào một cái giếng
chung chữ Nho kêu là tỉnh, nên gọi là Tỉnh Ðiền . Tỉnh điền hay bọc Mẹ Âu Cơ ném ra ngoài đồng
đều chỉ phép công điền công thổ mà tôi gọi là Bình Sản : tài sản chia đều cho mỗi người dân . Phép
ấy tiên Tổ ta đã có ngay từ Hồng Bàng thị. Chữ Thị nói lên tinh thần gia tộc, mà về sau các bà còn
mang trong tên . Lâu ngày người ta coi thường chữ ấy, nhưng ở thời khai nguyên thì chữ đó cao
trọng lắm, nó chỉ tinh thần mậu hệ, đặt vợ trước chồng. Nước được lập ra do 50 con theo Mẹ lên núi,
chứ không do 50 con theo Cha xuống biển, nghĩa bóng là văn hoá vẫn giữ được tình người, mà trong
triết gọi là giữ được nguyên lý Mẹ.
Còn văn hoá Tây Âu thì không, nên mang tiếng đực rựa : duy
Dương, duy Lý, mà hình thái cùng cực là Cộng sản duy vật chống lại mọi thứ tình: tình Nhà, tình
Nước, tình Trời, gọi là Tam vô: vô Gia đình, vô Tổ quốc, vô Tôn giáo, cho nên thuyết Tam vô Cộng
sản cũng nẩy sinh từ Tây Âu là chuyện đương nhiên và những người còn cố bênh vực Karl Marx , Hồ
Chí Minh đổ tội cho Lénin, cho Ðồng Duẩn là tỏ ra chưa nghiên cứu thấu triệt văn hoá Âu Tây .
Cũng như nói đến Việt Nam có chế độ nô lệ thì chỉ là nói theo “ đảng tính ” tức là đảng nói vậy chứ
có xét đến nguồn gốc thì có trung thực đâu. Ðành rằng trong thực tế không giữ được đầy đủ như
trong lý tưởng, nên có những hiện tượng nô lệ. Chú ý hiện tượng chứ không phải chế độ. Nếu chế độ
thì là việc luật pháp, người nô lệ có tiền cũng không thoát ra khỏi chế độ nô lệ. Còn hiện tượng không
có hàng rào luật lệ nào. Con sen nếu trúng số độc đắc thì lập tức có thể trở nên bà chủ, bà giám đốc,
không ai ngăn cản cả . Nếu là chế độ thì có tới 70 – 80% người dân nô lệ . Còn hiện tượng thì chỉ
vài phần trăm, và cũng chỉ là con ăn đầy tớ. Ðôi khi bị xử tệ như nô lệ thì cũng chỉ là chuyện làm ẩu
của chủ nhà chứ không có luật pháp nào cho phép coi đầy tớ như sự vật. Tuy nhiên vì ảnh hưởng
Hán Nho nrên chế độ công điền có suy vi dần nhưng nói chung thì đến đầu thế kỷ 20 quá bán ruộng
đất ta vẫn còn là công điền. Ðến khi Pháp cai trị miền Nam ( Bạc Liêu, thí dụ ) công điền nhiều nơi
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trụt xuống chỉ còn vài ba phần trăm, vì có đồn điền của tư nhân chiếm hàng ngàn mẫu. Ðó là chế độ
Tư bản Tây Âu nương thế bảo hộ xen vào phá vỡ chế độ bình sản của ta, đây là nói kiểu thông
thường . . . Còn nói theo kiểu triết lý chính trị thì đó chính là Dân Chủ .
Nói theo chiều tiêu cực thì dân chủ là thoát nạn chuyên chế, còn tích cực là Ăn Nói .
Ðược ăn là được tham đự tài sản trong nước gọi là Bình Sản.
Ðược nói là được tự do phát
biểu ý nghĩ của mình . Như vậy Dân Chủ chân thực phải có Bình Sản, và được tự do suy tư
nói nghĩ .
Thiếu hai cái đó thì chỉ là dân chủ giả hiệu. Xã hội Âu Tây có chế độ nô lệ, nên phải dày công mới
lập được chế độ dân chủ, lúc ban đầu cũng chỉ có dân chủ trên pháp lý, chưa có bình sản, nên tự do bị
gọi là tự do chết đói. Cộng sản đã có ý sửa lại chỗ đó bằng tuyên bố dân là chủ tài sản quốc gia.
Nhưng thực chất vẫn là tư bản, chỉ khác chủ tư bản xưa là cá nhân, nay là chính quyền, dân vẫn là vô
sản , đã vậy tự do cũng mát luôn nên khốn khổ hơn vô sản xưa muôn vàn .
Xét theo mấy điều trên ta thấy gia đình là thể chế gây ơn ích hết sức sâu xa. Ơn ích ngay đời ta
: con em học hành giỏi, bố mẹ làm ăn chóng nên cơ nghiệp. Còn đời xưa là chế độ dân chủ
chân chính có bình sản, có tự do , làm nên một xã hội có Tình, có Nghĩa , một quê hương tổ
quốc thâm sâu. Thật không ngờ nơi ta ra chào đời, sống bên cạnh những người thân yêu trong
quảng đời tươi đẹp nhất lại chất chứa nhiều minh triết xuyên qua bao đời cho đến nay ta vẫn
còn được hưởng.
Bây giờ xin nhắc đến những điểm làm ta có thể ngửa mặt lên hãnh diện. Đó là mấy đức tính gọi
được là dân tộc tính .
3.- Trước hết là tinh thần gia tộc
Điều này phát xuất tự cái Cơ ( theo phạm trù Tứ, Ý, Dụng, Cơ ) nên toàn quốc gọi nhau bằng
đồng bào theo huyền sử cùng phát xuất từ bọc mẹ Âu Cơ, tức nước xây trên mẫu mực gia tộc .
Người trong nước xưng hô nhau bằng lối xưng hô trong gia tộc : bà con, cô bác . Đó gọi là gia
tộc hóa lối xưng hô.
Ngược lại Tây Âu không có tinh thần gia tộc mạnh nên phi ngôi hoá lối xưng hô : ai cũng là you,
vous cả . Vậy ta cần duy trì tinh thần gia tộc như nét đặc trưng của ta . đó là điều cho đến nay còn giữ
được nhiều, là vì trong thực tế có, lợi bớt tốn : cùng ăn, cùng ở bớt tốn hơn. Nhất là vụ học: con Mỹ
thường ở apartment riêng tốn hơn gấp hơn 2, 3 lần ở với bố mẹ .
a.- Chăm học
Chăm học cũng là một dân tộc tính phát xuất tự đầu được ghi lại trong tên huyền sử Văn Lang
là nước của những người có văn hoá. Muốn có văn hoá thì phải chăm học . Vậy nước ta tự mãi
xa xưa đã coi trọng việc học, đặt quan văn trên quan võ. . .
Đây là điểm rất lợi cho dân Việt . Người ta tính ra đến 60% so với Chicano ( Mễ ) chỉ có 30 % . Tuy
đó là con số khó thể đoan chắc, nhưng ta có thể nói dân Việt đi học đông vào bậc nhất cũng như giỏi
đứng vào hàng đầu.
b.- Cần cù
Cần cù cũng là đức tính dân tộc cần được duy trì. Theo huyền sử Vua Hùng sinh ra bởi tổ
chung với người Mường gọi là Lang Đa Cần. Tên này gợi lên ý chuyên cần làm việc. Hiện nay
nhiều hãng ưa thâu dụng nhân công Việt vi tính này. Khi tôi ở Đại học Loyola một giáo sư Mỹ lúc
đầu rất tẻ lạnh với tôi, bỗng một hôm ông vồn vã hết sức, thì ra là do mấy người Việt trong hãng bạn
của ông làm việc rất chăm chỉ…Có kiệm ước mới dư giả để thực thi lòng quảng đại. Cần chú ý rằng
đức kiệm ước này rất dễ mất trên đất Mỹ , nên cần tập từ những cái nhỏ ( vặn nước, tắt đèn. . . ) để
nuôi dưỡng dức đó.
c.- Lễ độ
Còn có thể kể thêm đức lễ độ biểu lộ nhiều nhất do học sinh, sinh viên trong lớp đối với giáo sư.
Đó là dăm ba đức tính dân tộc đã làm cho đoàn người tỵ nạn Việt Nam đáng nể . Rất nhiều nhà
quan sát tiên đoán rằng không bao lâu nữa đoàn người Việt sẽ trở nên giàu có và nắm những
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vai trò quan trọng. Vậy thì đây là những đức tính cần được nuôi dưỡng môt cách cụ thể và
thiết thực. Cho tới nay nói đến duy trì văn hoá chúng ta mới dậm chân ở đợt Từ ( Ý, Từ,
Dụng, Cơ ) như làm văn nghệ , báo chí. . . Cần đi mạnh vào đợt dụng, cần cụ thể hơn tức bàn
đến những điểm thiết thực rồi tìm cách sửa đổi, ai nấy cố tự sửa, và sửa cho con cháu. Thí dụ
Đức kiệm ước biết tắt cái đèn lúc không cần, vặn nước đánh răng cho nước chả y ồ ồ tốn nước
gấp trăm lần. Ăn uống nhai ngồm ngoàn đầy tiếng động . Xé thư người khác. . .
Còn nhiếu chuyện quá nhỏ mọn nhưng dễ làm cho ta phải cúi gầm mặt khi thấy một người
Việt Nam làm trước mặt ngoại bang ( như chen nhau khi sắp hàng . . . )
Những điều này nếu không sửa đổi mạnh trong gia dình thì không học đâu được.
Ở trường không ai dạy những cái tế nhị đó. Bởi vậy tuy tầm thường mà hoá rất khó, nhận
thức ra đã khó, mà khi thấy người khác phạm thì mấy ai dám sửa, trừ phi là bạn thân lắm,
hoặc cha mẹ với con cái. Đã vậy rất khó sửa , nói 5 lần 7 lượt cũng không xong . . . Chớ cho
rằng đó là những cái quá nhỏ nhặt không đáng lưu tâm. Thưa rằng những cái nhỏ đó mới
làm cho đời sống trở nên có văn vẻ ( tức được thấm nhuần văn hoá ) . Chính cái phần bé nhỏ đó
là phần tinh tế của công việc hội nhập xã hội văn minh . Chính vì những cái nhỏ nhặt đó làm
cho chúng ta đỏ mặt trước ngoại nhân . Văn hoá của một dân phải nhằm mục tiêu làm cho đời
sống của dân ấy có văn vẻ tế nhị hay ít nhất không gây Khó chịu cho tha nhân, không làm cho
người cùng hội phải hổ thẹn vì đồng hương mình. Chúng tôi mong ước, chúng ta sẽ thảo luận
kỹ về điểm này và cử ra một uỷ ban, hay ước mong có những người nào đó có cơ duyên viết
một quyển tựa như phép lịch sự của Âu Mỹ trong việc ăn uống, nói năng, xử sự, giao tiếp để
đồng bào tỵ nạn ý thức mà châm chước giữ gìn.
Xin nhắc lại câu định tính văn hóa Việt là cái khối “ xù xì da Cóc trong bọc trứng Tiên “, và
ước mong cho việc làm văn hóa mở rộng hơn nhiều: xuống thì tới chỗ Dụng là mài dũa những
cái xù xì da cóc, lên thì tới tận Ý tận Cơ, tức gồm thêm triết lý xây trên cơ cấu của Việt tộc, đó
là phần “ trong bọc trứng Tiên “ cần phải chú tâm vun tưới. Vì trứng Tiên mới chính là cái Cơ,
cái nõn, cái nền triết Việt. Một nền văn hóa đẹp đẽ đến đâu mà thiếu Ý thiếu Cơ thì chỉ là một
nền văn hóa nông cạn. Văn hóa Tây Âu hơn ta ở Ý tức họ có một nền triết học rất đồ sộ, nhưng
họ lại kém ta ở cái Cơ, vì cơ chưa ổn nên triết họ còn cần đổi nền. Ta thì thiếu triết, nhưng hơn
họ cái Cơ. Nhưng là hơn trong tiềm lực, chứ trong thực tế thì kể là không, vì cái Cơ của ta ví
như trứng tiên bị bọc trong xù xì da cóc, có còn mấy ai thấy đâu. Vì vậy đã đến lúc làm văn hóa
phải vươn xa hơn đợt Từ để đạt đợt Ý và đợt Cơ. Hễ có Cơ thì rồi có Ý. Chính cái Cơ mới là
tinh hoa văn hóa của ta. Chính cái Cơ mới làm cho ta nhìn rõ đâu là tinh hoa, đâu là cặn bã,
nếu ta không nghiên cứu và thấm nhuần thì ít thế hệ sắp tới sẽ không thấy Văn hóa Việt đáng
duy trì ở chỗ nào, và do đó sẽ trở nên người vong bản, vong quốc. Chính cái Cơ mới bơm sinh
lực vào cho Ý, cho Từ, cho Dụng. Hơn thế nữa, chính cái Cơ mới giúp chúng ta khả năng đóng
góp vào nền Văn hóa thế giới.
Hiện nay con người đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Các nhà trí thức Âu Mỹ gọi đó là một
sự trống rỗng của Tây Âu (nihilisme occidental) nghĩa là mọi giá trị cao cả của Tây Âu đã sụt giá. Họ
không còn tin tưởng vào những giá trị cổ truyền nữa, với hậu quả là hiện họ đang trở nên vô hướng
vô hồn trong mọi cấp từ “ tu thân “ qua “tề gia “ đến “ trị quốc “ đều thiếu đạo. Họ có chống cộng
là trên bình diện kinh tế tức tư bản chống cộng sản chứ thiếu triết, nên nước có tiếng chống cộng hơn
hết là Mỹ mà trong nước tràn ngập người thiện cảm với cộng sản. Chính vì vậy nước Mỹ thiếu lãnh
đạo trong chính trị và nhất là trong văn hóa, đành để thế giới Tự Do trở nên con thuyền không lái.
Lâu nay trong họ đã nhiều người nhận ra cần thiết lập một nền Văn hóa mới, một nền văn hóa có khả
năng tổng hợp được các giá trị đông tây kim cổ.… Thế nhưng cho tới nay chưa ai tìm ra nền. Theo cơ
cấu luận thì Âu Tây duy hữu, hữu vi. Còn Ấn Độ thì duy vô: vô vi. Đều không phải là cơ cấu tổng
hợp. Chỉ triết lý An Việt mới có cơ cấu tổng hợp: “ có mà như không, không mà lại có “. Chỉ có cơ
cấu lưỡng hợp đó mới đủ khả năng tổng hợp những giá trị lẻ tẻ (do lương tri) của Âu Ấn để chỉ
hướng đi cho con người ngày nay đang đầy xao xuyến khắc khoải. Thế nhưng có điều bất hạnh là
triết lý giàu tính cách tổng hợp kia lại không được mấy ai biết đến. Âu Tây đã đành mà ngay đến
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những người trong khối Việt Nho cũng không hơn. Đấy là chỗ người Việt tị nạn cần lưu tâm. Đấy là
chỗ chúng ta có thể đóng góp cho thế giới. Hiện tình nhân loại chỉ biết sống trên bình diện lợi hành,
trên nữa không còn đạo lý nào cả. Vì vậy đầy chia rẽ, rất là nguy hiểm. Ngay khối Cộng sản còn đang
trong giai đoạn chinh phục lẽ ra phải đoàn kết lắm để tránh họa vậy mà cũng vẫn chia năm xẻ bảy rồi.
Tóm lại, quay chiều nào cũng đầy chia rẽ tự trong bản chất tức còn thiếu một nền triết lý tâm linh
tổng hợp. Vậy mà đấy chính là chỗ chúng ta có thể góp phần. Muốn góp phần thì bứơc đầu tiên phải
là nghiên cứu học hỏi tài bồi cho nền triết Việt Nho của chúng ta ngày thêm sáng tỏ và phổ cập tới
mọi người. Tôi ước mong sẽ làm sao cho có sự gia tăng nỗ lực học triết Việt, trước là để nuôi dưỡng
những đức tính dân tộc quý báu của ta, sau là để hy vọng đóng góp vào nền văn hóa toàn cầu.
Nghĩa vụ con người Việt ở đó.
Nghĩa vụ gia đình, quốc gia Việt cũng ở đó.
Hơn thế nữa, nghĩa vụ quốc tế chúng ta chính là ở đó.” ( Hết trích )
III.- Tóm lại
Theo Nho giáo cũng là Việt Nho thì “ vạn vật đồng nhất thể “ và “ vạn vật tương liên “, nghĩa là vạn
vật đều có cùng bản chất, đều được cấu tạo bởi vật chất và năng lượng, vật chất và năng lượng đều
chuyển động không ngừng theo vô vàn tần số khác nhau, các vật rắn cũng đều chuyển động không
ngừng theo tần số thấp nên mắt ta không thấy được, nhờ các tần số mà mọi vật đều có liên hệ mật
thiết với nhau. Vì thế mỗi hành vi cử chỉ, ngay cả mỗi suy tư của mỗi cá nhân chúng ta đều có ảnh
hưởng khắp cùng vũ trụ: hoặc có cùng tiết nhịp Hòa hay là gây ra các Nhiễu loạn trong vũ trụ. Ngay
đến những tư tưởng tốt hay xấu của mỗi chúng ta đều được các tần số luân chuyển trong vũ trụ theo
từng loại ( cùng tần số: Theo luật loại tụ: đồng thanh tương ứng, đống khí tương cầu ) và cũng gây
ảnh hưởng trong vũ trụ như thế.
Trở lại vấn đề tính tốt và tính xấu của dân tộc ta: Nhất nhất mỗi sinh hoạt của mỗi cá nhân đều có
gây ảnh hưởng chung lên hoàn vũ nên có ảnh hưởng đến các người khác.
Vậy những đức tính tốt hay xấu của dân tộc đều có phần chung góp của mỗi chúng ta. Vì vậy cho
nên trong việc sửa đổi lại các nết xấu cũng như trau dồi thêm tính tốt của dân tộc phải là công
việc chung của mọi người, mọi người đều có trách nhiệm và quyền lợi chung ở trong để giúp đỡ
nhau tiến lên.
Các vị lãnh đạo tinh thần cũng như những kẻ sĩ hay các bậc trí thức là những người ý thức được sự
quan trọng của vấn đề quốc nạn và quốc nhục ngày nay là do công tội chung của mọi người, của
nhiều đời, nhưng chính quý vị ngày nay là người có trách nhiệm và quyền lợi lớn hơn hết. Những
hiểu biết về con đường tu thân của các quý vị có thể giúp mọi người rút ngắn công việc tu tiến làm
người. Trong mọi sinh hoạt của con Người thì công việc tu thân là quan trọng bậc nhất. Nếu không
tu thân để làm con Người đúng nghĩa, thì là vong bản. Cái nạn vong bản kéo theo các nạn vong
thân, vong gia, vong quốc, vong nô. Đó là nan đề căn bản của xã hội chúng ta. Cộng nô vong nô đã
và đang đem đất nước ta tới bờ vực thẳm.
Tuy mỗi người có những khả năng và chuyên những lãnh vực khác nhau, nhưng khi đã làm việc
nước thì phải giúp mọi người của đất nước cùng làm phận sự của mình theo một hướng chung,
trong công việc xây dựng lại con người thì mọi người giúp nhau gây lên một phong trào cùng làm,
chứ nếu cứ làm theo kiểu “độc thiện kỳ thân “, việc” cua cua máy, việc cáy cáy đào “ thì xem ra
chẳng có tác dụng đến tình trạng rối loạn của xã hội bao nhiêu . Trách nhiệm khởi đầu là các vị
lãnh đạo tinh thần, của các vị thức giả, nếu các vị cứ điềm nhiên bất động thì lấy ai có đủ khả
năng, đức độ và kinh nghiệm để làm đây? Cha ông chúng ta đã bảo” quốc gia hưng vong thất phu
hữu trách , huống hố là các bậc vị vọng như quý vị. Lịch sử sẽ phán xét mỗi chúng ta về vai trò
của mỗi chúng ta trước cảnh quốc phá gia vong này: Đất nước đang bị tàn phá hàng ngày hàng
giờ bởi nội thù và ngoại xâm! Liệu khi các gọng kìm nô lệ đã xiết chặt thêm, phỏng chúng ta có
thể sống bình chân như vại được mãi không?
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Ngày này nhièu người cứ tưởng phong trào dân chủ đang lên, chúng ta cứ kể tội CSVN cho nhiều và
chờ cho chúng sụp đổ, các nhà làm chính trị chẳng hạn theo kiểu Tam quyền phân lập của nền dân
chủ Hoa Kỳ, rồi theo lối đa nguyên đa đảng, chia ghế cho nhau mà lo việc xây dựng đất nước là
xong chuyện! Những ý nghĩ ngây thơ này đã ám ảnh nhiều người tự nhận là mình có trách nhiệm
cứu nước, thật ra đây không phải là những ý tưởng xây dựng đáng lưu tâm, vì họ không nhận ra nan
đề cũng như không có đáp đề cho con Người và Đất Nước!
Vấn đề đất nước chúng ta chẳng đơn giản chút nào, nó là vấn đề khó khăn nhất trên thế giới. Đất
nước chúng ta chẳng khác nào cái hố rác của thế giới, nhũng nan đề của Tư bản và Cộng sản
đều tồn đọng nơi đây, nhất là vấn đề con Người: Đó là con người bất Nhân, đưa đến xã hội bất
Công.
Cứ nhìn vào tình trạng các cộng đồng ở hải ngoại ra sao thì ta thẩm định được tư cách và khả năng
của chúng ta, nhất là các vị làm chính trị, để mà chuẩn bị, lo liệu mọi sự trước đi. Một việc nhỏ mà
làm chưa xong thì làm sao mà đang được việc lớn đấy?
Phải chỉnh đốn lại cái tư tưởng làm chính trị: Để tranh danh đoạt lợi hay là lo cho được “ích quốc
lợi dân” đây ?
Nếu là ích quốc lợi dân thì đã có đường lối chung để quy kết toàn dân chưa, đã có những Quốc kế
Dân sinh giúp cho mọi người đều tay đóng góp, đã có những người đũ tư cách và khả năng cũng
như phương pháp thực hiện làm sao để xây dựng các cơ chế xã hội nhằm thực hiện sự công bằng
tương đối để cho dân nhờ. Chứ cứ ngồi mà đợi đèn xanh đèn đỏ thì thật là thảm thương cho đất
nước!
Ta đừng quên rằng, các Tổ phụ của đất nước của Hoa kỳ này cũng phải “ lao tâm tổn trí “ cùng trải
qua “ bách chiết với thiên ma “ mới thiết lập nên chế độ có nền tảng công bằng tương đối tốt đẹp
nhất trên thế giới hiện nay. Các Tổ phụ họ là những người có tài cao đức trọng và dày công tìm tòi
mới xây dựng nên được. Nhưng đất nước này còn do con Người bất toàn quản trị, nên cũng còn vô
số vấn đề to lớn cần sửa đổi, nhất là vấn đề cuộc sống đa dục, mọi vấn đề đều bị lạm dụng, nhiều
người trong nước đã sống thừa mứa trên nợ vay ( credit card )!
Nay đang bị rắc rối to vì lối sống quá đà đó, cần nhiều tâm não và công của mới vượt qua được, toàn
là mô hôi xương máu của toàn dân! Họ đã không có cuộc sống quân bình, là đời sống tiết độ, nghĩa
là không sống theo lối Diệt dục hay Đa dục mà là Quả dục.
Sống không tiết độ làm cho đời
sống mất quân bình, là nghịch với thiên lý, làm tổn hại đến nhân sinh..
Ngày nay, các xã hội đang tiến lên con đường Toàn cầu hoá để mọi quốc gia cùng chia sẽ với nhau
mọi thứ để sống với nhau trong hoà bình, chứ theo lối “ Thượng hạ giao tranh lợi “ quá đà thì trước
sau gì cũng đi vào ngõ bí, vì đã tương tranh mà không tuân theo lẽ “ phải người phải ta “ mà rướn
tới sẽ dẫn đến tương đấu rồi tương diệt!
Vấn đề trước tiên của chúng ta là phải xây dựng cho được những con Người Nhân chủ, biết cách
làm chủ chính mình, gia đình mình và đất nước minh và nhất là biết sống công bằng để hoà với
nhau, họ phải là những con người có đức có tài, mới mong đưa đất nước ra khỏi vũng lầy hôm
nay. Không quan tâm đến con Ngươi, mà chỉ loay hoay quanh các hiện tượng xã hội thì chỉ là
làm việc chắp vá cho qua ngày để tranh danh đoạt lợi mà thôi!
Sau đó phải làm sao để thực hiện một xã hội tương đối công bằng, để cho mọi người dân có quyền
“ được ăn và được nói “, thì mới mong xã hội được yên vui và con Người được hạnh phúc. Vấn đề
này rất phức tạp và khó khăn, tôi chỉ xin có đôi lời để góp ý chung.
Trân trọng,

( Vui sống: Danceur et Musicien )
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36.- Cung cách “Làm Người “
Tổ tiên mình có câu Tục ngữ : “ Làm Người thì khó, làm Ch. . thì dễ “ . câu nói bình dân nghe ra rất
thô lỗ, được gán cho là văn chương nôm na mách qué, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh con cháu thật
mạnh bạo, làm cho toát mồ hôi lạnh ra để lo Làm Người, vì “ Vi Nhân nan hĩ “ : làm Người khó
thay! “ Trước tiên tôi xin trích một đoạn văn trong Lạc Thư Minh triết để Vào Đề:
A.- Từ Lễ Ba Vua tới Minh Triết Lạc Việt
( Lạc Thư Minh triết: Phu trương. Kim Định )
( Đây là bài nói chuyện của triết gia Kim định nhân dịp Lễ Ba Vua năm 1970.Đến nay đã gần 30
năm, nhưng vấn đề vẫn còn mới, còn như mới hơn. Tôi xin trích dẫn để các anh chị em Giáo dân
tham khảo. )
“ Trong khi Chúa sinh ra ở Betlem thì có 3 vua ở phương Đông lại dâng lễ vật là Vàng, Nhũ Hương
và Mộc Dược. Đấy là một lễ tỏ lòng suy tôn Chúa, không dè đến nay nhân loại cũng như Giáo hội
gặp cơn khủng hoảng tinh thần, thì có người lại đổ thừa cho 3 Vua.
Chẳng hạn tác giả quyển Mysticism là Evelin Underhill cho rằng cơn khủng hoảng hiện nay trong
Giáo hội là do đã chấp nhận những lễ vật của 3 Vua.
Trước hết là Vàng, khiến cho Giáo hội quá để tâm đến tiền bạc quyền thế, những chốn giàu sang mà
bỏ nơi bần hàn, nên đánh mất giới thợ thuyền.
Thứ đến Nhũ Hương vốn liên hệ với Pháp môn dùng nhiều, khiến việc tôn sùng nghi lễ mắc vào
hình thức rềnh rang bên ngoài mà xa tinh thần chân thực ở tại “ không thờ Chuá trên núi nọ, hay đền
thờ kia “, nhưng trong tinh thần chân thực được thi hành có khi ngay “ trong phòng đóng cữa lại,
không nói nhiểu lời kiểu quân vô đạo “ như thấy hiện nay.
Và do đó có sự khủng hoảng, nó hệ tại trước hết trong sự đứt quảng giữa Đạo và Đời, giữa đời Tu trì
và Thế tục, giữa chủng viện và ngoài đời, khiến cho Đạo trở nên xa lạ với Thực tế, như người Pháp
quen nói: Le christianisme est trop irréel “.
Vậy nay muốn thoát khỏi khủng hoảng thì cần trở về Nguồn để tìm ta ý nghĩa chân thực của
Thánh Kinh khi vừa mới phát xuất nghĩa là còn trong bầu khí Đông phương chưa bị bẻ quặt do phạm
trù Tây phương. Chính trong tâm trạng đó mà một số người lại đưa sang Đông phương những cái
nhìn tra hỏi, chờ mong hoặc thúc dục.
Chẳng hạn Monsieur Pouget, một linh mục có tiếng của Dòng Oratoire cho rằng Âu Châu chưa hiểu
nổi Phúc Âm. Và cần phải chờ những nhà Bác học Đông phương giải minh mới trông nhận ra ý
nghĩa chân thực của Thánh Kinh.
Hai chứng nhân vừa kể trên đây hoàn toàn trái ngược: Underwell đổ tại tặng vật của Đông phương,
Pouget thì lại chờ mong ánh sáng tự Đông phương. Chưa cần phải phân xử ai phải ai trái, nhưng ta
có thể nhận định rằng, chính sự trái ngược đó nói lên tâm trạng xao xuyến trước cơn khủng hoảng,
nên kẻ thì trách, người thì cứ chờ mong, nhưng tưu trung đều nói lên một cái gì như nhau, vì thế dầu
nghĩ sao mặc, chúng ta vẫn có thể coi những câu trên như Dấu của thời đại, nó đã thôi thúc tôi lưu
tâm đến việc tìm :“ Nguồn gốc Thánh Kinh cũng như Nguồn gốc Văn Hoá Việt Nam “. ( 1 ).
Và sau rất nhiều công phu tra hỏi tôi đã nhận thấy một sự khác biệt căn để này là Đông phương
chú trọng Tâm linh, còn Tây phương chú trọng Lý trí, và đó là đầu dây mối nhợ dẫn đến việc tìm
ta đáp số cho nhiều câu hỏi khác: Chẳng hạn việc Vàng và Nhũ Hương mà Underhill đã nhăc đến
trên kia. Chúng ta nhận thấy rằng, tác giả nói đúng nhưng chưa hết.
Đúng vì Vàng tức là lòng Tham Tiền Tài Thế Lực đã nhiều lần làm sa sút Giáo hội, cũng như sự quá
bám vào Hình Thức Lễ Nghi, Hương khói, Kinh kệ đã là cớ làm cho Đời mất chiều Sâu. Vậy nói
Giáo hội bị khủng hoảng vì Vàng và Nhũ Hương thì đúng nhưng chưa đủ vì còn Mộc Dược
chưa được nhắc tới.
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Mộc Dược thường được dịch ra tiếng Pháp là Baume d’incorruption, một thứ dầu thơm có công hiệu
giúp cho sự vật khỏi hư hại. Và vì thế các nền văn hoá cổ truyền hay dùng để biểu thị Minh
triết. Chính Minh triết giữ cho xã hội khỏi hư hại, nên người ta gọi triết gia là người quạt xay
vẩn của xã hội ( Le philosophe est le vanneur de la société, de la regilion ).
Nếu vậy khủng hoảng không do Ba Vua, nhưng do người dùng tặng vật chỉ chú trọng đến vàng và
Nhũ Hương, còn nhảng bỏ Mộc Dược tức là sự thờ ơ với Ngôi Ba Thánh Thần như bên Chính thống
( Orthodoxe ) trách cứ Giáo hội chỉ biết tôn thờ có Đức Chúa Cha toàn năng ( bên Tin Lành
thờ Ngôi Lời ), chỉ có “ Chính Thống “ mới biết tôn thờ Chúa Thánh Thần tức là chú trọng đến
Huyền niệm một ngành đạo hạnh có họ với Minh triết và Tâm linh. Chính vì thế họ họ xưng mình
là Chính Thống.
Đây không phải là lúc thuận lợi để chúng ta bình luận lời tố cáo của phe Chính Thống. Nhưng ta
nhận thấy có sự giống nhau giữa Ngôi Thánh Thần và đàng Minh Triết về đàng tác động, tức
hoạt động bằng Thần hứng, ngẫu nhiên. Thần Linh cũng như Minh Triết biểu lộ sự hiện diện
của mình qua sự giải thoát tâm hồn khỏi những thúc phược vật chất và ban cho những phút
lâng lâng bay bổng bằng những luồng song tuôn trào trong gân mạch. Vì thế mọi sự sinh ra
đều do Thánh Thần, nên chống với Thánh Thần thì tội không thể tha, vì là chống với sự sống,
sự phục sinh, sự giải thoát.
Không được chống nhưng nhưng phải sẵn sàng đón nhận như đón phút Thần hứng để bất kể lúc nào,
không báo tin, không theo lối luật lệ, quyền hành, hình thức như trong các nhiệm tích. Chính vì thế
mà Thần học ( Pneumatologie ) không được phát triển, đến nỗi chữ Thần học dùng để chỉ Thượng Đế
học nói về Ba Ngôi, và tác động của Ba Ngôi được đồng hoá với Ân Thánh sủng, mà ân sũng được
ban ra cách hệ thống theo luật lệ và nghi thức kiểm soát được của các phép nhiệm tích. Như vậy là
khác hẳn tác động Thánh Thần đến như ngọn Nam phong thích đâu thổi đó : “ Volat ubi vult “, không
chịu sự ràng buộc nào cả y như kiểư Minh Triết. Có lẽ vì đó mà trong các giáo hội có lệ coi thường
Triết lý, và vì thế không có Triết gia lớn. St Thomas thì như Etienne Gilson nói là một nhà “: Thần
học “.
Quả là đúng vì bộ Summa được mở đầu bằng câu hỏi : “ Có Thượng Đế hay chăng ? “, và trong sách
dùng nhiều lý chứng dựa trên quyền uy kiểu Thượng Đế học. Như vậy là vẫn còn thiếu Thần học
cũng như Minh Triết học.
Cho nên khi muốn tìm ta then chốt của cuộc khủng hoảng hiện tại phải đi về phía Triết và toa
thuốc cho con bệnh thời đại phải tìm đến Mộc Dược tức là Triết lý Nhân sinh. Triết lý Nhân
sinh có nghĩa là thứ triết học đã vượt qua trường ốc Hàn lâm để đi sâu vào đời sống. Mà vì đời
sống rất phiền toái nên không chấp nhận những nền triết học kềnh cơi sách vở, nhưng cần một
cơ cấu đơn sơ rất uyển chuyển để có thể thích nghi với mọi trường hợp đời sống.
Vậy đối với nền văn hoá Viễn Đông thì có cái cơ cấu đó chăng, và nó ở đâu? Thưa là có và nó là
Thập tự nhai ( ┼ ) nằm trong Lạc Thư hay Lạc Việt tức la quyển Minh Triết của nước Việt Nam cổ
đại lúc tiên Tổ chúng ta còn thiên di trên bờ sông Lạc, sông Hoài và sông Dương Tử với Động Đình
Hồ. Cơ cấu của Lạc Thư chính là cơ cấu của một nền Minh Triết, tức là kết tinh của nền Triết lý
Nhân sinh, nên nó có đặc trưng của nó.
Triết học đi tìm Phi thường trong những cái Phi thường, cụ thể là những triết thuyết đồ sộ
nguy nga kết cấu rất lỗng lậy, nhưng xa với thực tại, ngược lại Minh triết thì lại tìm cái Phi
thường trong cái Thường thường, tìm cái Vô hạn trong cái Hữu hạn, và điều đó tương tự Nhập
thể của Ngôi Lời. Ngôi Lời là Đấng Phi thường xuống mặc lấy xác thịt phàm trần. Mầu nhiệm
nhập thể là Nhất Thể đi vào Đa Tạp, với mục tiêu là chấm dứt giai đoạn đi tìm Phi thường nơi
những cái Phi thường.
Tại sao lại chấm dứt? Thưa nếu đi tìm Phi thường trong những cái Phi thường thì chẳng bao giờ tìm
được, vì Phi thường chỉ là Phi thường khi không có Thường thường, vì thế khi tìm Phi thường trong
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những cái Phi thường thì chỉ là đến chỗ vô tưởng. Hay nói khác chỉ có bằng tưởng tượng chứ con
Người toàn diện không đi được đến Phi thường ở nơi hoàn toàn Phi thường. Chính vì thế khi đi tìm
Đạo trong những cái Phi thường là biến Đời sống trở nên vô Đạo. Và đi tìm Đạo ở những nơi
xa xăm, vào những thời kỳ xa xưa chỉ là ảo tưởng giúp nuôi dưỡng sự lười biếng, không chịu
sống cuộc đời trọn vẹn của con Người, sống giữa những cái thường: Ăn, Làm, Giao tiếp và Nói
năng, Suy tưởng về những cái đó. . .nghĩa là những cái xẩy ra hàng ngày, không có không xong
được, ngược lại không có Phi thường con Người vẫn sống được, đời sống vẫn chạy đều đều. Vì
thế lý tưởng là phải lo cho chính những cái Thường thường trở nên Phi thường nghĩa là làm tất
cả những gì cần thiết đến hết mức độ có thể của mọi cơ năng con Người. Làm một việc rất
Thường nhưng với mức độ tối đa của Trí lẫn Nhân với Dũng thì đấy là đường dẫn tới cáp Phi
thường nằm ngay trong những cái Thuờng thường. Và tất cả mầu nhiệm Ngôi Lời là cốt giúp
cho con Người đạt được như vậy, khỏi cần tìm đến núi nọ trước, “ Chuá là đấng tối Cao cả
trong những cái tối Nhỏ : Maximus in Minimus “ hay la tới Phi thướng trong những cái
Thường thường.
Nhưng hỏi con Người có hiểu được Sứ điệp của Ngôi Lời chăng? Kinh Thánh bảo không vì “
Người đã đến trong thế gian nhưng thế gian đã không nhận ra Người: Venit in mundum et
mundus non cognovit eum “ , nên “ những kẻ thuộc về Người không đón nhận Người. Không nhận
ra Người là Chúa, vì không dùng Mộc Dược, vì chỉ có Minh triết mới biết nhìn ra Phi thường trong
những cái Thường thường, ngoại giả không thấy nên đi tìm Phi thường trong những cái Phi thường:
Đi tìm Đấng Cứu Thế như một ông vua đầy quyền uy thế lực giàu sang hoặc giữa những trang trọng
của Lễ bái uy nghiêm, chứ làm sao nhìn được Đầng Cứu Thế trong hang đá máng cỏ thông thường.
Không thấy vì thiếu Mộc Dược tức thiếu Minh Triết. Mà thiếu Minh Triết là thiếu sự biết tối
đa, không biết tối đa làm sao sống được tối đa, không sống tối đa làm sao tác động tối đa, mà có tác
động tối đa thì mới có khả năng đưa những cái Phi thường vào những cái Thường, biến Thường
thường trở nên Phi thường, ngoại giả thì có thể ăn sẵn là tìm Phi thường trong cái Phi thường, mà vì
Phi thường không có, nên phải bày ra những cái Phi thường giả tạo nghĩa là bên ngoài đời sống. Vì
Phi thường trung thực nằm ngay trong đời sống Thường nhật, nên hễ đã ở bên ngoài đời sống thì
không phải là Phi thường trung thực, thế mà lại trút hết chú ý vào đó đến độ không còn gì lưu lại cho
đời sống Thường thường, hoá cho nên Đời trở nên vô Đạo, khi không thể hiện được tinh hoa mầu
nhiệm nhập thể ở tại Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trần. Và chính đó lá ý nghĩa tối hậu của Thánh
Kinh.
Vì Cựu Ước là sửa soạn cho mầu nhiệm nhập Thể, còn Tân Ước là để hiện thực cuộc nhập Thể
vào mỗi người, vào đời sống, vào xã hội.
Vậy Đạo trở nên phi thực ( irréel ) xa rời, xa Đời, xa thợ thuyền, xa trí thức, thì chính vì không biết
nhìn Ngôi Lời nên cũng không nhận lấy con Người, nói bóng chỉ nhận có hai lễ dâng, còn món thứ ba
là khả năng dẫn tới Ngôi Lời thì nhảng bỏ, cho nên Phi thường không thể nhập vào những cái
Thường thường, mà ví thế mà có khủng hoảng.
Chính sự khủng hoảng này đã dẫn đến Cộng Đồng Vatican II. Cộng Đồng mở lối thoát cho cơn
khủng hoảng như thế nào đó không thuộc phạm vi của đề tài này.
Ở đây chỉ có ý nói đến nền Minh triết Lạc Thư có thể đóng góp như thế nào vào những cái Thường
thường. Vậy ta hảy xem sự hiện thực đó ra sao. Trong Lạc Thư Phi thường được biểu thị bằng số 5.
Sở dĩ gọi số 5 là Phi thường vì nó lép bởi số 2 và số 3: Số 2 chỉ Đất hay những cái Thường thường
được nhập vào số 3 chỉ Trời hay những cái Phi Thường. Chính vì thề số 5 được coi là cái nhân của
Bây giờ bàn đến những số ở chu vi ta cũng thấy diễn lại ý chính rõ rệt: Các số đất 2, 4, 6, 8 nằm xen
kẽ với các số Trời chì Phi thường là 1, 3, 7, 9, xếp đặt như sau:
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4—9—2
│
3—5 —7
│
8—1—6

Nhìn Lạc Thư chúng ta dễ nhận ra số 5 đặt giữa chiếu thẳng ra xung quanh chỉ thị vòng Hiện tương
hay là các việc Thường thường được biểu thị bằng số Đất nằm xen lẫn với những cái Phi thường
được biểu thị bằng số Trời. Cũng tinh thần Lạc Thư đó đã được diễn tả trong câu truyện của Hùng
Vương trao quyền cho Lang Liêu, vì Lang Liêu biết dùng ngay những vật thường là Gạo nếp để làm
nên món ăn ngon phi thường là cặp Bánh Dầy bánh Chưng ( Trưng ). Bánh Chưng vuông chỉ Đất là
những cái Thường thường, nhưng lại được lồng lên bằng cái Phi thường là Bánh Dầy tròn chỉ Trời.
MinhTriết Lạc Thư còn được tượng trưng bằng nhiều ẩn dụ khác nhưng mới là biểu tượng. Điều
quan trọng hơn là cần xem nó đã liệu sao để hiện thực vào Nhân tâm mỗi người, cũng như về Chính
Trị hiện thực cơ cấu Lạc Thư vào đời sống xã hội, lúc ấy ta có Hồng Phạm. Hồng là lớn lao, Phạm là
mẫu mực, cái lý tưởng lớn lao đó là Thập tự nhai được đưa vào đời sống của cả xã hội như ăn làm,
binh bị, học thức. . .thế là số 9 Lạc Thư trở thành 9 ô , và mỗi ô một mục quan trọng trong đời sống
như:
1.- Ngũ hành
2.- Ngũ sự
3.-Bát chính
4.-Ngũ kỷ
5.- Hoàng cực
6.-Tam đức
7.- Kê nghi
8.-Thứ trưng
9.-Ngũ phúc

( Lạc Thư; Số độ & Đồ hình )

( Cửu trù Hồng phạm )

Điều quan trọng nhất là tất cả 8 ô này đều xoay quanh Thập tự nhai, lúc này đã đổi tên là Ngũ hoàng
cực vẫn nằm ở Trung cung với ngầm ý rằng bất cứ việc gì con Người cũng phải làm một cách thành
khẩn cùng cực như số 5 của Trời với Đất, hoặc nói đơn sơ là “ quân tử vô sở bất dụng kỳ cực “ (
T.D. ) : Người quân tử không làm chi mà không làm đến mức chí cực của mình có thể. Đó là đại để
nền Minh Triết Lạc Việt ( ai muốn đi sâu xin đọc cuốn Lạc Thư Minh Triết ), nó đã sản ra một nền
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Triết lý Nhân sinh nhằm tạo ra cho mỗi người dân một đời sống vật chất đầy đủ, một bảo đảm an
ninh, một xã hội công bình trật tự, một nền giao dục vững vàng, như tất cả các nhà nghiên cứu đã
phải công nhận. Vì thế trong khi khai quật nền Minh Triết Lạc Việt chúng ta có thể đáp ứng được hai
nhu cầu trọng đại: Một đàng trả lời phần nào cho sự chờ mong được Pouget phát biểu để đóng góp
vào việc mở lối thoát cho sự bế tắc ở tại Lý tính, lìa xa đời sống của con Người hiện tại. Hai là
đối với nước nhà thì chúng ta cũng nên làm một cuộc về nguồn.
Cuộc trở này rất quan trọng, vì nền Minh Triết Lạc Thư đã cố kết với vận nước từ ngày khai quốc
mãi cho tới tận đầu thế kỷ 20. Rồi nay vì ảnh hưởng thực dân cũng như các tư trào ngoại quốc, nên
chúng ta mới từ bỏ. Sự từ bỏ này đã dẫn nước nhà tới chỗ lạc lỏng, thiếu Chủ đạo, vì tự đấy làm dân
trong nước chia ra nhiều phe nhóm đối chọi, nhiều tôn giáo khác biệt, có khi đến đố kỵ gây nên cảnh
Thập nhị sứ quân tinh thần rất nguy hiểm là không còn một Đạo lý chung. Nền Giáo dục cũng như
Văn hoá chỉ còn là cái chợ om sòm những câu nói bâng quơ rất xa vời, và như thế chúng ta cũng rơi
vào con khủng hoảng là xa lìa Thực tại. Ở các nước lớn mạnh thì tình trạng đó cũng đã chẳng ra gì,
phương chi nước nhà đã yếu về mọi phương diện Kinh tế, Chính trị, còn chút Tinh thần lại tan nát nốt
thì là đẩy Tổ quốc tới chỗ lâm nguy. Cộng sản xâm chiếm ta trên cả hai phương diện Chính trị lẫn
Văn hoá mà phe quốc gia không có một cơ cấu tinh thần, một nền Văn hoá chung để đến nỗi Giáo
dục cũng như Văn hoá đều quay cuồng thì đấy là một sự tự sát. Nay nếu chúng ta thiết lập nổi một
nển Đạo lý chung thì tất cả con dân trong nước sẽ được một mẫu số chung, một mặt trận văn hoá để
cùng đứng chung với nhau trong việc cứu quốc và kiến quốc.
Đó là động cơ lớn đáng cho chúng ta hiến toàn thân tâm vào việc làm sống lại nền Minh Triết của
Lạc Việt.”
Chú thích về Mộc Dược.
Không hiểu Mộc Dược được Ba Vua lấy ở cây thứ nào. Bên Viễn Đông có hai tứ cây chơi vai trò
tương đương :
Cây Loan nói đến trong “ Sơn Hải Kinh ‘ chương 15, thân vàng cành đỏ, là xanh ( hầu chắc
chỉ Tam tài ), vua thường dúng làm thuốc.
Cây Phù tang, nói trong “ Hoài Nam tử “ chương 4, là một loại cây dâu nhiệm màu, có khả
năng nâng đỡ mặt Trời lúc mới mọc lên ở Phương Đông, mặt Trời mới mọc chỉ sự loé sáng của Tâm
hồn, là tác động cần thiết để con Người trở nên Thánh nhân. Vì thế các Vĩ nhân hay sinh dướigốc Phù
tang. Huyền thoại kể rằng: Sau khi măt Trời mới sinh đã được tắm rửa trong ao ( Hàm Trì ) thì lên
đậu trên cây dâu. Vì thế gỗ Phù tang có khả năng xua đuổi xú khí và người nta dùng làm tên để bắn 6
cái tên bằng cỏ bồng, mỗi nkhi có trẻ trai sinh ra, là cốt để dọn đường xông pha ngang dọc cho đứ bé
sau này có đất vùng vẫy cái chí “ Tang bồng hồ thỉ “: “ Cố nam tử sinh tang bồng thỉ lục: dĩ xạ Thiên,
Địa tứ phương : 故 南 子 生 桑 蓬 矢 六 以 射 天 地 四方 “ ( Lễ Ký XI. III. 10 ). Chính vì tính
chất xua đuổi xú khí nên Phù tang cũng gọi là “ Không tang “ do lẽ các ông lớn tranh nhau sinh ra
dưới gốc nó như ông Y Doãn. Cả đến Hoàng Đế xuất thân từ phía Tây cũng đòi sinh ra dưới ốc
Không tang! Còn Khổng Tử thì nhất định phải sinh ra dười gốc dâu, “ sinh Khổng Tử vu Không tang
chi địa “ ( Sơn Hài Kinh ) Vua Thành Thang còn đi xa hơn, không them sinh dưới gốc dâu, nhưng
lên núi có rừng cây dâu mà ra đời ( Tang sơn chi lâm. Lã Bất vi 15 ). Vậy là chắc ăn : rừng dâu lớn
hơn ba cây dâu đứng đơn độc!.
Chúng ta có thễ ngờ rằng sự tin tưởng vào sức huyền diệu của một hai loại cây là niềm tin chung cho
các nền văn minh nông nghiệp ( Hay là thảo mộc ) chắc ba Vua cũng tham dự niềm tin này, nên trong
va ly lễ vật có cẩn thận gói theo 3 ký Mộc Dược. Chữ Nho có hai lối viết: 沐 藥 và 木 藥 là cây
chữa bệnh. Chắc là mẹ mặt Trời tên là Hy Hoà trong khi tắm cho con mặt Trời đã kỳ báng là dâu,
xong đặt lên ngọn cây dâu để “ phơi “. Vậy là ăn chắc.
Cái tội lớn lao nhất trong nền văn hoá cổ đại Đông phương là dám nhổ đi hoặc đốn ngả cây dâu.
Hoàng Đế đã đánh phạt Si Vưu lấy lý do là Si Vưu đã dám đốn cây Không tang: Đó là tội âm vang
lớn như bỏ Mộc Dược vậy! “ ( Lạc Thư Minh triết : Kim Định )
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( 1 ) :Khi triết gia Kim Định viết bài này ( 1970 ) thì cuốn sách “Địa đàng ở phương Đông “ của
Stephen Oppenheimer chưa ra đời, ( Cuốn sách này xuất bản vào năm 1999- 2000 ), sau đây là một
vài cứ liệu của ông Oppenheimer kiện chứng cho lập luận của triêt gia:
“ Tôi sẽ xác định 4 kiểu truyện kể ở Âu – Á có cội nguồn từ các huyền thoại đại hồng thuỷ ở ông
Nam Á. Có 3 lục địa khác không được nghiên cứu sâu ở đây, trong số đó có châu Phi. Châu lục này
thiếu vắng trong truyền thuyết dân gian về đại hồng thuỷ bởi thềm lục địa của nó không chịu nhiều
tác động bởi hồng thuỷ. Hai lục địa khác là Bắc Mỹ và Nam Mỹ có rất nhiều huyền thoại đại hồng
thuỷ, trong số đó có vài huyền thoại liên quan đến kiểu truyện kể Âu- Á. Tuy nhiên, do chúng nằm ở
ngoại vi của khung lập luận chính Đông – Tây nên tôi chỉ nêu tóm tắt về huyên thoại này. Thứ hai,
chúng ta sẽ tìm hiểu các huyền thoại khác trong kho tàng văn hoá Phương Tây được chứa đựng
một cách ngẫu nhiên trong 10 chương đầu tiên vủa quyển Kinh Sáng Thế trong Kinh Thánh.
Để tiện cho nghiên cứu, các huyền thoại này sẽ được phân chia như sau” từ chương 11 đến chương
16, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên mẫu huyền thoại về sự sáng tạo ra Trời và Đất, Đàn Ông và
Đàn Bà, vườn Địa Đàng, và cuối cùng là Cain và Abel.
Điều được hé lộ ở đây là chúng ta không
chỉ tìm thấy những mối liên hệ gần gũi giữa phương Tây và phương Đông, mà còn biết rằng mỗi
nguyên mẫu Phương Tây đều có nguồn gốc phương Đông và cách giải thích logic hoặc ở
Malaku hoặc ở Đông Dương. Nhiều người cho rằng đặc điểm thú vị, phức tạp và không ngờ
nhất của thần thoại phương Tây đã khởi phát từ tầng sâu kín nhất của Tiềm thức. Còn phân
tích của tôi lại tìm về khởi nguyên ở những đề tài đơn giản và căn bản bắt nguồn từ Đông Nam
Á; sau đó chúng được kết hợp và nhào trộn để tạo nên nhũng huyền thoại rực rỡ được ghi lại
trên những ấn triện và bài vị ở Lưỡng Hà vào buổi bình minh của lịch sử. Dấu vết này có niên
đại cách đây 4500 năm và nó có thể đưa chúng ta trở về 3.000 trước đó nữa, khi biển lấn vào
các bờ biển Đông Nam Á và Lưỡng Hà.”
( Địa đàng ở phương Đông: Phần II: Lời thì thầm từ Trung Hoa. Tr. 355 – 356.Stephen
Oppenheimer )
“ Quan điểm xuyên suốt của tôi chính là hồng thuỷ biển là nguyên nhân sâu xa gây nên các làn sóng
di cư thời kỳ hậu Băng hà. Vì thế đầu tiên tôi muốn mô tả một vài trong hàng trăm huyền thoại
về đại hồng thuỷ được tìm thấy trên tất cả các châu lục của thế giới ( chương 8, 9 và 10 ). Sự
phân bố của các Huyền thoại này cho thấy chúng đã được chép thành Sử.” (Đia đàng ở phương
Đông trang 355. Stephen Oppeinheimer ).
B.- Đường về Tâm linh
I.- Huyền sử và Sử ký
Qua những điều trích dẫn trong cuốn Địa đàng ở phương Đông, ( Eden in the East ) chưa biết độ
đích xác của công trình nghiên cứu đến bao nhiêu, nhưng cũng cho chúng ta có những dữ kiện đáng
tin để nghiền ngẫm:
1.- Mười chương đầu trong Sáng Thế ký của Thành Kinh có nguồn gốc từ Đông phương.
2.- Nhiều người cho rằng Thần thoại ( huyền thoại ) phương Tây đã khởi phát từ tầng sâu kín
nhất của Tiềm thức.
3.- Các Huyền thoại ( Huyền sử ) này đã được chép thành Sử.( Lịch sử )
Ta thấy có sự rất tế nhị và nhạy cảm ở đây: Huyền thoại khởi phát từ Tiềm thức là từ cõi u linh man
mác thuộc lãnh vực Tâm linh, thuộc cõi Tĩnh. Còn Sử ký là những sự kiện được ghi chép theo không
và thời gian rõ ràng, thuộc lãnh vực lý trí, cái gì cũng rõ ràng khúc chiết. Nếu ta đem tinh thần Sử
ký là tinh thần khoa học rõ ràng khúc chiết, mà tìm hiểu huyền thoại có nguồn gốc từ cõi u linh man
mác thì sẽ đánh mất tính chất huyền nhiệm của huyền thoại, và sẽ không tìm thấy. Thiên chúa là
đấng vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc vô xú, nên rất nhiệm màu, nếu ta không biết quy tư để đi vào
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cõi Tâm linh, mà nếu ai trong chúng ta cứ đi tìm Ngài bằng con đường hướng ngoại Lý trí thì phỏng
chúng ta có thể tiếp cận với Ngài được chăng ?
II.- Nền tảng của Dịch lý hay nét gấp đôi của Đông Á
1.- Nét gấp đôi hay nét song trùng là nền tảng của văn hoá Việt: Đó là hai đối cực rất phổ
biến, nó là sợi chỉ xuyên suốt văn hoá Việt, hay nói cách khác là mạch sống của Việt tộc. Đây cũng
là nét đặc trưng của nền văn hoá Đông Á. Các đối cực đó như là: Vô / Hữu, Trời / Đất, Tinh thần/
vật chất , Tiên / Rồng, Mẹ/ Cha, Vợ / chồng, Âm / Dương, Tâm linh/ Thế sự, Đạo / Đời ,Vô biên /
Hữu hạn, Ngôi Lời / ( nhập ) Thể, Phi thường / Thường thường…
Các đối cực này có thể lưỡng hợp ở thế Quân bình động theo liều lượng “ Tham ( 3 ) Thiên lưỡng ( 2
) Địa ( tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số: Hệ từ hạ ) để tiến bộ và trường tồn.
Vậy ta có thề hiểu Ngôi lời là Vô biên, là Phi thường, là Đạo, là Tâm linh. . ; thì Thể ( trong nhập
Thể ) là Hữu hạn, là Thường thường, là Đời, là Thế sự. . . Các đối cực rất phổ biến, là nền tảng của
Kinh Dịch.
Ta có thể nói “ Ngôi Lời nhập Thể” là Đạo nhập vào Đời, hay Tâm linh nhập vào Thế sự .
2.- Trong Lạc Thư thì số Lẻ có thể biểu diễn cho Phi Thường, là Ngôi Lời, là Thời gian số lẻ
đan kết với số Chẵn là Thường thường, là Thể ( trong nhập Thể ), là Không gian. Hai đối cực đan kết
với nhau, để cá biệt hóa mà sinh vạn vật.
Theo Einstein thì Thời gian ( số Lẻ ) và không gian ( số Chẵn ) là hai mô căn bản như hai mạng lưới
được đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật, được gọi là Thời – Không – Liên ( time- Space- continuum
). Vì chứa mô Không gian nên vật nào cũng trống không, từ nguyên tử đến chất rắn, chất lỏng chất
đặc đều trống rổng như thế cả, mọi vật lại còn chứa mô Thời gian nên luôn biến đổi, ngay cả thanh
sắt, cục đất, hạt bụi cũng vậy. Vì thế nên Kinh quan trọng nhất của Việt tộc ở Đông Á có tên là Dịch,
Dịch không quan niệm mọi vật là độc khối như người Tây Âu suy tư, nhưng chúng đều luôn biến
động. Tất cả mọi vật đều có cùng bản thể ( vạn vật đồng nhất thể: vật chất và năng lượng ) và vì có
biến động nên đều có liên hệ mật thiết với nhau ( vạn vật tương liên ). Bất cứ động tác nào của Ta
cũng gây ra biến động lan truyền khắp vũ trụ.
3.- Ta thấy Phi thường và Thường thường được gắn chặt với nhau, như Thời gian với Không
gian, cái màu nhiệm gắn chặt với cái cụ thể rõ ràng. Thế giới hiện tượng là thế giới của Phi thường
và Thường thường gắn chặt với nhau, chứ không có những gì là Thường thường hay Phi thường
riêng rẽ . Cái Thường thường thì dễ nhận thấy bằng Lý trí, còn cái Phi thường thì chỉ cảm nhận
được bằng Tâm mà thôi. Vậy muốn tìm cái Phi thường thì phải tìm trong cái Thường thường.
Nếu tìm cái Phi thường trong Phí thường thì sẽ khó được, không biết khó đến mức nào, vì trong thế
giới hiện tượng này không có cái Phi thường nằm riêng rẽ một mình, nên cái Phi thường chắc ở xa.
4.- Cái Phi thường nhất lại ở trong cái Thường thường nhất, mà cái Thường thường nhất là
những cái người ta coi thường, như cái ăn, cái mặc, cách ăn ở, cạnh đó lại có những cái Thường
thường Bất thường như sự nghèo khó, đói rách, bệnh tật, ốm đau. . .
Sinh lão Bệnh Tử là những cái Thường thường Bất thường. Có đi vào những thứ thường thường thì
mới dễ nhận ra cái Phi thường, cứ ngước nhìn vào Trời cao mà chiêm ngưỡng cái Phi thường thì
chắc khó lắm và có thể chẳng bao giờ đạt được. Vì sao?
Theo Nho giáo,” con Người là cái đức của Trờì Đất, là nơi giao nhau của Âm Dương, chỗ hội tụ của
quỷ thần. . .: Nhân giả kỳ Thiên địa chi đức , âm dương cho giao, quỷ thần chi hội.. . “, nói cách giản
đơn là con Người là nơi kết tụ của cái Phi thường và cái Thường thường. Cái Phi thường thì u linh
man mác,như Tình cảm. . ., đây là thế giới Tâm linh. Cái Thường thường thì cụ thể, rõ ràng khúc
chiết, đó là Lý trí .
Vì vạn vật tương liên và có cùng bản chất nên con Người nhận biết được cái Phi thường và Thường
thường ngoài mình được. Nơi Phi thường nhiều thì Thường thường lại ít và ngược lại, do đó mà khi
ta đi vào những cái Thường thường Bất thường thì ta dễ cảm nhận cái Phi thường hơn. Để chứng
minh rằng, khi ta đi vào cái Thường thường Bất thường thì ta dễ cảm nhận cái Phi thường hơn.
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Einstein đã dùng hình vẽ dưới đây để chứng minh Cái tương đối là Tuyệt đối. Theo hình vẽ dưới đây,
ta có: S: Space; T : Time )
S2 + T2 = H2= Hằng số ( Định lý Pythagore )
S’2 + T’2 = H2= Hằng số = Thế giới hiện tượng: Tương đối
Ta có thể coi : T = Tâm linh, cái Phi thường. . . S là Thế sự , là những cái Thường thường. Khi S cực
tiểu thì T cực đại. Khi đi vào cái thường thường Bất thường thì ta gặp được Phi thường cực đại nên
dễ nhân hơn.
Cũng vậy khi ta tu là ta phải phá chấp từ bỏ cái thường thường ở thế gian tiến tới số 0 ( se réduit à
Zéro của Thánh Gandhi ) thì ta trở về được với chốn Vô là chốn vĩnh hằng, Phi thường.
Trong hình vẽ ta thấy: T ≤ T’→ S ≥ S’

III.- Dẫn chứng thực tế
Khi các thánh Tử đạo từ bỏ thế gian một cách thản nhiên, coi nhẹ cái chết tức là chấp nhận cái
Thường thường Bất thường, để bảo vệ giá trị vô hình, khi đó ta mới cảm nhận được tâm hồn phi
thường của các vị ấy. Khi lên đoạn đầu đài với 13 liệt sĩ, anh hùng Nguyễn Thái Học đã đạt Lý, thản
nhiên chấp nhận cái chết Bất thường, từ bỏ cái thế gian Thường thường này, thì ta mới cảm thấy
được tinh thần anh dũng phi thường của các liệt sĩ.
Khi Maxilliam Kolbe ( ? ) đã chấp nhận chung sống đời sống Thường thường Bất thường nơi các
người cùi để xa dần cuộc sống thường thường, đến khi chết đi ta mới cảm nhận được tình yêu con
Người của linh mục là vĩ đại.
Bà thánh Teresa Hài Đồng tu trì theo cung cách đi vào những cái bé mọn, ( vô cùng nhỏ ) nên đời
sống Tâm linh của Bà trở nên rất lớn lao.
Đức Phật đã thoát đời sống thế gian, quay mặt với thế giới của những cái Thường thường bằng cách
phá chấp để diệt Sinh, Lão, Bệnh, Tử, nên Ngài mới giác ngộ.
Chuá Yêsu đã chọn cuộc sống Thường thường nhất, và chết cũng chọn cái chết Bất thường nhất để
nhấn mạnh cho chúng ta ý thức về cung cách sống đừng bám chặt vào vật chất để cùng nhau sống
công bình mà hòa hợp với mọi người ở đời.
Trong suốt cuộc đời, Bà mẹ Téresa Calcuta đã sống với cái Thường thường Bất thường nhất của
những kẻ bị bỏ rơi, bị bệnh tật yếu đau, đang ở trong cảnh hấp hối, dơ bẩn, gầy còm, xấu xa, giúp
người ta mới cảm nhận được Tình cảm bao la sâu xa của Bà.
Không nói gì cao xa mà ngay ở thường nhất là cái ăn, nếu ta biết cách ăn đơn giản vừa Lành vừa
Ngon, biết nâng cách ăn lên hàng Nghệ thuật và Đạo thuật tức là ta biết tìm cái Phi thường trong cái
Thường thường hàng ngày.
Nếu một người biết nói những lời đơn sơ, những lời đầy Lý đượm Tình, những lời chân thật” liệu lời
mà nói “ để gây hòa khí với mọi người thì ta nhận biết được cái Phi thường trong con người đó.
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Cách ăn ở cũng vậy, nếu một người biết cư xử tình lý tương tham, phải ngưòi phải ta, để sống Hoà
được với mọi người, thì ta nhận biết con Người đó sống dạt dào với Đạo lý Hoà của Trời cao. Việc
Thường thường toát ra cái Phi thường.
Đối với người có Tôn giáo biết cách hạ mình sống trong những cái Thường thường với cung cách
thường thường, là phương thế hay nhất để tôn vinh Thượng đế, Thiên Chúa, vì làm cho người ta
thấy được cái nhiệm màu vĩ đại của Trời cao từ những cái thường thường và cũng là để nâng cao
nhân cách của mình. Đó là nói về lãnh vực cá nhân.
Tất cả mọi cách sống đó dầu là đóng góp rất nhiều cho việc cứu nhân độ thế, nhưng mới chỉ là Tiểu
Ân. Vì nó mới chỉ cứu đỡ được tạm thời cho một số ít người thấp kém .
Còn đối với xã hội thì những đóng góp gọi là công tác bác ái, xem ra cần nhưng còn chưa đủ, vì còn
bỏ sót rất nhiều người cực khổ trong xã hội, do nạn bất công gây ra. Vậy chúng ta phải hoạt động
thế nào để xoá bớt bất công xã hội, là nguồn gây ra đau khổ cho nhiều người, để cho ai ai cũng có
cuộc sống xứng với nhân phẩm, không ai có thể nhân danh một lý do gì mà tước “ “ quyền ăn và
quyền nói “ của con Người đi được: Đó là xã hội phải giúp cho những người sa cơ thất thế, những
người yếu đau hoạn nạn. . . để tất cả mọi người đều có phương thế để tự mưu sinh, và mọi người phải
có quyền tự do đầy đủ và cơ hội để phát triển mọi khả năng của con Người. Đây mới là Đại Huệ.
Đây cũng là cung cách xây dựng nền tảng Dân chủ.
Nếu ta chỉ tìm sự sống cá nhân cao thuợng ngoài cuộc sống thường thường là sống theo cung
cách Đạo xa Đời, xa con Người, thì cũng là nguyên nhân gây khổ lụy cho con Người..
C.- Quay ra Thế sự
Trên kia là chúng ta bàn qua về con đường quay về Tâm linh, còn quay ra Thế sự hay cuộc sống
vào Đời theo nền Văn hoá đại chủng Việt thì con Người phải làm sao cho đời sống viên mãn tròn
đầy.. Tổ tiên chúng ta sống theo nghề nông, hàng ngày họ sống với ruộng đồng
với thiên nhiên, nên họ bao giờ cũng đơn sơ, chất phác và thiết thực: Giáo sư Kim Định đã bàn về
những vấn đề liên quan đến nếp sống của Tổ tiên ta như sau:
( Cơ cấu Việt Nho. Kinh đức bỉnh triết . Tr. 170- 201 Kim Đinh )
1.- Phác thực tính
“ Ðây là hệ luận của dân – gian- tính, vì dân gian thường bao giờ cũng chất phác và thiết thực.
Chất phác là có sao nói vậy, không lèo lá bôi bác kiểu quý tộc. Còn thiết thực là không nói
những chuyện trừu tượng như quý tộc La Hy hay nói về thế giới về bên kia mồ hay hư vô như
tăng lữ, nhưng là nói về việc ăn làm, giao tế hàng ngày, ở đây và bây giờ. Vì thế mà học đi với
hành, tránh cái học để mà học, kiểu du hí, bác học kềnh cơi, xa lìa thực tại. Người thời mới đã
được đào luyện trong cái học trừu tượng cao bay khó lòng thưởng thức nổi cái đơn sơ chân
thực của văn chương Việt Nho, vì cho là sà sà mặt đất, đã không ngần ngại thải bỏ Việt Nho để
nhét đầy chương trình những nền triết học lý niệm và trừu tượng của bọn quý tộc Tây
phương: Platon, Aristote, Kant, . . . cho đến những cái suy luận quẩn quanh ngày nay. Marc
Aurèle cảm ơn trời đất vì đã không phải học logique, nhờ thế mà lương tri ông còn lành mạnh.
Các đàn em Việt Nam nay chẳng được huởng cái ơn đó vì đàn anh họ đã quá say Tây, nên các
em phải học những cái làm cho các em càng ngày càng xa bà con cô bác sống ở thôn quê, tiếp
cận với những thực tế rất cụ thể. Một ngày nào đó các em sẽ buồn lòng nhận ra rằng những
điều chương trình đang bắt các em nhồi nhét vào đầu óc, đã bị Tây Âu thời mới cho là cù lần
tự khuya rồi, và thực ra rất dại dột, thế mà các em vẫn phải học để rồi sau này khi phải đối mặt
với cuộc đời thì chẳng biết dựa trên nguyên lý nào mà xoay xở. Các em bổng thấy mình nghèo
nàn đến độ hễ lià xa sách, thì không còn biết nói được cái chi, dù chỉ là một thí dụ cố gượng đưa
ra cũng đầy đớ đẩn. Ðứng trước các ông già bà cả các em chẳng còn thấy chi để nói, không lẽ
đem thuyết cuộc đời nôn mửa ra bàn hay là hữu thể với thời gian ra mà nói !
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Chương trình giáo dục đã đưa các em xa đời thực tại quá lắm, là vì lớp nắm quyền hành hiện
nay đã được đào tạo trong bầu văn hoá do trưởng gỉa và tôn giáo sáng nghĩ ra, nó khác một
trời một vực với văn hoá của dân gian, tức cũng là của con người sống thực, con người to lớn
không để cho Thiên Ðịa ăn nạt
Vì thế cũng nên bàn riêng nét đó là :
2.- Con Người to lớn
Hảy đọc câu ca dao sau :
“ Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tuởng đâu con uống con chơi
Ai dè con uống con rơi xuống sình.”
Câu ca dao tiết ra bầu khí Nhân hoàng: con Người giao thiệp với Trời rất tử tế, nhận Trời làm Cha,
nhưng vẫn giữ độc lập. Giá phải nơi khác thì Trời đã làm sét đánh cái rẹt, đàng này Trời chả biết làm
gì hơn là khóc. Và xem chừng lúc con rơi xuống sình rồi cũng chẳng vớt lên nổi, lôi khăn ra thấm
nước mắt: “ Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi.”
Văn mà như thế thực là độc lập. Nếu muốn truy căn thì sẽ nhận ra vị trí con người trên cấp tối hậu,
tức là nếu Trời là vua, Đất là vua thì Người cũng là vua. Ðã là vua là Nhân hoàng, thì văn
chương không có nói đến tội. Nếu có là do óc Hán Nho hay tôn giáo về sau, chứ với nền nhân
chủ Việt Nho thì không, vì tội là bề dưới với bề trên: dưới càng thấp thì tội càng nhiều, càng
tiến lên thì tội ít đi, và sẽ không còn nói đến tội nữa ở cấp “ Tề Thiên Ðại Thánh ”. Về điểm
này rất tế vi nên văn hoá của ta chịu ảnh hưởng nặng của thanh giáo cũng như của luân lý Tây
Âu mang quá nặng mặc cảm tội lỗi, đánh mất vẻ hồn nhiên tự lập . . .
3.- Thái hoà
Tuy vậy mà vua không ngông cuồng đến chỗ chốí bỏ Thượng Ðế hay là dấy loạn, nhưng giữ cung
cách Thái hoà là hoà Trời hoà Ðất trong mối “ Thiên Nhân tương dữ ” : “ Trời che Ðất chở Ta
thong thả .” Ðấy là nét đặc trưng của văn minh nông nghiệp, văn minh “đi cày, đi cấy, không những
lấy công, mà còn trông nhiều bề “, để cho việc mình làm trở thành cộng tác với cái toàn thể. Vì thế
“trông Trời trông Ðất trông mây ” trở thành nét đặc trưng biểu lộ trong Quốc phong thành thể Tỷ,
Hứng ngoài thể Phú. Phú là nói tuột điều mình nghĩ ra, không gửi gắm vào cái chi cả, không che
đậy: đàng sau điều nói ra là hết, cùng lắm là do điều viết mà đoán ra khung cảnh hoặc tâm trạng
người nói. Thí dụ bài Cát đàm hay Quyền nhĩ trong Quốc phong.
Còn Tỷ bao hàm ý nghĩa khác với điều nói ra, có thể gọi là nói bóng giống như ngụ ngôn: tức ý
nghĩa không ở trong lời nói ra nhưng từ một việc nhỏ nào đó vươn lên việc to.
Nói đến con châu chấu đẻ nhiều mà lại nghĩ đến dòng dõi đông đúc. Nói đến chuột phá ruộng đồng,
mà lại nghĩ đến quân xâm lăng hay vương quyền chiếm đoạt.
Hứng cũng là một thứ Tỷ nhưng nhắc đi nhắc lại như điệp khúc, thí dụ nói về vật hay cây rồi
nói đến điều mình nghĩ, điều chú ý nói ra thường ở câu dưới ( nhi kỳ sự thường tại hạ cư ); còn
Tỷ thì ngoài câu ( Sở chỉ chi sự thường tại ngôn ngoại ). Như vậy Hứng cũng là một thứ Tỷ
nhưng Hứng nói thẳng điều mình nghĩ, còn Tỷ thì dấu, nhưng dấu hở và cả hai hay đi đôi . Các
nhà chú giải chỉ thường được bàn đến vậy là cùng mà không nhận ra rằng đó là những lối “
Trông Trời trông Ðất ” dưới muôn vàn hình thái dị biệt nhưng tựu trung nói đến mối tình
thâm sâu giữa Trời, Ðất, Người, khiến cho văn hoá Việt Nho gây trong tâm trạng người học cái
gì ấm cúng mát diụ.
Rất nhiều tâm hồn đang bị dằn vặt vì văn học, vì triết học Tây Âu đến khi bắt gặp bộ triết lý An Vi
cảm thấy lòng dịu lại rồi dần dần thấy thanh thoát, an nhiên tự tại là do cái lý sâu xa nọ, nó không còn
để mình trong vũ trụ của Thiên hay Ðịa, song để mình trong thế giới của riêng mình, nhưng vẫn có
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liên hệ với Thiên với Ðịa. Do đó mà Việt Nho trong thơ văn chú ý rất nhiều đến cái toàn thể,
toàn cảnh thường được phác họa trong mấy nét lớn lao:
“ Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.”
( Bà huyện Thanh Quan )
Ít khi dừng lại ở những cái tỉ mỉ, những hiện tượng. Do đó thơ văn không cần dài. Chỉ phác hoạ
một hai nét chấm phá làm đà cho mình vuơn lên. Hay ở chỗ chấm phá lơ thơ để bao trùm toàn
cảnh nên vắn mà hoá dài, dài trong âm vang vào cõi trời đất.
Vì thế mà ta thấy chỉ một bài thơ 4 hay 8 câu đã làm rung động tâm hồn các cụ xưa hơn những
áng văn tràng giang đại hải. Ðiều đó phát xất từ cái nhìn bao trùm Thiên, Ðịa, Nhân . Thế hệ
mới vì được đào luyện trong bầu khí văn hoá rậm lời, đã làm quen với những anh hùng ca từng
vạn câu như Odyssée, Eliade, Mahabharrata với những cuốn tiểu thuyết dày cộm, nên không
thưởng thức nổi cái hay cô đọng của Việt Nho nữa.
Nhưng nếu muốn xét Việt văn đúng bầu khí của nó thì cần phải xem toàn bích mới thấy được cái cao
siêu như ông Granet đã nhận xét về Kinh Dịch đọc từng câu có vẻ tà tà, nhưng cái hứng của toàn thể
thật lạ lùng ( P. C. 16 ) Chính nhờ lối đó mà một số học giả sành điệu đã biết nhận xét “ cái hay,
cái tao nhã nằm trong chỗ biểu lộ tế vi ngắn ngủi thoáng qua ” và họ cho đấy là một di sản mà
Viễn Ðông đã cống hiến nhân loại hiện đại: “ L’extrême – Orient a donné au monde moderne ces
formes poétiques toutes de délicatesse don’t le charme réside dans l’expression subtile et brève d’une
impression fugitive . Civ. III. 357 ”.
4.- Vui sống
Ta biết cái gì vật nào chặt nhỏ ra là chết, để nguyên toàn bộ là sống.
Vì thế mà nét đặc trưng toàn thể làm nảy sinh ra một số nét đặc trưng liên hệ tới sống, tới
sinh:
Sinh thú
Vui sống
Sống mạnh.
Vì thế ghét sự chém giết, nhưng thiên về những cảnh thái bình, an vui, yêu thương. Giàu về hí
hước, trào lộng, ít về bi kịch, thảm sầu. Khác văn chương Bát khổ của Thiên trúc hay những
áng văn thê lương oán trách ( lamentations ) kiểu Tây Âu, một lối văn “ chưa sống đã lo chết ”,
Heidegger nói “ con người sinh ra để cho được chết ”.
Có người bảo quyển Cung Oán Ngâm Khúc “ là tinh hoa của Việt Nam. Lầm.
Ðó là hậu quả của ngoại lai. Chính Việt Nho thì chấp nhận trọn vẹn cuộc sống với mọi chiều kích của
nó: cả vui cả buồn nhưng sinh thú được đề cao hơn là khổ đau. Ðó là hậu qủa tất nhiên của “ sinh
sinh chi vị dịch ”, và do đó ghét chiến tranh, coi là việc cực chẳng đã để tự vệ. Vì thế quan văn
bao giờ cũng được suy tôn hơn quan võ. Cũng như văn chương không sản xuất những anh
hùng ca thường giầu chất chiến tranh đánh phá.
5.- Truyền sinh
Nếu đã vui sống, đã đề cao nguyên lý sinh sinh thì tất nhiên việc truyền sinh phải được coi
trọng. Chính vì thế mà khi nhiều văn minh gọi cơ quan sinh dục là sự xấu xa hoặc là “ của tội “
thì Việt Nho lại gọi là Ngọc Hành, và văn chương dân gian nói về việc nam nữ hợp thân cũng
như về việc gạ hỏi cưới xin một cách rất hồn nhiên thành thực, không một vết mặc cảm tội lỗi
chi cả :
“ Gái chưa chồng trông mong đi chợ
Trai chưa vợ lơ lửng đứng đường
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Cô kia “ học triết ” một mình
Cho tôi học với chung tình làm đôi.
Cô còn học nữa hay thôi?
Cho anh học với làm đôi vợ chồng.
Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh bấm cổ tay
Anh hỏi câu này có lấy anh chăng ?
Ðôi ta như thể con ong
Con quấn con quýt con trong con ngoài.
Ðêm khuya khêu ngọn đèn loan
Nhờ chàng quân tử thở than mấy lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ơi
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra.
Nhác trông giăng đã xế tà
Ðêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh
Mong anh mà chẳng thấy anh
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn.
Hởi cô gánh nước quang mây
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.
Em tham giầu lấy thằng bé tỉ ti
Ðêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn
Buồn tình em bế thằng bé nó lên
Nó còn bé mọn đã nên cơm cháo gì !”
( Ca dao )
Thôi ! xin chấm tròn, kể ra không bao giờ hết. Vì câu nào cũng hay, hay cái hồn nhiên, vô tội, thành
thực như kiểu Kinh Thi, Quốc phong, nhưng khác hơn ở chỗ không bị giải nghĩa phản yêu đương,
nên ca dao có một sức hút kỳ lạ, đã đọc là hết muốn ngừng.
6.- Sinh hoá
Tuy nhiên đó không phải là cái sống để mà sống, nhưng sống để mà hoá mà vươn lên tới đợt
tâm linh: trút bỏ dần những cái chật hẹp của cá thể. Và vì thế mà vẫn không chú ý đến cá
nhân mà chú trọng nhiều tới điển hình, vì điển hình là con đường nối dài của huyền sử. Ở
huyền sử là phạm vi sơ nguyên tượng. Còn điển hình là những sơ nguyên tượng đã nhập thể
nhiều hơn, mặc dầu chưa đạt đợt cá thể.
Thí dụ những nhân vật trong Tam Quốc, Thuỷ Hử chỉ là những điển hình, tức không có ý như vậy
trong thực tại, mà ý chính của Tam Quốc là nói lên tinh thần phương Nam đánh ngụy Bắc. Thuỷ
Hử nói lên cuộc chống Vương triều của dân gian. Còn Ðông Chu Liệt Quốc nói lên thời tan rã
của Việt Nho. . . , nên chỉ còn những mảnh vụn, những điển hình thoáng hiện thoáng biến trong một
vũ trụ đang vỡ lở.
Xem dưới khía cạnh đó chúng ta sẽ thấy mấy sách cổ điển trên sáng giá rất nhiều, chúng trở nên một
thứ tài liệu vô thức đang cố ghi lại cách phóng khoáng tất cả dòng truyền thống tâm linh của một
Nhân chủ đang hị uy hiếp. Về điểm đó thì sau này chưa có sách nào bì kịp. ““ Hết trích “
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D.- Tâm linh và Thế sự
Tổ tiên Việt chủ trương không sống một chiều, không sống:
Hoặc theo lối Diệt Dục, sống đời khổ hạnh ép xác chuyên lo tu trì, chuyên lo đời sống Tâm
linh để mong giải thoát trần thế, mà đi về cõi Tiên cõi Phật. Nhưng sao nhảng cuộc sống hàng ngày
thì chối bỏ cái Thiên tính
được in sẵn trong mình, làm sao mà phát triển con Người cho viên mãn.
Hoặc sống theo lối Đa Dục, mê mãi theo đuổi cuộc sống vật chất coi nhẹ hay lảng quên đời
sống Tâm linh, gây ra cảnh thượng hạ giao chinh lợi, làm cho con người dễ gìáng cấp sa đọa, xã hội
ngày càng đảo điên.Mà
Cha ông ta sống theo lối Quả Dục, nghĩa là biết dung hoà giữa đời
sống Đa Dục và Diệt Dục, làm cho đời sống được quân bình, để cho khi nào cũng thảnh thơi an
nhiên tự tại.
Có Quả dục, nghĩa là không Diệt Dục nhưng cũng không Đa Dục, nghĩa là có đời sống tiết
độ, tiết độ trong mọi lãnh vực từ cái ăn ,lời nói, hành động làm việc,nghỉ ngơi,chơi bời, suy tư, tất cả
đều có chừng mực.( no more no less )
Không Đa những vẫn có Dục đủ để ra đời hoạt động làm thế nào cho đời sống được tròn đây viên
mãn, làm cho đời sống sinh động và vui thú như được nói ở trên. Không Diệt Dục nhưng biết hãm
những cái Dục không cần thiết để cho cuộc sống cân bằng an nhiên tự tại, nghĩa là không để cho cái
Dục sai khiến mình đi vào con đường vô Đạo. Có tự chủ được mới hãm Dục được để mà đi về nẻo
Tâm linh.
Đây là một vần đế rất khó, nếu ta không hiểu rõ căn cơ của cuộc sống con Người trong Trời Đất thì
khó mà sống cho được giữa những mâu thuẩn trái ngược : Dục và Không Dục đó.
Theo Nho giáo con Người là tinh hoa của Trời Đất. Trời Đất là hai đối cực trái ngược nhau, vậy mà
vẫn hội tụ được nơi con Người, nên con Người đã chứa chất hai yếu tố mâu thuận nhau: Tinh thần
thuộc Trời thì thôi thúc diệt Dục để đi theo phe tinh thần, còn vật chất thuộc phe Đất xúi phải Đa
Dục níu kếo đi xuống theo nhóm vật chất.Vậy con Người được đặt vào vị trí làm dâu hai họ, phải
sống làm sao cho không mất lòng Ông Trời mà cũng chẳng trái ý Bà Đất mới êm chuyện, nếu không
là có chuyện, nhiều chuyện! Muốn thế con Người phải hiểu được ý Trời Đất mà dung hòa. Ý Trời
Đất được cha ông chúng ta gọi là Thiên lý là Dịch lý; Thiên lý này đơn giản lắm, nếu ta biết để ý :
Khi mới sinh ra ta có Hô Hấp mới mở mắt chào đời được. Hô là Thở Ra, hấp là Thờ Vào. Có khả
năng điều hoà được hai cái trái ngược đó thì mới bắt đầu cuộc sống được. Đó là chân lý ngược
chiều đầu mỗi con Người tiếp nhận lúc ra đời. Đến khi trưởng thành thì phải làm một việc khó hơn,
đó là lấy Vợ lấy Chồng. Vợ chồng là hai thực thể ngược chiều, lập gia đình là kết hợp hai đối cực
đó. Đây là chân lý ngược chiều quan trọng thứ hai.
Khi mới lập gia đình ai cũng tưởng là dễ lắm, vì bị nam châm hút mạnh, ai mà chẳng khao khát lao
vào đời sống Vợ Chồng. Nhưng sống với nhau mà không biết dung hoà hai đối cực thì “ Chồng trở
nên cục Nợ, Vợ là Oan gia “, khi đó mới biết là khó. Đến lúc lâm chung không duy trì được Hô Hấp
nên đành buông hai tay mà đi thẳng luôn! Thế là chấm dứt chân lý ngược chiều. Vậy hành trình
cuộc đời con Người là để đương đầu với hai đối cực hay chân lý ngược chiều, mà cha ông ta đã nói :
Dịch là nghịch số chi lý, hay chân lý ngược chiều.
Không phải con Người phải đưởng đầu với chân lý đó, mà vạn vật đều bị chi phối bởi chân lý đó. Để
cho dễ hiểu ta thấy cái cây: Thân cành thì mọc lên , còn rễ lại đâm xuống. Rễ cây có hút nhựa sống
chuyển lên thì thân cành mới tăng trưởng và mọc lên được, không thực hiện được điều đó tất cả rễ
thân cành lá đều héo khô hết. Ngay đến một nguyên tử cũng với điện tử Âm và điện tử Dương cũng
vậy,, điện tử Âm phải chạy quanh tạo ra sức ly tâm mới cân bằng với sức hút của Điện tử Dương,
điện tử Âm có biến động mới tồn tại được.
Như vừa nói trên kia: Vạn vật đều biến chuyển không ngừng theo Thiên lý “ Nghịch lý “.
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Nói đến đời sống con Người, khi mới sinh ra, lý trí em bé nào cũng chưa phát triển nên rất hồn
nhiên, tuy thế mà em bé vẫn hiểu con Người bằng trực giác mang từ cõi Tâm linh đến, sống bằng tình
cảm của mẹ cha, tình cảm là thứ u linh man mác, không thể dùng nhị mục chi tư mà thấy được. Đến
khi vào đời khám phá vũ trụ vật chất làm cho lý trí phát triển, đó là những cái gì cụ thể rõ ràng khúc
chiết do giác quan ( nhị mục ) cung cấp. Khi đó mới tìm ra những định luật về khoa học nhân văn, xã
hội, tự nhiên. .
Đến đây ta lại gặp chân lý ngược chiều khác, đó là thế giới Tâm linh và Thế giới Hiện tượng. Thế
giới Tâm linh ( còn gọi là Đạo ) thì Tĩnh, u linh man mác như tình cảm như Bác ái như lòng Nhân
ái , lòng Từ bi, còn thế giới Hiện tượng thì Động thì biến đổi, thế giới của những định luật khoa học
nhân văn, xã hội và tự nhiên, nhờ lý trí mà chúng ta khám phá ra được. Thế giới Hiện tượng mà ta
sống trong đời tạm gọi là Thế sự ( Đời ).
E.- Cuộc sống Thực nhược hư, hữu nhược vô: “ Có không, không có “ của Tổ tiên
Tâm linh và Thế sự là hai đối cực của con Người phải thường xuyên đương đầu: Có đi vào Tâm linh
mà tu tỉnh Thân Tâm thì ta mới tiếp nhận được nguồn Sống và nguồn Sáng: Nguồn Sống là nguồn
Tình, nguồn Sáng là nguồn Lý Công chính. Được trang bị hai nguồn đó con Người mới khám phá
được thế giới vật chất và có đủ sáng suốt để sống công bằng với nhau, sống hài hòa và hạnh phúc
với nhau được. Tâm linh thuộc thế giới Tĩnh, thuộc Vô, thuộc phẩm, còn Thế sự là thế giới Động,
thuộc Hữu, thuộc lượng.
Tâm linh thuộc phẩm càng ít càng tốt, tận cùng là Vô, còn Thế sự thì chuộng lượng càng nhiều càng
hay. Đi về Tâm linh thì phải Bớt,( Je me réduit à zero: Gandhi ) đến cùng, còn vào Đời thì có
khuynh hướng thủ đắc càng Thêm nhiều càng tốt.
Con Người bị dằng co giữa hai đối lực Bớt Thêm, Thêm Bớt, vậy phải tính làm sao đây?
Có bớt thủ đắc để có thì gìờ mà tìm nguồn Sống và nguồn Sáng thì mới có khả năng để thủ đắc.
Nhưng cứ mê mãi thủ đắc quá thì lại làm hao tổn nguồn Sống và Sáng thì lại mất nội lực.
Làm sao cho Mẹ tròn Con vuông đây : Làm Mẹ tròn là đời sống tâm linh, và Con vuông là đời sống
thế sự làm sao cho được vuông tròn thì mới đạt Đạo, Đạo làm Người.
Cha ông chúng ta bảo phải Tình Lý tương tham, bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình.
Nhưng Tình nhiều quá thì bị thiên lệch mù quáng, mà Tình ít quá thì lại thô bạo, sinh ra bất công.
Còn thiếu Lý thì trì độn, mà Lý quá lại gian manh,Vậy phải sống thế nào để Tình Lý hoà hợp. Cha
ông để lại một công thức tỷ lệ 3/2 để quân bình Tình Lý: đó là Tình 3 lý 2 ( Tham Thiên lưỡng Địa
nhi ỷ số: 3 Trời 2 Đất là những số phải y cứ. Hệ từ hạ ). 3/2 là cơ cấu của nền văn hoá Đông Nam
của đại chủng Việt. Đây không phải là một tỷ lệ toán học, mà rất linh động co dãn, tuỳ từng người
từng nơi từng hoàn cảnh, miễn là Tình được trọng hơn Lý, vì Tính chất của Tình là nối kết, mà lý là
chia ly, khi sức nối kết của Tình và chia ly của Lý được quân bình, thì gọi là Tình lý tương tham.
Có một điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu, tất cả mọi vật chất chúng ta thủ đắc tưởng là bất
biến, nhưng thực sự luôn luôn đổi thay, dễ hư nát, dễ vuột ra khỏi tầm tay của ta, nếu cứ khư khư bảo
vệ nhiều khi đem lại sự nguy hại cho chúng ta.
Khi ra đời thủ đắc mọi vật chất ( quyền lợi ), nếu ta
biết đó chỉ là những thứ biến đổi, ngay đến cả những cái gọi là địa vị chức tước . . . cũng vậy, để
không tranh dành, chèn ép, áp bức, giết chóc nhau, gây ra mối loạn trong xã hội. Có hiểu rõ như
vậy để mà không khư khư bám lấy, phải quan niệm mọi thứ có đó không đó, có cũng như không. Khi
mà sự thủ đắc không hợp Tình hợp Lý, phản lại đạo lý làm Người, gây ra bất hòa, thì vẫn bỏ đi một
cách nhẹ nhàng. Có dễ phá chấp như vậy mới duy trì được Đạo Nghĩa. Nói thì dễ nhưng thực hiện
cho được thì lại rất khó, chỉ có đi sâu vào Tâm linh để un đúc đạo Nhân, làm cho lòng Yêu thương
được quảng đại thì mới hữu hiệu..Vì thế mỗi người cần tu luyện hàng ngày, để đôn hậu Tình người,vì
có Tình Người thì không làm hại đến con Người khác. Biết rõ Lý Công chính thì không quá lý trí để
làm tổn hại Tình Người. Hơn nữa các cơ chế xã hội cũng phãi có pháp luật công bằng để bảo vệ sự
tư do và công bằng cho mọi người. Nếu thấy xã hội còn nhiều bất công thì ta nhận ngay là con
Người và xã hội đều hư nát. Vì vậy cho nên công việc Làm Người là khó nhất, đã bao ngàn năm, con
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Người cứ thất bại hoài gây khổ đau cho nhau, làm cho gia đình và xã hội trở thành nơi không đáng
sống!
G.- Lời kết
Theo thiển ý thì “ Ngôi Lời nhập Thể “ là phương cách đem Đạo vào Đời một cách tuyệt diệu. Cách
sống Đạo dễ nhất và khó nhất là biết cách tu nhân tích đức để đem Đạo vào Đời. Chúng ta hảy tìm
Đạo, sống Đạo, hành Đạo trong những cái gần gũi, trong những cái thường thường,vì trong cái
thường thường có ẩn cái phi thường. Cái thường thường là cái ăn, cái quyền tự do căn bản cho mọi
người phát triển. Nếu chúng ta thực sự sống với những thứ đó, tranh đấu cho những thứ căn bản làm
người đó, thì chúng ta bắt gặp được những cái phi thường, qua cuộc sống bé nhỏ thường thường của
chúng ta, người ta sẽ thấy toát ra đức Bác ái, lòng nhân ái, lượng từ bi.
Bà Mẹ Térêsa Calcuta và các Chị trong dòng đã đi vào cái thường thường bất thường của xã hội bất
công Calcuta làm rạng ngời lòng bác ái. Công việc này tuy cứu được một số người, nhưng còn là
thiểu số trong xã hội đó, hai nữa mới cứu được cái ngọn mà chưa cứu được cái gốc Làm Người.
Nay theo tinh thần” Vạn giáo nhất lý “chúng ta đi đến “ Hoà đồng tôn giáo” rồi đến “ Hoà đồng
dân tộc “: người Kitô giáo chiến đấu cho sự công bằng xã hội bằng lòng bác ái, người Phật giáo
cũng làm như vậy với Bi, Trí, Dũng, người Nho giáo với Nhân, Trí, Dũng.
Tất cả đương đầu với sự bất Nhân của con Người và Bất công xã hội. Vì Bất nhân mà con người tạo
ra bất công xã hội, do đó mà nhiều người mất “ quyền Ăn và quyền Nói “
Để giúp khôi phục lại công bằng xã hội, thì: Tất cả các tôn giáo cùng nhau đồng tâm hiệp lực chiến
đấu cho quyền Tư hữu và Tự do căn bản cho toàn dân thì mới thực hiện Đại Huệ cho cả dân tộc.
Đây là cơ hội ngàn vàng để cho các vị lãnh đạo tinh thần hướng dẫn toàn dân thực hiện đức công
bằng trong xã hội bất công để cứu con Người và xây dựng lại xã hội hoà bình.
Thực hiện được công trình to lớn này thì chưa có giáo hội nào xưa nay trên hoàn vũ địch được. Đây
là cách tôn vinh Thiên Chúa, Thượng đế tích cực để xứng danh là con Chúa, con Trời, con Phật!.
Không ai chối cãi con Người và xã hội ngày nay đang đối đầu với những vấn đề trọng đại nhất nếu
không kíp sửa đổi tận nền thì không thoát con đường bị huỷ diệt bởi chính đầu óc quá Duy Lý của
con Người. Tuy phức tạp, nhưng vấn đề xem ra cũng đơn giản: Sửa lại con Người Duy Lý một chiều,
sửa lại cơ chế xã hội bất công để bảo vệ “ quyền ăn và quyền nói” cho mọi Người. Tuy đơn giản như
vậy nhưng mà khó khăn lại muôn vàn, cái khó đó nằm trong Tâm tư của từng Người, của mọi Người,
ấy mới chết chứ. Muốn sống hạnh phúc hay sống trong khổ đau là do mỗi một và tất cả chúng ta
quyết định. Nhân loại thường hăng hái đi tìm hạnh phúc cho con Người, nhưng “ hăng hái quá, bỏ
rơi, đánh mất Đạo lý “ nên vô tình lại “ đem máu và nước mắt “ cho nhau!
Còn một điểm vô cùng quan trọng là trong trường kỳ lịch sữ nhân dân ta luôn luôn bị đe dọa bởi nạn
bành trướng Bắc phương, nêú chúng ta không giải phóng mọi con dân Việt ra khỏi nạn bất nhân và
bất công thì làm gì có đủ nội lực để bảo vệ quốc gia dân tộc.
Khi mọi người dân được thực sự giải phóng để thực hiện chiến thuật “ Dĩ nhu thắng cương, dĩ nhược
thắng cường” nghĩa là hành động bất bạo động của Tổ tiên chắc chắc là chúng ta được cứu.Lịch sử
chúng ta đã chứng minh điều đó nhiều lần! Có cứu được con Người, thì mới mong cứu được Nhà, và
trên căn bản đó mới cứu được Nước. Tôi không dám lên mặt nói Đạo Đức,vì chính tôi chưa thể đắc
Đạo, nên cũng còn thất Đức,mà chỉ đề cập đến vấn đề thê thảm của con Nguời mà cùng nhắc nhở
nhau thôi. Xin được thông cảm.

37.- Thiên Chúa, Thượng Đế, Ông Trời
A.- Vào Đề
Người ta thường nói việc “ khó dễ “ về đề tài của họa sĩ : vẽ ma quỷ thì dễ, còn vẽ một vật gì hiện
hình quanh ta thì rất khó, vì khi vẽ ma quỷ, ai tưởng tượng thế nào thì vẽ ra thế đó, không ai có thể
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dựa vào đâu để chê giống hay không; nhưng vẽ một vật cụ thể trước mắt mà vẽ cho giống thì thật là
khó, nếu không có tài thiên phú, vì ngoài hình dáng bên ngoài còn có cái thần ở trong nữa không dễ
gì mà diễn tả bằng nét vẽ, lấy cái hữu hình để diễn tả cái vô hình thì thật quả là khó vô cùng.
Còn chuyện viết về Đấng” trên đầu tên cổ “ tuy vô hình, nhưng lại cũng không dễ chút nào, vì từ
ngàn xưa tới nay, nhân loại đã để không biết bao nhiêu tâm huyết để làm việc đó, nhưng không phải
là đã làm thỏa mạn được khát vọng của mọi người. Vì việc viết này có liên quan đến sự sống của con
Người, nếu những điều viết ra không giúp người ta sống một cách cao đẹp và hạnh phúc được thì
cũng vô giá trị. Nhân loại đã miệt mài đi tìm con đường đó, nhất là cái nguồn ngốc của chính mình.
Nguồn gốc đó là đấng “ Trên Đầu trên Cổ “.Cứ nghe đến cái tên ta liền thấy sự nhiêu khê đó: Về
Tây phương thì có tên Allah, Yehova, đấng Quan phòng ( Providence ), đấng sáng tạo vũ trụ (
Creator ), Thiên Chúa ( Dieu, God )
Về Đông phương thì nào là Thiên, Thượng Đế, đấng Tạo hóa, con Tạo, Hóa Nhi. Còn Dân gian thì
gọi là Ông Trời, đấng “ trên đầu trên cổ”, Ông Xanh. . .
B.- Những vấn đề lớn “ Bất khả tư nghị “
“ Qua câu chuyện “ Những trang sách đã thất lạc “, một thi sĩ Perse gọi triết lý là bản thảo lúc đem in
đã bay mất hai trang đầu và cuối. Nói thế, vì triết lý thường gồm có ba vấn đề sau:
1.- Nhân sinh hà tại? Tại sao tôi sinh ra ở trên đời? Vì nguyên do nào?
2.-Tại thế hà như? Và sinh ra để làm gì? Tức triết lý nhân sinh.
3.-Hậu thế như hà ? Sau này sẽ ra sao? Tức là vấn đề cứu cánh con Người.
Trong ba loại đó thì vấn đề 1, nguyên ủy vạn vật cũng như về loài người và vấn đề 3, cứu cánh cuối
cùng của con Người thuộc trang đầu và cuối, coi như đã mất vì thực ra là không thể tìm được câu trả
lời thỏa mãn cho trí khôn. Trang Tử cho vấn đề khởi đầu cũng như chung cục là không thể biết (
Chung thủy bất khả tri ), nghĩa là triết lý trung thực tuyên bố không dám đụng đến. Ai muốn hiểu thì
đì tìm nơi khác.”. ( Nhân chủ: tr. 167 – 168. Kim Định )
Khi giác ngộ, đức Phật cho biết Ngài đã “đáo bỉ ngạn “, tức là Ngài đã đi từ bến Mê tới bờ Giác
Ngộ, nghĩa là Ngài đã được giải thoát, đã tới Niết Bàn. Ngài không đề cập tới vấn đề nguồn ngốc và
vấn đề cuối cùng, mà Ngài chỉ nói: “ Ta là bàn tay chỉ Trăng”, các người “ Phải tự thắp đuốc lên
mà đi tìm Trăng “, đây cũng là vấn đề không thể nói bằng lời, tự mỗi người phải tu tập để mà cảm
nghiệm và thể nghiệm lấy cho bản thân mình để tự giải thoát.
Những người vô thần thì chỉ tin vào luật tiến hoá ( evolution ) do khoa học đem lại, đó là những gì
rõ ràng khúc chiết của thế giới hiện tượng, đó là những định luật khoa học về vật chất, họ không lý
tới vấn đề thần linh hay tâm linh. Những gì u linh man mác như tình cảm thì họ không lý tới. Họ chối
hẳn những vần đề nguồn gốc, cũng như vấn đề chung cuộc của con Người.Họ sống theo lương tri
lương năng, cái lương tâm mà ta tin Thượng đế đã in dấu sẵn trong tâm trí của con Người.
Còn những người vô thần CS thì chối tuột vấn đề nguồn gốc nhưng lại cao rao quyết tâm thực hiện
cái cứu cánh cuồng dục về “ Thiên đàng trần gian “ mà thôi. Đến nay thì cái viễn tượng họ nung nấu
đó chỉ là ngông tưởng. Họ sống theo cuồng dục, xảo ngôn, cưỡng ý và bạo hành.
Những gì họ cao rao và làm, rồi ra chẳng có vấn đề nào có giá trị và đáng tin.
C.- Những vấn đề có thể tư nghị
Trong các tôn giáo ta có thể phân biệt những quan niệm về Thiên Chúa, Thượng Đế, Ông Trời ra
làm hai: Thiên Chúa được nhân cách hóa ( Dieu personel ) hay cách khác Thiên Chúa sáng tạo ra
loài người theo hình ảnh của Ngài của Tây phương, và cách thứ hai là Thiên Chúa không ngôi vị hay
Thượng đế siêu Ngôi ( Dieu suprapersonel ) của Ấn Độ và Việt Nho.
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I.- Thiên Chúa có ngôi vị
Những tôn giáo như Judêu, Kitô, Islam cho biết nguyên uỷ và cứu cánh con người là Thiên Chúa, tất
cả mọi việc trên đời đều được giải nghĩa bằng Thánh Ý màu nhiệm của Chúa.
Tất cả Tôn giáo nầy đã cho ta giải đáp của ba vấn nạn trên:
1.- Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài và loài Người.
2.-Thiên Chúa sinh ra con Người để tôn vinh, phụng sự để làm sáng danh Ngài.
3.-Cứu cánh con Người là: Hạnh phúc đời đời.
Với thiện nhân ( Sống theo lời Chúa ) thì sau khi qua đời sẽ được về Thiên đàng hưởng hạnh phúc
đời đời với Chúa. Với ác nhân thì sẽ bị vào luyện ngục hay ở đời đời trong hỏa ngục.
Thông thường thì người ta hiểu Thiên Chúa đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài, kể cả loài người.
Ngoài việc được mạc khải, ta cũng có thể nhận biết Thiên Chúa qua lương tri.
Khi nhìn thấy bất cứ công trình nào của con người như tòa lâu đài thì ta nghĩ ngay là có bàn tay con
người làm ra. Cũng thế cả một vụ trụ vô cùng lớn gồm vô số thiên hà bay lơ lửng trong không gian
theo hướng vô cùng vô tận, cũng như cơ cấu mọi vật chất là những lâu đài phân tử và nguyên tử có
cấu trúc tương tự như các thiên thể .
Như vậy là trong cái vĩ đại cũng chứa cái tinh vi, và trong tinh vi cũng chứa cái vĩ đại.Tất cả đều
được chi phối bởi các định luật khoa học. Đứng trước công trình vĩ đại đó, người ta tôn vinh Thiên
Chúa là đấng toàn năng, toàn thiên, toàn mỹ.
Để có một ý niệm về Thiên Chúa, ta nhắc lại ( một cách đại khái ) câu chuyện thánh Augustin đi đi
lại lại dọc theo bờ biển để tìm hiểu về Thiên Chúa ba ngôi, thì một Thiên thần hiện ra thành một em
bé. Em bé đó ngồi mé bờ biển, lấy vỏ sò đào một lỗ nhỏ, rồi cứ lấy vỏ sò múc nước đại dương đổ vào
lỗ vừa đào đó hoài. Thấy em bé làm việc ngứa mắt, thánh Augustin bèn hỏi em làm gì đó, em trả lời
tôi tát cạn nước đại dương.
Thánh Augustin bảo: với cái vỏ sò và cái lỗ nhỏ đó, làm sao em làm tát cạn được nước cả đai dương.
Em bé trả lời: Tôi lấy cái vỏ sò hữu hạn để tát nước đại dương cũng hữu hạn thì còn hơn là ông đem
cái trí hữu hạn của ông mà đòi chứa Thiên Chúa ba ngôi vô biên, Chúa là đấng vô biên,vô thủy vô
chung mà.Vậy Thiên Chúa là đứng vô biên, còn chúng ta cũng chỉ cảm nhận được Ngài theo cung
cách qua câu chuyện triết lý sờ voi mà thôi.
Theo mạc khải, Chúa Yêsu đã cho chúng ta biết Thiên Chúa có ba ngôi: Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi
Thánh Thần: Ngôi Cha là đức Chúa Cha ở trên Trời, ngôi con là Chúa Yêsu xuống Thế làm Người,
ngôi Thánh Thần là Tình Yêu. Khi Chúa Yêsu về Trời, thì Ngài gởi Chúa Thánh Thần xuống ở lại với
thế gian. Vì vậy ta có thể nói Thiên Chúa là Tình Yêu. Với tình yêu Ngài sáng tạo ra muôn loài. Tuy
có ba ngôi nhưng cũng chỉ có một Chúa.
Khi con Người thất bại ở trần thế, Ngài sai con Ngài là Chúa Yêsu xuống làm chứng và rao giảng để
cứu vớt con Người về nước Trời. Chúa Cha ở trên Trời, Chúa Yêsu xuống thế làm người, Chúa
Thánh Thần là tình Yêu, giữ mối liên hệ yêu thương giữa loài người và với Thiên Chúa.
1.- Thiên Chúa là nguồn TÌNH Yêu thương
Vì yêu thương con Người, nên khi Thủy Tổ Adam và Eve ăn quả cấm làm cắt đứt mối liên hệ với
Thiên Chúa, loài người đã thất bại vì thói hư tật xấu, nên bị Chúa phạt như vụ bị tiêu diệt bằng Lửa
như trong thành Sodo và thành Gomo, và quét sạch bằng Nước qua các trận Hồng Thủy.
Vì yêu thương, nên Thiên chúa đã giao trách nhiệm cho các Tổ phụ và các Tiên tri hướng dẫn và
cảnh tỉnh dân Chúa chọn là dân Do Thái. Tổ phụ Moise đã giúp “ Dân Chúa chọn “ thoát ách nô lệ
ra hỏi Ai cập băng qua Biển Đỏ, rồi tôi luyện 40 năm tĩnh tâm trong Sa mạc. Moise đã lên núi câu
nguyện để nhận 10 điều răn (đó là luật của Thiên Chúa ) để giáo hoá.
Thế nhưng con người vẫn còn cứng đầu, không hoàn thành được sứ mạng Chúa giao, nên Chúa đành
phải sai Chúa Yêsu là ngôi con đến trực tiếp làm chứng và rao giảng Tin Mừng để giải thoát nhân
loại ra khỏi tội lỗi để được trở về đoàn tụ với Chúa.
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Chúa Yê su xuống thế gian để hoàn hảo luật Thiên Chúa đã có từ thời Moise với lệnh truyền:
“ Mến Chúa ( mối liên hệ hàng dọc giữa con Người với Chúa ) và Yêu Người ( mối liên hệ hàng
ngang giữa loài người ). Hai mối liên hệ phải được liên kết với nhau chặt chẽ, chứ để tách rời trong
cuộc sống là sai lầm. Về mối liên hệ với Chúa thì phải sống, phải làm theo lời Chúa, chứ không chỉ
đi lễ, cầu nguyện và đọc kinh . . . là đủ.
Còn yêu người là phải yêu thương vô điều kiện, và phải yêu thương đến cả kẻ thù, vì con người là bất
toàn, nên ngoài yêu thương nhau thì còn phải thêm lòng tha thứ, tha thứ đến những 70 lấn 7, nghĩa
là tha thứ không thôi, không có kiểu “ mắt đền mắt răng đền răng “ như thời Cựu ước.
2.- Thiên Chúa là nguồn LÝ Công chính
Vì Chúa đã sáng tạo ra tất cả tạo vật, nên tình Yêu của Thiên Chúa cũng chiếu rãi cùng khắp Trời
Đất, như mặt trời chiếu sáng cùng khắp thế gian cho mọi người, mọi loài, cũng như những trận mưa
rào tưới mát không phân biệt kẻ lành người dữ, đây là lẽ công chính hay công bằng. Công bằng là
hoa trái của Tình Yêu. Sống hàng ngày với nhau trên đời mà quên lẽ Công Bằng là chứng tỏ không
có tình Yêu chân thực, mà chỉ có Bác Ái bằng môi bằng miệng. Vậy bài học quan trọng cho loài
người là phải giữ mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa để un đúc Tình yêu, và khi sống với nhau ở
trên đời, nếu thực sự yêu nhau thì phải ăn ở công bằng với nhau. Muốn sống công bằng với nhau thì
mọi người phải tu thân, giúp nhau sống theo đường ngay lẽ phải.
Vì lẽ đó mà đối với loài người, Thiên Chúa đã phải có kế hoạch ( luật ) Thưởng và có Phạt:
Những ai vâng theo lệnh “ mến Chúa yêu người” mà “ thực hành”, mà sống theo lời Chúa “ thì
được hưởng phúc Thiên đàng, và cũng vì lẽ Công bằng mà Chúa cũng phải phạt những người chỉ
biết miệng luôn cầu nguyện câu” Lạy Chúa, lạy Chúa “ và không sống theo lời Chúa thì đương
nhiên phải vào luyện ngục để được luyện trong lửa Tình Yêu, chứ không phải lửa hỏa ngục nghiến
răng và khóc lóc ( như lời đức Giáo Hòang Gioan Phao Lô II ).
Theo thiển ý, chúng ta không thể không hoà giải với Thiên Chúa,với mọi người để canh tân đời sống
hàng ngày, mà chỉ lo có cầu nguyện và xưng tội là xong chuyện được, là được cứu vớt. Ngày nay xã
hội loạn lạc là do con người không thực sự yêu thương nhau, nên đã ăn ở bất công với nhau, vì thế
mà Kitô giáo dạy mọi người phải là một viên gạch xây dựng ngôi nhà Hoà bình. Xã hội có hoà bình
được hay không là việc của mọi người, chứ không thể kêu nài Thiên Chúa mà nước Cha trị đến
được.! Thánh kinh Cựu ước và Tân ước là bộ sách vĩ đại, nói về chương tình của Thiên Chúa cứu rỗi
loài người. Cứu ước là thời Chúa trực tiếp cai trị dân ngài qua các Tổ phụ và Tiên tri.
Tân ước là giai đoạn Chúa Yê su xuống thế gian để hoàn thành việc nêu gương làm chứng và rao
giảng cho nhân loại. Khi Chúa Yêsu về Trời thì việc hướng dẫn loài người được giao phó cho Giáo
hội qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mọi người phải đi sâu và Cưụ và Tân ước để múc sự
sống Tình Yêu và công chính.Đó là chương trình Thiên Chúa.
( Tôi viết những giòng trên theo lương tri công cảm, chứ không phải là nhà nghiên cứu Thánh
Kinh, có điều gì sai lầm, xin được chỉ giáo ).
Ngoài Thiên Chúa ba ngôi của Kitô giáo, Triết lý Ấn Độ cũng có bộ ba gồm toàn Thần: Brhama,
Vishnou, và Shiva, gọi là Trimurti.
Kế đến bộ ba Tam thế Tribhuvana thì có Địa ( Bhu ), Khí ( Bhuvas ) và Thiên ( Swar ). Bên Egypte
thì có 3 thần: Ra, Thot, và Ka.
Còn Nho giáo thì có Tam tài: Thiên, Địa, Nhân, ở đây địa vị con Người được thiết định rõ ràng, con
người có một vai trò rõ rệt trong Trời Đất.
Con Người ( Nhân ) giữ thế quân bình tiên thiên ( quân thiên:dynamic equilibrium ) giữa Trời (
Thiên ) và Đất ( Địa ).
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II.-Từ Thượng Đế ngôi vị đến Thượng Đế siêu ngôi
Tổ tiên Việt chúng ta không may mắn được Thiên Chúa mạc khải, mà hàng ngày làm lụng ngoài Trời
có cơ hội thường xuyên quan chiêm Trời Đất để nhận ra Thiên Chúa siêu ngôi, hay ta có thể nói là
bộ máy huyền vi tạo ra vũ trụ muôn loài.
“ Thượng Đế siêu ngôi Theo Nho giáo bắt đầu tứ ý niệm “ Thiên Nhân tương dữ: Trời và Người cùng
nhau tương liên. Dấu hiệu hiện hình đầu tiên là Lễ Gia Tiên. Muốn hiểu Lễ Gia Tiên thì phải hiểu
triết lý Ngũ hành trong bài vị Văn Tổ. Văn Tổ được sắp theo cơ cấu Ngũ hành. Áp dụng vào việc thờ
Tổ tiên, là phải từ tiên Tổ mình đi đến “ bản tính đồng nhiên “ của con người gọi là Văn tổ. Trong
việc thờ cúng Tổ tiên cũng thế , không được chỉ biết có Cha, Ông, Tằng, Tổ mình nhưng phải vươn
tới Tổ trên các Tổ, cực tinh ròng gọi là Văn Tổ ( l’Ancêtre parfait ), Tổ chung của mọi loài.
Văn Tổ ( 4 đời ) được xếp theo cơ cấu Ngũ hành: Văn Tổ ở Trung cung, còn Cao Tằng,Tổ, Nỉ ở vị trí
4 hành xung quanh, 4 đời Con, Cháu, Chắt, Chit cũng vậy. Cao là ông của ông, Tằng là bố của ông,
Tổ là Ông, Nỉ là Cha ( khi đã qua đời, đã được rước vào miếu ) Văn Tổ nằm ở vị trí trung cung hành
Thổ, là Tổ các Tổ.
Tổ
↑
Tằng ← Văn Tổ →Cao
↓
Nỉ
Văn Tổ gồm mọi Tổ, kể cả Tổ Trời, Tổ Đất, tức là từ chỗ tư riêng đến chỗ phổ biến cùng cực. Cũng
trong tiến trình đó được biểu lộ trong Lễ Tế Thiên. Chữ Thiên đến sau chữ Thượng Đế, theo quan
niệm tôn giáo thì Thượng Đế là Chúa có ngôi ( Dieu personel ), còn Thiên là Chúa siêu ngôi ( Dieu
suprapersonel ). Có sự chuyển hóa từ Thượng Đế nhân hình đến Thượng Đế phi nhân hình. ( * Các
triết gia huyền niệm bên Ấn Độ chủ trương Thượng Đế vô ngôi vị là Raja yoga ( mind – body
coordination ) tức là đường Minh triết, ngược lại ngôi vị là chủ trương của quần chúng, ưa đi theo
lối Bakti yoga ( love and devotion ), tức là lối sùng mộ ). Như vậy là giống với Lễ Gia Tiên tức là từ
tư riêng đến chung, từ cụ thể đến siêu hình. Nếu người tự các Tổ có thể đi đến ngôi vị, thì Thượng
Đế cũng từ Chúa có ngôi vị đi lên Thiên siêu ngôi. Điều đó nói lên chân lý “ Thiên Nhân tương dữ “
hay là Người cùng đứng trong Tam tài như Trời. Cần ghi lại rằng tiến trình đó rất cao, con Người
khởi đầu thờ sự vật vô tri qua thờ con vật, đến thần nhân hình, rồi cuối cùng mới tới được đợt siêu
hình thành Thiên lý, tức là còn cao hơn vô tượng, vì đã vượt không những Nhân tượng mà cả Thanh,
Xú nữa. Đây là hai cột sống của Nho nguyên thủy “ hay Nguyên Nho.
Nho nguyên thủy cũng chỉ là triết lý nhân sinh: “ Đã là triết lý nhân sinh thì chỉ nên xét tới những tác
động liên can đến mình. Tuân Tử ví với quan niệm về hòn đá cạnh đường, người đi ban đêm tưởng là
hổ thì rụng rời chân tay tê liệt cả thân mình, mất khả năng chịu đựng, nhưng nếu xem đó chỉ là tảng
đá thì khả năng đi đứng vui hưởng còn giữ y nguyên. Về trời cũng vậy, trời vô hình nên mỗi nơi mỗi
đời có những quan niệm về trời khác nhau, mỗi nền triết lý đạo lý đưa ra một quan niệm thuận với
chủ trương của mình. Theo đó triết lý nhân chủ tác động không thể chọn quan niệm về trời quá toàn
quyền đến độ coi con người là sự vật hoàn toàn bất lực chỉ còn phải vâng theo cách tối mặt.
Với Việt Nho quan niệm người như thế là xúc phạm đến Trời. Trời là đấng thông minh vô cùng,
quyền phép vô biên mà đến lúc dựng nên con người yếu xèo hoàn toàn thụ động không dám có một
sáng kiến nào thì không hổ mặt Thượng Đế sao. Ca dao ta nói: “ con hơn cha là nhà có phúc “. Con
Người cũng là con Trời, không dám nói đến hơn nhưng cũng phải giống Thượng Đế phần nào, con
nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu Thượng Đế là đấng toàn năng thì con người cũng
phải là giống đầy năng lực, đầy khả năng tác hành tự chủ. Vậy cho nên quan niệm quá hạ thấp con
người chính là quan niệm xỉ nhục Trời, nó sẽ dẫn đến thuyết Định Mệnh, bóc lột con người hết thảy,
không còn chút tự do nào.
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Vậy hỏi tại sao quan niệm thấy kém đó lại được duy trì xuyên qua Âu Tây cổ đại?
Người ta nhận ra rằng quan niệm này đựơc các nhà chuyên chế ưa thích vì nó rèn luyện tâm trí con
người để suy phục quyền bính và nếu nhà cầm quyền lại thành công trong việc tự đồng hóa mình với
Trời như thuyết vua thần, thì sự đàn áp chuyên chế đi đến cùng cực, khiến con người bị vong thân
mất hết chủ quyền và khả năng tác động. Đó là lý do thầm kín đã gây nên thuyết vô thần chối bỏ
thần minh để cho con người ngóc đầu lên để được tự do, tự làm lấy lịch sử. Do đó con người coi trời
bằng vung. Nhưng đó là quan niệm không tưởng trái với thực tại. Trời che cùng khắp sao dám coi là
vung. Trời là gì cao cả bao la vây bọc quanh mình từng giây từng phút chối đi đâu có được. Vì vậy
mà Âu Tây cứ lúng túng trong hai thái cực nọ: Trời là tất cả, con Người không làm chi được; hoặc
con Người là tất cả: không có Trời. “
( Văn Lang vũ bộ:13.- Làm : Kim Định )
Đấy là quan niệm của Văn gia, nhưng quan niệm của các chất gia tuy mức độ cao thấp có khác nhau,
nhưng nội dung cũng chẳng khác. Trước đây ở nước ta, gia đình nào cũng có một bàn Thiên ở trước
nhà. Bàn này rất đơn giản, chỉ có một bàn nhỏ, gắn trên một cái trụ, trên có một lư hương, khi cúng
Trời Đất thì thêm một cốc nước lạnh, vì Trời là đấng vô hình đâu cần vật chất. Mỗi người có một
quan niệm về Thiên, đấng vô hình một cách khác nhau, cũng như những mong ước khấn vái khác
nhau. Nho nguyên thủy hay có thể nói là Việt Nho, nghĩa là Nho có nguồn gốc từ đại chủng Việt. Đại
chủng Việt hay bách Việt là hàng trăm sắc tộc ở Đông Á đã cư ngụ trong nước Tàu trước khi nước
Tàu được thành lập. Các sắc tộc này sống theo nghề nông, nghĩa là họ sống theo thời tiết hay theo
tiết nhịp của vũ trụ.Qua những câu ca dao này, chúng ta biết được lối sống của Tổ tiên xưa:
“ Người ta đi cây lấy công
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề
Trông Trời, trông Đất,
Trông mây, trông mưa
Trông trăng, trông gió
Trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng”
( Ca dao )
Bài ca dao nói trên đã tóm tắt được ít nét sinh hoạt nông nghiệp của Tổ tiên Việt ta, ta lần lượt tìm
hiểu qua các câu ca dao trên:
1.- “ Người ta đi cấy lấy công. . . “
Cha ông chúng ta là những nhà nông, quanh năm suốt tháng sống ngoài đồng ruộng, luôn luôn tiếp
xúc với Trời cao Đất rộng, họ luôn có dịp theo
dõi, quan chiêm thời tiết, biết dựa theo tính Trời nết Đất cùng vạn vật cỏ cây, để nương theo đó mà
gieo trồng cho thời vụ được tốt tươi, ra công cày cấy tạo ra của cải để nuôi sống gia đình, mặt khác
để sống hoà với muôn loài trong vũ trụ, với quan niệm mà Nho gia đã bảo: “ Thuận thiên giả tồn,
nghịch Thiên giả vong: sống đúng với tiết nhịp trời đất thì tồn tại, nếu ngược lại là bị tiêu vong “.
Thời tiết là yếu tố rất quan trọng cho việc sản xuất, họ phải lưu tâm đến tứ thời bát tiết để nhận ra
đến lúc nào gieo thứ thực phẩm nào vào lúc nào trong năm để đạt nhiều kết quả nhất. Họ đã để lại
những kinh nghiệm quý báu về việc làm ăn quanh năm, ca dao tục ngữ là cả một kho tàng quý báu về
kinh nghiệm sống rất phong phú của dân ta:
Tháng giêng ( 1 ) là tháng ăn chơi
Tháng hai ( 2 ) trồng đậu trồng khoai trồng cà,
Tháng ba ( 3 ) thì đậu đã già
Ta đi ta hái về nhà phơi khô
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Tháng tư ( 4 ) đi tậu trâu bò
Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm ( 5 ),
Sáng ngày đem lúa ra ngâm
Bao giờ mọc mần ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ra
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về
Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi,
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng vơi mười còn độ một hai
Ruộng thấp đóng một gầu dai
Ruộng cao thì phải đóng hai gầu song
Chờ cho lúa có đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng Mười ( 10 )
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
Với vô vàn kinh nghiệm, như:
Thiếu tháng hai mất cà
Thiếu tháng ba mất đỗ
Thiếu tháng tám mất hoa ngư
Thiếu tháng tư mất hoa cốc
Hay:
Muốn ăn luá tháng năm
Trông trăng rằm tháng tám
Muốn ăn lúa tháng mười
Trông trăng mồng mười tháng tư. .
Đó là những điềm Trời có liên quan đến sự sống của con Người.
Tất cả hoạt động hàng đầu của con Người là để có nhu cầu cấp thiết là cái ăn, nên Cha ông chúng ta
đã bảo:Có thực mới vực được Đạo. Đây là đạo sống, đạo làm Nguời sao cho được an bình hạnh
phúc. Để có cái ăn buộc phải ra công “Đi cấy đi cày “, phải quan chiêm Thiên Địa, tức là sự vận
hành của thế giới hiện tượng, có nắm được Thiên đạo thì mới nhận thức được Nhân đạo, hay là
Nguồn Đạo gốc Đời, cái khởi đầu của Nhân đạo là cái ăn, vì vậy mà con Người không thể quên được
nhu cầu của Thiên tính này nơi mỗi con Người. Nhưng cha ông ta đâu có dừng lại nơi cái ăn mà thôi.
2.- Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề
Trông Trời, trông Đất, trông mây, trông mưa . . . Trong khi “ Trông “ sự vận hành của Mặt Trời,
mặt Trăng và các tinh tú, Cha ông ta mới nhận ra Không gian tứ phương, và Thời gian 4 mùa để cảm
nghiệm sự vận hành của vụ trụ.
Trong Lạc Thư, các số lẻ ( số Trời tức Thời gian, nằm trên thập tự nhai ), còn các số chẵn ( số Đất,
tức Không gian, ) nằm ra bốn góc đan kết với nhau để cá biệt hoá mà thành Vạn vật.
Sau này, Einstein đã khám phá ra hai yếu tố Thời Không được đan kết với nhau thành Thời – Không
– nhất- phiến, tức là tạo thành vạn vật ( Theo Einstein ) Không gian và Thời gian là cơ cấu của vật
chất, nên ngắm trông Trời Đất mây mưa thì cảm thông được “ thiên hạ chi cố “, tức hiểu được lẽ của
Trời Đất. Không những Tổ tiên chúng ta đã thấy được mọi vật trong thế giới hiện tượng đều thay đổi
theo chu kỳ nhỏ Sinh Thành, Suy Hủy, Chu kỳ lớn là Nguyên, hanh, Lợi, Trinh, nhờ vậy mà cảm nhận
được thế giới vô hình, trong đó có thời gian.
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“ Có ai thấy thời gian đâu, nên phải nói bằng biểu tượng chẳng hạn như nói bóng câu qua cữa sổ,
như giòng nước trôi chảy không ngừng, như trời vẫn xoay không ngớt từ sáng tới trưa rồi tối, hết
Xuân tới Hạ, Thu, Đông. Đàng khác chúng ta cũng nhận ra mình cùng với thời gian biến đổi không
cùng từ nhỏ tới lớn: Từ sinh tới lão rồi tử luôn luôn đi; cả đến sự vật cũng thế: không gì không chảy.
Hiện nay khoa vi thể quả quyết thời gian chính là mô thể nền tảng dệt nên sự vật, dệt nên muôn loài,
thế là giúp cái nhìn xưa về thời gian xét như thiên thời, theo câu phương ngôn triết Việt Nho: “ Thiên
thời, Địa lợi, Nhân hòa “. Cùng với câu Thiên là Tổ phụ vạn vật. Câu này cùng ý nghĩa với câu của
khoa học đã tuyên bố rằng: Thời gian là mô dệt nên vạn vật.
Theo Einstein thì Thời gian và Không gian là hai mạng lưới đan kết với nhau làm thành Thời- Không
– nhất phiến ( Time – Space – continuum ) để tạo thành vạn vật.
Cũng khoa học lại cho ta một ý tưởng về sự vật tạo thành bởi luồng năng lực vô biên luôn luôn biến
động. Lời tuyên bố này chính là quảng diễn cách khoa học chân lý Kinh Dịch xưa cho rằng: “ Hai
khí Âm Dương làm nên vũ trụ “.
Hai kiểu nói cùng một chân lý: Đó là bản chất sự vật, bản chất con Người chính là luồng năng lượng
vô biên luôn biến động, theo đó bản tính con Người là động, là tác, là hành.
Kinh Dịch nói theo ý đó trong câu: “ Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức “. Nói “ Thiên
hành kiện “ cũng là nói thời gian luôn luôn biến động. Nên con Người cũng theo đó mà tự cường tự
lực không nghỉ ngơi, như vậy là có vi, có làm.
Ta thấy rõ với thời gian dùng làm nền tảng siêu hình ta có được hai đòi hỏi một trật: Vừa vô Hình
vừa có Làm việc.
Vô hình thực sự đến độ Vô Thanh, Vô Xú, không ai nghe thấy tiếng thời gain ( Thiên hà ngôn tai ),
cũng không ai ngữi mùi vị thời gian ( vô xú ). Nhưng lại luôn luôn có động: Ta cảm thấy được thấu
tậm nội tâm ta. Những vật hữu hình thì nhiều thứ ta có thể thấy, còn thế giới vô hình thì ta chỉ cảm
nghiệm được mà thôi.
Chữ Cảm vừa nói tới là một mấu chốt cho ta hành động. Điều ta cảm được ta không thể “ Thấy
Hình “. Chưa ai thấy trực thị khuôn mặt của cảm tình, của những tình tự yêu ghét, cám cảnh, ưu tư
đâu cả, nên muốn ´vẽ “ ra tất phải mượn hình rồi gửi gắm, chứ “ bản lai diện mục “ cái nỗi cám
cảnh, âu lo chưa ló mặt bao giờ. Vậy mà cảm xúc lại tràn ngập trong người, không lúc nào ta không
có cảm: cảm thấy dễ chịu, an vui, hạnh phúc, hoặc cảm thấy ưu tư sầu muộn. Như vậy ta biết Tình
cảm chính là Thời gian sầu muộn, như vậy ta biết chính là Thời gian” hiện diện” trong ta.
Nói khác đi muôn vật được cấu thành do luồng năng lượng vô biên nó luôn luôn lưu động và khi lưu
động qua ta dưới nhiều mức độ mà ta gọi là cảm xúc, là tình tự hoặc trực thị tâm linh. Lúc đó từ từ
chảy ra ta không thấy vì đó là tiềm năng, tiềm thức. Khi nó gợn sóng lăn tăn, ta cảm thấy bâng quơ
man mác.
Khi nó xô tới ào ạt ta cảm thấy hạnh phúc an vui hay khổ đau phiền muộn. Khi nó nổ
tung toé lên là ta xem thấy trực thị nhiều chân lý một cách rõ rệt mới mẻ như được thần hứng.
Do đó ta nhận ra đầu mối để hành kiện như Thiên, để luôn luôn tác động. Đầu mối đó là Tâm Tình.
Tâm như bầu linh lực bao la gồm cả muôn sức sống sức sáng, Tình là những tia sáng tia sống toát ra
từ trùng dương bát ngát nọ.
Ta dùng Tình để hòa thông với linh hồn vũ trụ. Đó là một bầu linh lực bao la luôn luôn xoay động
vòng tròn “ Chung nhi phục thủy, phát xuất từ đâu lại trở về đó. Không một việc nào lời nói nào,
cảm nghĩ nào thoát ra khỏi luật nọ. Đó là luật đầu tiên: muôn vật đều động theo vòng tròn.
Mặt khác, trong khi làm nghề nông hễ gieo thứ gì thì gặt được thứ nấy, ta sẽ gặt những gì chính ta
gieo ra, về mặt tâm linh cũng vậy, muốn gặt điều an vui hạnh phúc hảy gieo ra những chủng tử tốt,
những mối tình tích cực, vì có tích cực mới trung thực, tức mới cùng chiều hướng của Thời gian của
“ Thiên hành kiện “. Vì thế cần gieo ra những tư tưởng lành mạnh, những cảm tình yêu thương,
quảng đại khoan dung. Tất cả chúng sẽ lại trở về với ta.Ta là một tác năng, một “ Hóa công “ là thế.
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Bất kỳ cảm nghĩ nào hay tác động nào của ta cũng bay ra quện thêm những chất giống như mình rồi
trở về với ta. Nhờ đó nó có những đức tính vũ trụ, trở về nuôi dưỡng tâm thức cho ta to lên, to lên
mãi thành Đại ngã. Tâm được nuôi dưỡng bằng những chất tốt, thì một lúc nào đó sẽ cảm thấy
mình với vũ trụ hội thông “ Ngô tâm tức thị vũ trụ “ hay nói vũ trụ chính là âm vang của tâm thức
cũng thế: Tốt xấu do Tâm làm ra. Đó là những ý tưởng về vũ trụ quan Kinh Dịch. Vũ trụ quan Kinh
Dịch xoay vần theo những luật tắc bất dịch gọi là Thiên Tắc hay là Thiên lý. Thiên lý có nhiều
nhưng có thể thu gọn vào ba luật lớn. Đó là các luật Biến Động, Loại Tụ và Giá sắc.
I.- Luật Biến động
“ Muôn vật trong Vũ trụ đều biến động, không một vật nào ngơi nghỉ. Luật biến động là luật phổ
biến, vì nó làm nên cơ cấu sự vật. Sự vật có là do sự động. Không có động là không có vật, mỗi vật
đều là sự động, hay là một cuộc chạy vòng tròn để trở lại điểm phát xuất, nên ta gọi là tuần hoàn.
Chính sự động tuần hoàn này làm nên sự vật, vậy mọi sự vật chẳng qua là những hình thái động xoáy
ốc khác nhau. Bỏ sự động đi thì trên trời dưới đất không còn gì nữa cả. Mọi vật có là trong một dạng
thức động: những hình thức đó quy dịch cho sự mau chậm của sự động, những động vật hiện ra hình
tích khả giác là những vật động chậm lên giác quan “ thấy “, giác quan cũng cùng một tiết nhịp với
chúng nên tưởng là chúng im lìm thực ra là chúng biến động không ngừng nghỉ, vật động càng chậm
thì càng cứng chắc, càng động mau thì càng nhẹ xốp. Cây sắt được phóng đi rất mau bằng tốc độ của
ánh sáng thì sẽ trở thành ánh sáng . . . . “ ( Lược trích trong Lạc Thư minh triết : Kim Định )
Cốt tủy của Luật Biến động là Dịch lý, cốt tủy của Dịch lý là nét song trùng lưỡng hợp ,( dual unit ).
Nét song trùng lưỡng hợp là hai thực thể đối lập như Tán / Tụ, Trời / Đất, Tiên / Rồng, Âm / Dương,
Vợ / Chồng, Tình / Lý, Nhân / Nghĩa, Đực / Cái, Trống / Mái, nhụy Đực / nhuy Cái.. . Thiếu các đối
cực ( lưỡng nghi *) đó thì vũ trụ này ngừng sinh sinh hoá hoá mà biến thành sa mạc mênh mông.
Các cặp đối cực là những thực thể phổ biến trong vụ trụ.Các cặp đối cực thường xô đẩy và níu kéo
nhau để lập thế quân bình động để tiến bộ và trường tồn.
( * ) : Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái. . . )
II.- Luật loại Tụ
“ Luật này rất quan trọng, có thể nói là luật “ các tùng kỳ loại ”. Mỗi loại đi theo với loại của nó.
Luật này cũng trình bày bằng câu : “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu ” ; hoặc “ thuỷ lưu
thấp, hỏa tựu táo ” : nước chảy về chỗ thấp, lửa bốc lên cao (đi đến chỗ nóng ); hoặc “ vân tòng long,
phong tòng hổ ”: Mây theo rồng, gió theo hổ. Đây là phương thức bày tỏ luật loại tụ ( loi des
affinités ): các giống loại như nhau thì tìm nhau, hội tụ với nhau. Có muôn vàn loài, nhưng chia ra
được hai loại lớn, được chỉ thị bằng hai chữ Thiên, Địa, với câu nói “ Thiên cao, Địa ty ” : trời cao
đất thấp. Vật nào xuất bởi Trời thì đi với Trời, vật bởi đất đi với Đất, mỗi vật theo loại của mình.
Càng lên thì càng nhẹ, càng sáng, càng trong, càng mở rộng . . . , càng xuống thì càng nặng, càng
trọc, càng tối, càng thu hẹp . . .
Với luật loại tụ này chúng ta thấy luật biến động đã kép lên một đợt: Ở luật I, mọi vật đều động theo
vòng tròn, ở đây cũng thế, nhưng vì có hai loại nên có hai vòng khác nhau: một vòng Thiên, cũng gọi
là vòng Đại Diễn, một vòng Địa gọi là Tiểu Diễn. Vòng nào cũng chia ra làm 4 chặng : Vòng Thiên
thì là : Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Vòng Địa Thì : Thành,Thịnh, Suy, Hủy ( Sinh ,Thành , Suy , Huỷ
) . . . “( Lược trích trong Lạc Thư minh triết: Kim Định )
III.- Luật Gíá Sắc
“ Theo tiếng thông thường, thì Giá Sắc là gieo gặt. Đây là một luật rất phong phú, có thể gồm vào
mấy điểm sau đây:
Đã có gieo, thì có gặt
Ai gieo, thì kẻ ấy gặt
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Gieo thứ nào, thì gặt thứ nấy
Gieo một, gặt trăm.
Theo luật này thì con Người phải cẩn trọng về nếp sống của mình. Ai biết cách ăn ở tốt thì sẽ có cuộc
sống hạnh phúc, ai ăn ở bất nhân thì gặt hái được những bất hạnh. Không ai thoát ra được cái luật
này. Đây là một thứ lưới Trời lồng lộng. Bất kỳ ở đâu thì người ta cũng phải chú ý tới việc chọn
giống, vì nó quan trọng cả trăm ngàn lần. Ngạn ngữ có câu: gieo gió gặt bão .
Lại nữa, nếu ý nghĩ ban đầu do tâm linh thì nó sẽ kéo theo những ý nghĩ loại tâm linh. Nếu ý nghĩ do
lý trí thì nó sẽ kéo theo ý nghĩ thuộc lý trí. Vậy khi con người đi theo đường lý trí thì là gieo những
hạt giống nặng, lạnh . . . , nên gặt những cái nặng nề lạnh lẽo và nếu chất lý trí nhiều quá thì sẻ phá
vỡ mất thế quân bình và trật ra khỏi hai đường rầy làm nên trục tiến hoá.
Hai đường rầy này là Thiên Địa, mà con người phải tham dự cả hai ở một mức độ “ Bình quân chất
lượng ” . Có duy trì nổi mối bình quân mới giữ được đạo biến thông.
Ngày nay những khám phá mới của Khoa học đã mở ra chân trời trên những thế giới vi trùng, điện
trường, từ trưòng . . . là những cái trước kia người ta không ngờ đến là có, thì nay đã trở thành thực
thể thông thường. Hy vọng rằng người ta sẽ chú ý đến luật Giá Sắc, để nó cũng phải trở nên một thực
thể thông thường như vậy, để con người chỉ gieo những hạt giống tốt, những ý nghĩ yêu thương, công
bình, kính trọng lẫn nhau và cố tránh những ý nghĩ ghen ghét, oán hờn, cừu địch, hận thù, vì không
một cái gì trong Trời Đất dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà không nằm trong vòng ba luật của Càn
Khôn đã trình bày ở trên. Điểm chót của luật Giá Sắc là biết chờ đợi nuôi dưỡng những hạt giống
tốt.. Đã có gieo thì có gặt, điều quan trọng là biết chờ đợi, chờ thời gặt . . . “
( Kim Định : Lạc Thư minh triết, lược trích ).
Đó là đại khái ba luật lớn vận hành trong vũ trụ, nó chi phối mọi sinh hoạt của muôn loài, không bao
giờ và không đâu ở ngoài tầm ảnh hưởng của luật tắc trên.
Những luật này được cha ông chúng ta cảnh báo: “ Lưới Trời lồng lộng thưa mà không lọt: Thiên
võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu “ , vì vậy mà Trời chẳng cần nói gì làm gì thêm nữa, mọi sự đã sẵn
sàng hết. Cha ông chúng ta nhắn gởi cho con cháu biết là Trời có Mắt: Thiên hữu Nhãn “ , Mắt Trời
là Lưới Thiên lý, nên liệu mà ăn ở cho ngay lành, chứ không thể sống liều rồi mà cầu xin tha thứ cho
được, vì Trời chỉ tạo ra các định luật trong vũ trụ chỉ có một lần,( kể cả các định luật khoa học )
không thể sửa đổi nữa, vì làm thế là Trời lại phạm vào chính mình, phạm vào lòng Nhân ái và đức
Công bằng mà chính Ngài đã tạo ra.
Trời hay Thượng Đế là Đấng vô hình, ta không thể thấy được Ngài, dầu rằng không ở không gian
nào và thời gian nào mà Ngài không hiện diện, Ngài là vô hình, vô thanh ( Thiên hà ngôn tai ), vô
xú, nên ta gọi là Thượng đế siêu ngôi ( supra person). Con Người là tinh hoa của Trời Đất, nên linh
hơn vạn vật, nên con Người là chủ nhân ông của vũ trụ.
Nho giáo phong cho con Người là một trong Tam hoàng: Thiên hoàng, Địa hoàng và Nhân hoàng.
Vì vậy, con Người không biết sống tự chủ, tự lực, tự cường thì chưa xứng danh là con cái của
Thượng đế, là tinh hoa của Trời Đất.
D.- Ông Trời trong trong Truyện Kiều hay Đoạn Trường Tân Thanhcủa Tiên Điền Nguyễn Du
Đoạn Trường Tân Thanh là “ tiếng than khóc đứt ruột mới” không những là tiếng than khóc của
người thời xưa, của thời Tố Như tiên sinh, mà cũng là tiếng than khóc thảm thiết ngay cả trong đời
sống chúng ta hôm nay nữa.
I.- Đề tài của truyện Kiều
Đề tài cụ Nguyễn Du đề cập trong Đoạn Trường Tân Thanh hay truyện Kiều là thuyết “ Tài Mệnh
tương đố” mà Cụ Nguyễn Du đã thi vị hoá bằng hai câu lục bát:
“ Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau. . . “
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1.- Chữ Tài
Theo Nho giáo thì con Người là một trong Tam tài: Trời là Nhân hoàng Đất là Địa hoàng, thì con
Người là Nhân hoàng hay nói khác Trời là vua Đất là vua, thì con Người cũng là vua. Con Người là
tinh hoa của Trời Đất, nếu Trời Đất đều cao trọng, thì con Người cũng đáng tôn trọng, tôn trọng cái
phẩm cách cao quý nơi con Người. Trời Đất đã sáng tạo ra vũ trụ, thì con Người- tinh hoa của Trờ
Đất- cũng có sứ mệnh tiếp tục công việc sáng tạo của Tạo hóa, mà làm chủ vũ trụ. Con Người có
lãnh vực sống của mình, không bị Trời kéo lên mà duy tâm, mà cũng không để cho đất đạp xuống mà
duy vật, mà con Người phải đóng vai Nhân chủ, sống hoà cùng Trời Đất, mà làm chủ vận hệ của
mình. Là một Tài, con Người có khả năng tạo tác, tác hành ( Chữ Tài là biến thể cũa chữ Thủ là tay,
nên có khả năng tác hành để phát triển mọi khả năng của con người ). Vì vậy mà Chữ Tài được gắn
bó với con Người nhân chủ, con Người nhân chủ khác với con Người Duy nhân, con Người Duy
Nhân coi Trời đất không ra gì, còn con Người Nhân chủ biết làm chủ để xứng đáng là tinh hoa của
Trời đất, nên biết chăm lo đời sống tự chủ, tự lực, tự cường. Con Người tài cũng có nhiều thứ bậc:
Nếu con Người biết: nuôi Tâm thì là thiên tài, nuôi Trí thì là nhân tài, còn nuôi Thân thì là nô
tài ( Lý Đông A )
Đối với từng cá nhân thì chữ Tài nói về khả năng phát triển của con Người nhờ thiên bẩm khác nhau
mà mỗi người có những tài cao thấp khác nhau. Qua cái Tài khác nhau nơi mỗi cá nhân ta thấy
Thượng đế hay ông Xanh đã ẩn hiện trong mỗi con Người, mỗi người có cái tài riêng không ai giống
ai.
2.- Chữ Mệnh
Còn Mệnh thì có Tính mệnh và Định mệnh.
“ Tính mệnh: Tính là mệnh Trời, sống theo Tính tức là Đạo. Mệnh và Tính tuy cũng như nhau, nhưng
xét về đàng phát xuất do Thiên thì gọi là Mệnh, khi phú bẩm vào con Người thì gọi là Tính. Bàn về
Tính, Vương Dương Minh có nói:
Lấy Hình thể bao la mà nói thì gọi là Thiên ( Trời ).
Lấy chỗ Chủ tể sai khiến mà nói thì gọi là Thượng Đế
Lấy chỗ lưu hành vận dụng mà nói thì gọi là Mệnh.
Lấy chỗ phú bẩm cho con Người mà nói thì gọi là Tính
Lấy chỗ làm chủ được thân ta mà nói thì gọi lả Tâm.” ( Nhân chủ: Tr.149 – 150. Kim Định )
Vậy cái mệnh Trời nằm trong bản Tính con người ta, đó là thiên bẩm được Trời ban cho mỗi người,
nếu mình cố tâm và có điều kiện để phát triển con Người thì Nho giáo gọi là suất tính, nhờ đó mà con
Người đạt đạo, muốn đạt đạo phải tu dưỡng để phát triển khả năng bằng cách tác hành ( Thiên
mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. T. D. )
Nhờ Tính Mệnh mà Kiều là con Người có tầm hồn nhạy cảm có tài sáng tác những vần thơ hay và
nắn nót nhiều ngón đàn siêu tuyệt.
Còn Định mệnh con Người là Tính mệnh bị ảnh hưởng phần nào của trật tự xã hội làm cho Tính
Mệnh không suất tính theo Thiên lý được, vì những gì “ nghịch thiên giả vong “ nên bị rối loạn. Nếu
trật tự xã hội được tốt lành và có đựợc môi trường thuận lợi thì con Người được phát triển toàn diện,
còn nếu ngược lại thì Tính Mệnh con Người bị ức chế, không vươn lên được vì con người bị đoạ đày.
3.- Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau.
Ta có thể hiểu Chữ Tài Chữ Mệnh hay là Tính Mệnh và Định mệnh là hai đối cực xung khắc nhau.
Cứ nhìn vào đời sống của hai chi em Kiều thì rõ: Ai mà có nhiều Tài ( do Thiên bẩm ) thì người đó có
Mệnh ( Định mệnh ) khe khắt, còn ai mà ít Tài hơn thì bù lại có Mệnh được khá hơn. Tài và Mệnh
như là một hằng số của tích số 2 số, nó nghịch biến với nhau.
Để minh chứng cho điều trên, Cụ Tiên Điền đã lần lượt minh chứng qua cuộc đời của hai ả Tố Nga:
II.- Cuộc đời của Thúy Vân
Cái thiên tư của Thuý Vân được diễn tả:

410

“ Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da . . .”
Bẩm tính của Vân là con Người phong nhã hào hoa, tính tình rất hiền từ trung hậu, mọi thứ đều cân
bằng viên mãn, cái nét mặt, cái rèm mi, cái làn da mái tóc cũng như lời nói tiếng cười đều hoà nhập
vào thiên nhiên ( Thuận thiên ), nên cõi lòng luôn giữ được an bình trước mọi cảnh huống, ngay
trước cảnh bất trắc, trước cảnh gia biến thì nàng cũng không quá xúc động và âu lo khắc khoải như
Kiều. Khi từ giã gia đình ra đi để lấy tiền chuộc cha, Kiều đem mối tình của Chị gán vào cho Em,
Vân vẫn khấng nhận lời để sau đó sống hạnh phúc với Kim Trọng. Sau 15 năm tái ngộ, Vân cũng
thản nhiên nhường lại mối tình cho Chị. Cuộc đời của Vân như giòng suối chảy êm đềm, không
ghềnh cao thác đổ,cũng chẳng như nước đọng ao tù.. Cái Tính ( thiên bẩm ) trang trọng của Vân
không để cho cái Định mệnh len vào sai sử uốn nắn rối loạn quá nhiều.
III.- Cuộc đời của Thuý Kiều
Ngược lại bẩm tính của Thuý Kiều là con Người nhạy cảm, rất mực đa tình, và cũng rất mực tài hoa.
“ Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề Tài Sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, Liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, Tài đành họa hai. . “
Cái Tài cao cái Sắc thắm của Kiều không chỉ là duyên cớ làm cho con Người say mê, mà đến Trời
Đất cỏ cây cũng phải hờn ghen. Đây là cái “ lò cừ nung nấu sự đời “ sinh ra mọi nghịch cảnh ẩn náu
trong Bản Tính của Kiều. Chính cái Tính thiên bẩm dễ rung động trước mọi hoàn cảnh, nhất là khi
quốc biến gia vong, nên Kiều dễ bị:
Ma đưa lối, qủy đưa đường
Đi tìm những chốn đoạn đoạn trướng mà đi ( Kiều )
Cuộc đời của Kiều bắt đầu trôi nổi do hai biến cố khởi đầu quan trọng, một là cuộc gặp gỡ Trai tài –
Gái sắc, Kiều – Kim,( Dây Oan ), hai là gặp“ ngôi mồ vô chủ bên đường ( Định mệnh khắt khe )“.
Khi vừa nghe kể qua câu chuyện “ bạc mệnh của Đạm Tiên “, như duyên kiếp “ Hồng nhan bạc
mệnh “đã quện vào mình, nên kiều đã than thở:
Nỡi niềm tưởng đến mà đau
“ Rằng Hồng nhan tự thuở xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu!
Thấy người nằm đó, biết sau thế nào? “
Bởi“ Thanh khí, nên “ tuy một lời chưa kịp thưa “ của Kiều, mà đã có “ứng cầu “ hiển hiện của
Đạm Tiên ( luật loại tụ ):
“ Ào ào đổ lộc rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều. . .”
Trong ” ứng mộng” sau đó, bóng ma họ Đạm đã hiển hiện:
“ Sương in mặt tuyết pha thân
Sen vàng lững đững như gần như xa. . .”
Và đã tiên báo cho Kiều:
“ Vâng trình hội chủ xem tường
Mà xem trong sổ đoạn trường có tên !”
Vì “cùng thanh khí”, nên những người trong “ Hội chủ “ dễ bắt được tần số của nhau:
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Hồn ma Đạm Tiên đã tiên báo nhát búa Định Mệnh bổ trên thân phận bạc mệnh của nàng Kiều.
1.- Mệnh trong bản Tính con Người
Nghe tiếng đàn trong buổi Kim Kiều hội ngộ:
“ So dần dây Vũ dây Văn
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương
Khúc đâu Hán Sở chiến trường
Nghe ra tiếng Sắt tiếng Vàng chen nhau
Khúc đâu Tư Mã phượng cầu
Nghe ra như oán như sầu phải chăng
Kê Khang nào khúc Quảng Lăng
Một rằng Lưu Thuỷ hai rằng Hành Vân
Quá quan này khúc Chiêu Quân
Nửa phần luyến Chuá, nhửa phần tư gia
Trong như tiếng Hạc bay qua
Đục như nước Suối mới sa nửa vời
Tiếng khoan như gió thoảng ngài.
Tiếng mau sầm sập như Trời đổ mưa
Ngọn đền khi Tỏ khi Mờ
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu
...
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm Đắng nuốt Cay thế nào!”
Tiếng đàn của Kiều làm nổi bật lên cuộc đấu tranh khốc liệt giữa hai đối cực của Thiên tính: toàn bộ
tiếng đàn là sự tương tranh tương đấu giữa các đối cực: Vũ / Văn, Hán / Sở, tiếng sắt / tiếng vàng,
Lưu thủy / Hành vân, luyến Chuá ( trung ) / tư gia ( hiếu ), trong – tiếng Hạc / đục – nước suối, tiếng
khoan / tiếng mau, tỏ / mờ, ngậm Đắng / nuốt Cay. . .
Toàn bộ tiếng đàn là cuộc tương đấu tương tranh giữa các đối cực trên. Các đối cực này là nét song
trùng ( dual unit ) hay nét gấp đôi ( twofoldness ) của văn hóa đại chủng Việt , xuất phát từ hai vật tổ
Tiên / Rồng, vợ chồng. Hai đối cực này nếu giao thoa hay lưỡng hợp được thì mới tạo ra thế quân
bình động, tức là thế hòa hợp, ( hợp với tiết nhịp của vũ trụ: cosmic rhythm ) nhờ lập được thế quân
bình động mà tiến bộ mà trường tồn. Nhưng tiếng đàn lần này của Kiều chưa đạt tới thế giao thoa,
mà còn là Hán Sở chiến trường, còn là tương tranh tương đấu, mà chưa tương thấu tương nhập
được, chưa thể giao thoa, nên đây là đầu mối đưa Kiều tới chốn đoạn trường như đã được báo trước.
2.- Tính mệnh bị trật tự bất công xã hội chèn ép: Định mệnh
Trước hoàn cảnh xã hội đầy bất công do các tham quan ô lại và thằng bán tơ vu oan giá họa cho
Vương ông ( do trật tự xã hội bất công ) , Kiều tự nguyện ( do Tính Mệnh của Kiều ) bán mình chuộc
cha, và từ đó Kiều bị dẫn vào quỷ đạo:
“ Ma đưa lối quỷ đưa đường
Đi tìm những lối đoạn trướng mà đi.”
a.- Bước đoạn trường thứ nhất: Kiều sa vào Thanh lâu lần thứ nhất ở Lâm Truy.
Trật tự rối loạn bất công của xã hội đã xô đẩy Kiều gặp chàng họ Mã, họ Mã đem ra 40 lạng để mua
Kiều lấy cớ về làm tiểu tinh, nhưng thực sự họ Mã là tay sai của Mụ trùm nhà thổ Tú Bà. Họ Mã là
một đứa phong tình đã quen kiếm ăn ở miền Nguyệt hoa. Tú Bà cũng đã về già hết duyên, nên cũng
“ quanh năm buôn bán phấn hương“ một phường.
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Họ Mã được Tú Bà:
“ Bảo rằng đi dạo lấy người
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn”
Đang khi họ Mã rước kiều về với Tú Bà, họ Mã thấy:
“Miếng ngon kề đến tận nơi
Buồn mình trước đã tần mần thử chơi!”
Biết được cơ sự, Tú Bà lấy cớ đã lên mặt nhiếc mắng họ Mã, và nhất là hành hạ Kiều để ép nàng
phải tiếp khách làng chơi. Đã rơi từ vị trí “ quốc sắc thiên hương “ xuống thân phận “ tiểu tinh” là
một sự dày xéo tan nát cõi lòng, nay lại còn bị hành hạ ép phải làm nghề “ buôn phấn bán hương “
làm cho Kiều ghê tởm tuyệt vọng, nên nàng đã dùng lưỡi dao giắt trong mình để kết liễu kiếp hồng
nhan. Trong khi còn bằn bặt giấc tiên, có bóng dáng một nàng ( Hồn ma Đạm Tiên, sứ giả của Định
mệnh ):
“ Rỉ rằng: “ Nhân quả dở dang
Đã toan trốn nợ đoạn tràng được sao?
Số còn nặng nợ mà đào
Người nào muốn quyết Trời nào đã cho “
Đây là lời của sứ giả Định mệnh báo cho Kiều phải tiếp tục trả nợ má đào.
Hết doạ nạt đoạ đầy, Mụ Tú Bà dùng hết lời ngon ngọt phân giải mọi đàng, bằng lòng cho nàng: “
Khoá buồng Xuân để đợi ngày đào non “
“ Ngày đào non “ mong đợi lại là khách làng chơi Sở Khanh. Cái mạch thư hương này, vừa “ trông
nàng cũng đã ra tình đeo đai “, nên lên giọng kẻ cả anh hùng ra tay cứu vớt:
“ Thuyền quyên ví biết anh hùng
Ra tay tháo cũi sỗ lồng như chơi.”
Nhưng “ tháo cũi” bằng cách hiến kế “ Ba mươi sáu chước”, tẩu vi thượng sách, rủ nhau đi trốn
trong đêm khuya, nhưng rồi “ kẻ hiến kế Sở khanh đã rẽ dây cương lối nào “. Đang khi “ dặm
rừng bước thấp bước cao hãi hùng” thì:
“ Tú bà tốc thẳng tới nơi
Hằm hằm áp điệu một hơi tới nhà
Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra
Dang tay vùi liễu dập hoa tơi bời”
Nàng đã mắc bẩy, nên: “ Liều thân thì cũng phải liều thế thôi “, nên buộc phải học lấy làm lòng : “
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề “, để tiếp tục :” Cành Xuân tiếp bẻ cho người chuyên tay
“.
b.- Bước trầm luân thứ hai: Thanh y hai lần ở nhà con và mẹ của nhà họ Hoạn
Trong làng chơi có “ Khách du” họ Thúc cũng nòi thư hương:
“ Sớm đào tối mận lân la
Trước còn trăng giá sau ra đá vàng.”
Nhưng cảnh bên Thú bên Tòng phải giải quyết làm sao cho êm thắm: Thúc Sinh đã có vợ cả, khó mà
lấy Kiều được suôn sẻ, còn nếu Kiều không chịu làm thê thiếp thì phải ở lại lầu xanh. Nhưng Thúc
Sinh quen thói bốc rời, tuy Kiều đã lo lắng nài nỉ khuyên chàng:
“ Xin chàng liệu kíp lại nhà
Trước là đẹp ý sau ra biết tình”
Thúc Sinh về nhà để dàn xếp với Vợ về vấn đề Kiều cho êm thắm, nhưng khi về nhà thấy vợ không tỏ
ý nghi ngờ gì, nên nghĩ rằng:
“ Nào ai có khảo mà mình lại xưng”.
Nhưng con người thâm hiểm Hoạn Thư lại nghĩ khác:
“ Dấu ta, ta cũng liệu bài dấu cho
Lo chi viêc ấy mà lo
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Kiến trong mìệng chén có bò đi đâu!”
Để bắt Kiều về mà hành hạ, một mặt Hoạn Thư khuyên chồng về lại Lâm Truy mà thần hôn định tỉnh,
mặt khác nàng lại:
“ Dọn thuyền, lựa mặt gia nhân
Hảy đem giây xích buộc chân nàng về.”
Khi bí mật bắt được Kiều về, Tiểu thư họ Hoạn bèn sai đánh đập hành hạ cho hả cơn ghen, xong rồi
bắt làm gia nô :
“ Trúc côn ra sức đập vào
Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh”
Rồi: “ Hoa Nô truyền dạy đổi tên
Buồng the dạy ép vào phiên Thị tỳ.”
Sau đó lại còn bắt làm gia nô ở nhà mẹ của Hoạn Thư.
Khi Thúc Sinh trở về thăm nhà, Hoạn Thư bèn bắt gia nô Kiều ra hầu hạ, Thúc Sinh mới bật người
ra:
“ Rõ ràng thật lứa đôi ta
Làm ra con ở, chúa nhà đôi nơi
Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không đao!.”
...
Hết cuộc này bày ra cuộc khác:
“ Chửa tan cuộc rượu lại bày trò chơi
Rằng hoa nô có đủ tài
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe.”
Khi nghe “ bốn dây như khóc như than “, Tiểu thư lại la mắng Kiều sao trong “ cuộc vui lại gẩy
khúc đoạn trường ấy chi? Thế vẫn chưa đủ, Hoạn Thư còn bắt Thúc Sinh hỏi tra xem sao Kiều sao
lại:
“ Một mình âm ỷ đêm chầy “ Đây là trận đòn tâm lý tàn độc, như những ngọn dao sắc cắt xé tâm
can Thúc Kiều. Khi cơn ghen đã thỏa, theo lời khẩn cầu của Thúc Sinh, Hoạn Thư mới bảo : “ Thôi
thì thôi cũng chiều lòng “, sẵn Quan Âm các, cho nàng “ Ra đó giữ
Chùa tụng kinh”, dưới sự canh giữ của hai con hầu để ngăn không cho Kiều Thúc liên lạc với nhau.
Sau đó Thúc Sinh lẻn tới khuyên Kiều nên cao chạy xa bay, Kiều bèn cắp lấy “ Đồ Kim Ngân “ của
Chùa mà trốn tới Chiêu Ẩm Am, Giác Duyên sư trưởng thương tình chấp nhận, Kiều đem chuông
vàng khánh ngọc xin được gửi thân ở chốn am mây để đợi sư huynh tới.
c.- Cuộc đời thanh lâu lần hai ở Châu Thai
Sau ít lâu có người đàn việt lên chơi, mới phát giác đồ Kim ngân là của nhà Hoạn nương. Sợ những
sự bất kỳ liên can, Giác Duyên mới tìm gởi Kiều qua nhà họ Bạc, nhưng “ Bạc Bà cùng với Tú Bà
đồng môn “. Bạc Bà lại tìm cách ép Kiều lấy cháu là Bạc Hạnh buôn bán ( người ) ở Châu Thai,
nhưng Bạc Hạnh : “ Cũng phường bán thịt cũng tay buôn Người “
Khi họ bạc:
“ Đưa nàng vào lạy Gia đường
Cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh”
Trước hoàn cảnh trớ trêu đó, Kiều đành buông xuôi:
“ Biết thân tránh chẳng khỏi Trời
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh”.
d.- Duyên kiếp thuyền quyên anh hùng
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Họa trung hữu phúc, nhờ ở nhà thổ của Bạc Hạnh mà Kiều gặp được Từ Hải. Từ Hải là một anh
hùng khuấy nước chọc Trời, Kiều lại nổi tiếng má đào xưa nay, nên:
“ Trai anh hùng gái thuyền quyên
Phỉ nguyền bói Phượng, đẹp duyên cưỡi Rồng.
Nửa năm hương lửa đang nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.”
Trước lúc xuất quân, Từ Hải đã hứa:
“ Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia”
...
Thế rồi đến lúc:
“ Vinh hoa bỏ lúc phong trần
Chữ Tình ngày lại thêm xuân một ngày.”
Khi Từ Hải hùng cứ một phương, Kiều đã được giúp báo ân báo oán rạch ròi. Tưởng thế đã yên
thân, nhưng quan đại thần Hồ Tôn Hiến của triều đình sai quan đem gấm vóc đến thuyết hàng. Biết
Kiều cũng dự việc luận bàn quân trung, nên cũng đem lễ nhiều nói ngọt chiêu dụ. Tuy đã bị lừa lọc
đủ điều, nhưng Kiều vẫn thật dạ tin người, nên đem lời phân giải “ đắc Hiếu đắc Trung “ để thuyết
phục làm cho Từ Hải “ từ thế công đổi ra thế hàng “. Hồ Tôn Hiến là quan đại thần nhiều mưu
chước của Triều đình mục nát, đầy tham quan ô lại, xã hội đầy bất công, thế mà con người đa Tình
đoản Lý như Kiều mới tin về với triều đình, Từ công sinh ra hờ hửng đến khi Hồ Tôn Hiến kéo quân
tới, ra lệnh “ Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ” , làm cho Từ Hải chết đứng giữa vòng:
“ Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.”
Kiều lại sa vào tay Hồ Tôn Hiến, Hồ công cũng bị sắc đẹp lôi cuốn, nên “ Bắt nàng thị yến dưới màn,
Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu ( cung đàn bạc mệnh )”. Nhưng sau đó sực nhớ đến thể diện quốc
gia mà Hồ công mới ép tình đem gán Kiều cho một thổ quan.
Khi tự sát ở nhà Tú Bà, Đạm Tiên đã hẹn hò với Kiều trong mộng:
“ Hãy xin vẹn kiếp liễu bồ
Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau.”
Vì thế, Khi kiệu hoa rước xuống thuyền, Kiều liền:
“ Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường”
‘ Nhớ lời thần mộng rõ ràng
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây
Đạm Tiên nàng nhẽ có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta “
Nên Kiều bèn : “ Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang.( tức Sông Tiền Đường )”
Con Người đa tình đa cảm của Kiều đã bị xã hội nhiễu nhương cuốn trôi như cánh bèo lênh đênh
giữa giòng sông nước lũ, Kiều không đủ sức ( tự chủ, tự lực, tự cường ) để cưỡng lại, để vượt thoát.
Do bản tính, dây Oan bắt đầu quấn vào vận mệnh Kiều từ giây phút chấp nhận bán mình chuộc cha,
và được gỡ ra khi Kiều quyết định từ giả cuộc sống trầm luân. Kiều phải chết đi với con người cũ ( từ
giả nếp sống Hán Sở chiến trường ), mà sống theo đời sống mới ( nếp sống đầm ấm dương hòa, êm
ấm xuân tình ) để cho Thân an Tâm lạc thì mới mong được thoát. Đó là lối sống Hòa theo “ Tình Lý
tương tham” hay “ Tuy ngoài là Lý nhưng trong là Tình “. Lý Tình là cặp đối cực cần được hoà hợp
để giữ được thế quân bình động ( Thế hòa ) để được tiến bộ và trường tồn.
Có giàu Tình thì mới liên kết tốt đẹp được với tha nhân, còn có đủ Lý thì mới giữ được lẽ công bằng,
do đó mà lập được mối liên hệ hài hoà với mình và tha nhân.
Vì thế nên cần phải tu để cho cõi lòng lắng lại để Tâm Tư bắt nhịp sống Hòa với vũ trụ muôn loài.
e.- Tam hợp đạo cô tiên báo Định mệnh của Kiều với Giác Duyên:Qua lời tiên tri của Tam
Hợp, sau vụ báo ân bao oán, lúc từ gỉả Giác Duyên đã hẹn với Kiều :
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“ Bảo cho hội hợp chi kỳ
Năm nay là một, nữa thì năm năm”
Còn Hồn ma Đạm Tiên cũng đã hẹn với Kiều:
“ Mất công mười mấy năm thừa
Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau”
Đúng kỳ hạn lời tiên báo, Giác Duyên mới:
“ Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường” . . .
Rồi:
“ Đánh tranh lợp mái thảo đường”
Để đón chờ Kiều, Giác Duyên: Thuê năm ( thuê hàng năm ) ngư phủ hai người” thả bè lau vớt
Kiều. Khi được vớt lên hồi tỉnh lại, Kiều đã thấy Giác Duyên ngồi bên, rồi rước nàng về thảo lư, để :
“ Một nhà chung chạ sớm trưa
Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng
Bốn bế bát ngát mênh mông
Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau”
Đây là khúc quanh quan trọng trong đời Kiều, đây là môi trường sống không còn tương tranh tương
đấu, mà là tương thấu tương nhập, để sống hoà với gió mát trăng trong, với mây nước bát ngát mênh
mông, nghĩa là với Thiên nhiên.
Để thực hiện đúng với lời của Tam Hợp đạo cô:
“Sư rằng: Phúc họa đạo Trời
Cội nguồn cũng ở lòng Người mà ra
Có trời mà cũng có ta
Tu là cõi Phúc, Tình là dây Oan”.
Nhờ đi vào cõi phúc, nên khi tái hợp với chàng Kim, kiều đã tấu lên được
khúc đàn êm ái:
“ Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là Hồ Điệp hay là Trang sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên
Trong sao châu rỏ duềnh quyên
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông”
Nhờ đi vào đời tu, cõi phúc, mà Kiều đã trút sạch được dây oan, đến lúc này Tâm hồn Kiều đã huyền
đồng với Trời Đất cỏ cây, không còn phân biệt được Trang sinh hay Hồ Điệp, cũng như Đỗ Quyên
với Thục Đế. Vì” vạn vật đồng nhất thể ” mọi vật cùng các sinh linh đều có cấu trúc vật chất và năng
lượng như nhau, nên có thể hội thông với nhau và hòa hợp với nhau. Lúc này, Kiều đã tẩy sạch được
trần lụy, Tâm Hồn lắng đọng lại, đã trở nên trong như hạt châu và sáng như hòn ngọc, hạt ngọc
Long Toại của Ma Cô Tiên đã tặng Thôi Vỹ được chôn vùi ở phương Nam ( Truyện Việt Tỉnh ), đó là
Dịch lý.
g.- Tóm lại
1.- Khi Tính đươc phú bẩm không được cá nhân trau dồi cho phát triển điều hoà theo Mệnh,
cũng như bị trật tự xã hội đè nén thì cái Định mệnh của con Người trở nên khắt khe. Nói cách
khác, Khi con Người sống trong xã hội, mà môi trường sống giúp Bản Tính được phát triển thuận
theo Thiên lý ( Thiên mệnh) , để cuộc sống được hài hoà cùng tiết nhịp vũ trụ thì con Người đạt được
đời sống an bình hạnh phúc, ngược lại hoặc Bản Tính cũng như trật tự xã hội làm cho cuộc sống con
Người ngược với Thiên lý thì đời sống sẽ gặp éo le, nên Cha ông chúng ta có câu: “ Thuận thiên
giả tồn, nghịch thiên giả vong “, nghĩa là sống thuận với Thiên lý thì tồn tại, nếu sống ngược lại thì
sẽ bị tiêu vong thất bại.
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2.- Chuyện Kiều không chỉ là chuyện văn chương tán rổng mua vui mà còn là chuyện buồn
đau da diết về thế sự, chuyện của chủng tộc Việt: Kiều, Từ Hải đều là người Việt Đông thuộc vùng
đất của Chủng Việt. Từ Hải là một trong những lãnh tụ của Việt tộc. Giai đoạn này các chủng Việt
đang vùng lên chống lại người Hoa Hán, chống lại cái xã hội đầy áp bức, bất công và đồi trụy.Thân
phận nàng Kiều cũng chính là thân phận của dân tộc Việt Nam xưa và nay: nạn nhân của những chế
độ bạo tàn, tạo nên cuộc sống ngược với thiên mệnh, làm cho con Người phải sống đồi trụy trong
một xã hội đầy bất công.
Con Người nô lệ vong thân và xã hội bất công là vấn đề muôn thở của nhân loại. ( * * )

( Long Hổ giao cấu đồ )

38.-Thời cuộc Việt Nam
A.- Hai lối phục vụ
I.- Đường lối: Do Đảng, vì Đảng, cho Đảng
Trong tuyên ngôn Độc lập năm 1948, Hồ Chí Minh đã cóp Hiến pháp Hoa Kỳ mà Viết: Chế độ Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ: Do Dân, Vì Dân và Cho Dân. Nhưng qua việc làm của đảng
cs 50 năm qua, ta lại thấy mọi việc là: Do Đảng, vì Đảng và cho Đảng “.
Ta sẽ thấy mục tiêu phục vụ của chế độ mà đảng csVN lèo lái như sau:
Các chứng cớ đã đầy rẫy, ai cũng đã rõ, nên tôi chỉ lướt qua những ý chính mà thôi:
1.- Lừa đảo giai cấp nghèo để dụ dỗ làm cách mạng vô sản.bằng bạo lực. Việc quan trọng
đầu tiên là Hồ Chí Minh và đồng bọn đã ngụy tạo ra hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ,
viện cớ chiến tranh để dùng bạo lực hầu thực hiện công việc chạy cờ cho quốc tế vô sản là nhuộm đỏ
ba nước Việt, Mên, Lào. Thực sự nhờ phong trào Giải thực, các nước bị đô hộ đã lần lượt được trả
độc lập, còn nước Việt Nam đã được trả độc lập vào năm 1948, đâu cần phải gây chiến với Pháp.
Sau này lại gây ra cuộc chiến chống Mỹ đem thanh niên vào con đường “ sinh Bắc tử Nam “để chém
giết đồng bào. Cả hai cuộcchiến chỉ đem lại sự khốn khổ cho toan dân và đất nước tan hoang. Vậy
việc đem bao nhiêu nhân tài vật lực đổ vào hai cuộc chiến lâu dài và ném nhân dân vào lỗ châu mai
như Bế Văn Đàn là một trọng tội đối với dân tộc. Thay vì tự hào lếu láo, thì đảng csVN nên lập tức
phải ăn năn và đền tội thì mới nên khôn..
Vì ngu đần mà đảng csVN đã mù quáng hành xử theo lối” Huyết khí chi dũng “, nhắm mắt liều chết
để làm nô lệ cs quốc tế.
2.- Cào bằng mọi thứ thuộc quyền Tư hữu gồm của nổi và của chìm, quyền Tự do làm người
và văn hoá truyền thống dân tộc để thiết lập chế độ không tưởng : “Tam vô là vô Gia đình, vô Tổ
quốc, vô Tôn giáo và nhị Các là các tận sở nhu, các thụ sở năng: làm theo năng lực, hưởng theo nhu
cầu “. csVN thực hiện công bằng xã hội bằng đường lối cào bằng:
a.- Cào bằng quyền tư hữu: Đột đầu là tịch thu của nổi của Địa chủ bằng thuế nông
nghiệp và của chìm bằng cải cách ruộng đất. Tịch thu tài sản và phương tiện sản xuất của các nhà
công thương nghiệp trong phong trào cải tiến công thương nghiệp.
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Đán áp uy thế của giai cấp địa chủ bằng bạo hành và cũng để răn đe giai cấp vô sản phải theo lệnh
đảng.
b.- Cào bằng văn hoá truyền thống dân tộc bằng cách kết án văn hoá phong kiến là
lạc hậu, còn văn hoá Tây phương là đồi truỵ, các tôn giáo được gán cho là thuốc phiện. Tịch thu và
đốt các sách cũ hay bỏ vào thư viện không cho nhân dân xem.
c.- Giết các thành phần Trí thức chống đảng csVN: Đầu tiên là loại trừ các nhà ái
quốc đầu đàn trong các đảng phái, giết và giam cầm thành phần địa chủ là thành phần ưu tú của
nông nghiệp, triệt hạ các nhà công thương nghiệp ưu tú, triệt hạ và nô lệ hóa các nhà trí thức trong
phong trào Nhân Văn, Đất mới và phong trào xét lại. .
3.- Tước đoạt quyền tư hữu của phú và trung nông miền Bắc ngoài vĩ tuyến 17 bằng cách
bắt toan dân đem đem ruộng đất và công cụ sản xuất vào cho nhà nước quản lý, tước đoạt sức lao
động toàn dân bằng cách làm ăn tập thể, tước đoạt quyền tự do, bắt mọi người phải có hộ khẩu và
sống theo tem phiếu thực phẩm.
Thế là mọi thứ tài sản, quyền tự do căn bản, văn hoá, tôn giáo của toàn dân đều bị tước đoạt. Chúng
ta nhìn lại xem nhân dân ta có khác gì đàn trâu bò chăng?
Thực ra đâu có bằng, vì ban ngày trâu bò phải kéo cày chỉ có nửa ngày, ban chiều còn có thì giờ ra
đồng tự do gặm cỏ dưới trời trong gió mát, chẳng mục đồng nào bắt phải gặm bao nhiêu cỏ, gặm thế
nào cho đúng ý mục đồng, còn ban đêm thì được nằm chuồng nghỉ ngơi. Còn con người lao động
vinh quang của XHCN thì ngoài việc làm theo tiếng kẻng suốt ngày, tối về phải họp hành tới khuya
để được cán đảng nhồi nhét tư tưởng Mác và tác phong Hồ Chí Minh cho hết đường suy nghĩ.
Tôi nhớ trong các phong trào cải cách ở miền Bắc nhiều người đã đặt cho Hồ Chí Minh cái tên Hồ
Chí Ám, vì Hồ Chí Ám là con người vĩ đại, đã biến nhân dân vốn dĩ là con cháu Tiên Rồng mấy ngàn
năm, phút chốc biến thành ra cháu của Bác Hồ thành ngợm, những con vật chỉ còn chiếu manh, nên
tên bác lại một lần nữa được đổi thành Hồ Chiếu Manh!
Đến năm 1975, đất nước được thống nhất, tuy danh xưng và việc làm có khác, nhưng mục tiêu vẫn là
cướp quyền tư hữu của toàn dân, tước đoạt nhân quyền, diệt trừ thành phần đối lập để nắm chính
quyền mà lên ngôi độc đảng, để ngồi chổm hổm trên ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp,
mà quãn lý nhân dân và tài sản đất nước.
Thế rồi, đùng một cái, hệ thống Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, để tồn tại, csVN lại quy phục Trung
cộng, để được bày chước cứu nguy, buộc phải bỏ công cuộc làm ăn tập thể đã bị đói dài dài, buộc
phải buông kềm kẹp ra một chút, là tạm chia đất đai cho nhân dân tự canh tác mà mưu sinh. Trước
đây là đảng làm công cuộc ăn cướp tập thể.
Từ này về sau vì bị mất hồn mất hướng, nên những đảng viên cở bự mạnh ai nấy cướp. Mội đảng
viên cở bự chiêu tập một đàn lâu la đi ăn cướp. Mặt trận ăn cướp bao quát mọi thứ mọi nơi, với cái
kìm áp bức là đội ngụ công an và cái kẹp bóc lột là thuế vụ.
Việc ăn cướp sỗ sàng nhất là các vụ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp và thành phố. Đây là dịp
để cho cán bộ địa phương hưởng chút của ăn cướp để mà có đông đảo lực lượng giữ ngôi và chia
chác. Đặc biệt là công việc đổi mới và mở cữa để mời các tay đâu tư ngoại quốc, đảng csVN đóng
vai trò đốc công để kiếm ăn với tư bản, ăn chặn lương công nhân chết đói trong nước và bán nô lệ
lao động và bán dâm cho ngoại quốc. Sứ mạng giải phóng dân tộc của csVN là mang gông lệ của
Tàu cộng từ đầu đến chân. Cứu nước, giữ nước là bán đất nhường biển lần lần cho kẻ thù truyền
kiếp. Phục vụ nhân dân là bần cùng và ngu muội hóa nhân dân. Đạo đức cs là lừa đảo, bạo lực và
hiểm ác.
Tôi xin nhắc lại: Chiến lược của cs là dùng chiêu bài công bằng xã hội, cổ vũ sức mạnh hận thù của
lớp người nghèo khổ, để làm cách mạng quốc tế vô sản hầu thiết lập thiên đàng mù.
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Chiến thuật là ngụy tạo chiến tranh cứu nước,dùng bạo lực và mưu gian lừa đảo quốc tế để cào bằng
xã hội để lên ngội độc trị mà quản lý nhân dân và tài sản đất nước.
II.- Đường lối :Do Dân, vì Dân và cho Dân
Xin nói một cách đơn giản: Do dân là mọi người dân cùng làm theo ý nguyện chung ( Chủ đạo quốc
gia ) của toàn dân để xây dựng con người và xã hội.
Vì Dân là vì quyền sống mà mọi người Dân cùng làm để cải thiện đời sống ( Phương thức xây dựng
xã hội) để làm cho đời sống nhân dân ngày một nâng cao hơn. Cho Dân là mọi người cùng góp công
xây dựng để mưu cầu phúc lợi cho mọi người Dân Cùng hưởng.( sản sẽ quyền lợi tương đối hợp lý )
Tóm lại là mọi người cùng làm và mọi người cùng được hưởng. Đây là nguyên tắc thực hiện lẽ Công
Bằng trong xã hội để cho mọi người được sống an vui hạnh phúc. Đây là về phương diện Thế sự.
Còn về phương diện Tâm linh thì mọi người phải trau dồi lòng Bác ái hay lòng Nhân ái hay lòng Từ
bi, thì mới chu toàn công việc thế sự được, vì chỉ có lòng yêu thương người thật sự thì mới giúp con
người làm việc hiệu quả và ăn ở công bằng với nhau được.Tâm linh là cái gốc, Thế sự là cái ngọn.
Cái gốc có sâu rộng thì cái ngọn mới tốt tươi. Gốc héo thì ngọn chết. Xã hội Việt Nam ngày nay
trên trên đà gốc héo. Đây là chiến lược đem Đạo vào Đời hay đem Tâm linh vào Thế sự, hay lấy
lòng bác ái mà ra tay thực hiện công bằng xã hội. Có vậy mới giải quyết được nạn bất công khắp
mặt nơi từng con người và mọi cảnh vực xã hội. Theo Cộng đồng Vatican II thì đây là công cuộc cải
tạo trật tự trần thế hay cách xây dựng xã hội Hòa bình bằng cách thực thi công bằng xã hội.
Theo Nho giáo trong truyền thống văn hóa dân tộc thì có đem lòng Chí Nhân mà thực hành cuộc
sống đại Nghĩa như Cụ Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo, thì dân mới yên, nước mới ổn:
“ Lấy đại Nghĩa để thắng Hung tàn
Đem chí Nhân mà thay Cường bạo “
( Bình Ngô đại cáo : Nguyễn Trãi )
Chí Nhân là lòng Bác ái, và đại Nghĩa là lẽ Công bằng. Hung tàn là sức mạnh của Hận thù, Cường
bạo là hành động của bạo lực. Để thực hiện lẽ công bằng thì Tổ tiên chúng ta là những Nho gia
khuyên chúng ta hảy bảo vệ và tài bồi Thiên tính nơi con Người:
“Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã. Nho: Cái Ăn uống, Tính dục, Thể diện là những tính được Trời phú
bẩm nơi con Người “. Ăn uống là nhu cầu khẩn thiết đầu tiên của con Người, vì thế cha ông chúng
ta đã bảo: “ có thực mới vực được Đạo “,đây là đạo làm Người, tức là Nhân đạo. Để có của ăn thì
con người phải “ Tay làm hàm nhai”, kết quả của việc làm là tạo ra của ăn,nói rộng ra là quyền Tư
hữu.Của mồ hôi nước mắt của mình không ai có quyền cướp đi, hành động cướp giật là bất công,
làm rối loạn xã hội, làm khổ con người. Đây là hành động chống con Người, mà cũng chống cả Trời,
vì phạm đến của ăn là chống lại Thiên tính nơi con Người.
Sắc là sắc dục, tính dục, đây là mầm sáng tạo của Trời trao phó nơi con Người để sinh sản hầu tiếp
nối công trình sáng tạo của vũ Tạo hóa. Muốn vậy thì con Người phải lập gia đình để thỏa mãn tính
dục. Gia đình rất quan trọng, vì đây là nôi ươm tình Người, nếu không ươm được Tình thì con Người
quay lại đời sống lang sói.
Mặt khác gia đình là nền tảng của xã hội, nền tảng này không được bồi đắp thỉ xã hội cũng tan.
csVN là những kẻ cố tâm phá hoại gia đình, để phá quốc gia, mà dâng hiến cho quốc tế. Phá gia đình
đương nhiên cũng chống lại Thiên tính thứ hai của con Người. Vì vậy mà ngày nay cả nước đang
sống theo lối lừa đảo mánh mung, dâm loạn, chỉ vì đã mất tình Người.
Diện: Cái phẩm chất của con Người được lộ ra trên khuôn mặt, đó là cái Diện, nhưng diện mới là
mặt ngoài,vì vậy mà phải “ Hữu ư trung tất hình ư ngoại: Có bên trong mới hiện ra ngoài được”.
Vậy phải có gì bên trong? Đây là cái Thể cái bản chất của con Người.
Thưa đó cái Thể, đó là lòng bác ái, lòng Nhân ái, lòng Từ bi, nói gọn là lòng thương Mình và thương
Người. Muốn có đức tính cao quý đó thì phải tu, từ ‘ Thiên tử đến thứ dân”ai ai cũng phải tu hết, tuy
mức độ có khác nhau, nhưng không tu thì không có, lẽ dĩ nhiên sẽ đánh mất Tính Người!
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Cứ nhìn vào xã hội ta hiện nay, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng csVN là những kẻ chống con
Người và chống Trời,nhân dân ta đã chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ cực đắng cay và bao nhiêu cái
nhục nhằn cho con người và dân tộc, chỉ vì con người bị loài lang sói tàn hại!
Tóm lại, việc tước đoạt quyền tư hữu, phá hoại gia đình và phá hoại truyền thống văn hoá dân tộc (
Đạo lý Tổ tiên, đạo lý các Tôn giáo ) là trọng tội đối với con Người và Tạo hóa.
Đã gần một thế kỷ đảng csVN đã làm những chuyện tày Trời trên. Đòi lại những thứ căn bản đó cho
con Người là nhiệm vụ cấp thiết của toàn dân để nuôi dưỡng con Người và sống thuận với lẽ tiến hoá
của Trời Đất.
B.- Hai lối hành động
I.- Hành động Bất bạo động: thung dung tựu Nghĩa
Toà Giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã và đang làm gì? Ta biết đã gần một thế kỷ nay, đảng
csVN đã tìm hết cách tiêu diệt tôn giáo và phá văn hoá truyền thống dân tộc. Đảng csVN hiện nay
như con chuột đã chạy cùng sào trên con đường gian ác, mọi mưu gian trá đều được phơi bày, mọi
khẩu hiệu nhân danh đã bị bóc trần, mọi tội ác đối với nhân dân và dân tộc đã tràn ngập, quốc nạn
và quốc nhục đã đầy ắp, không thể hứng thêm nữa! Đảng csVN đã dồn nhân dân vào bức tường khổ
nhục, không thể dồn thêm nữa! Những thứ đó đã đánh tan nỗi sợ hãi của người dân qua cái trò
khủng bố liên tiếp của csVN kể từ ngày 15 tháng 08 năm 1945 tới nay. Trước đây có vụ khiếu kiện
của dân oan về vụ cướp nhà cướp đất khắp nước. Tiếp đến là vụ đòi lại toà Khâm sứ của Giáo phận
Hà Nội, rồi mấy tháng nay lại đến vụ đòi đất của Giáo xứ Thái Hà. Dân oan khiếu kiện, toà Giám
mục Hà Nôi và Giáo xứ Thái hà đòi những gì? Về mặt nổi, thì các chủ nhân đòi nhà đòi đất, đòi lại
tài sản mồ hôi nước mắt của mình. Tuy nhà nước đã quốc hữu hoá mọi đất đai của toàn dân một
cách phi pháp, nhưng những nhà và đất đang đòi lại không thuộc diện quản lý của nhà nước, các chủ
đòi đều có giấy tờ hợp pháp, nhưng csVN không thể làm gì, vì:
Nếu phải trả, thì:
1.-Phải trả lại tất cà tài sản của giáo hội Công giáo, rồi Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Hoà
hảo.. .
2.- Phải trả lại nhà Đất cho dân oan.
3.- Phải trả quyền tư hữu cho Toàn Dân, mà đảng csVN đã lãnh đạo giai cấp công nông tước
đoạt một cách bất công trái phép.
4.- Phải trả lại danh dự cho bao nhiêu người bị giết oan
5.- Phải đền bù cho những ai bị hành hạ, giam cầm trái phép
6.- Phải giải quyết vụ dâng đất bán biển cho toàn dân.
Vì sao vậy? Thưa, vì tất cả mọi thứ đó đảng csVN đã tài tình lãnh đạo nhân dân để phạm tội bất
công tày trời với dân tộc.
Đó là thứ công lý mà toan dân phải đòi lại cho mọi người được sống hòa bình.
Nếu không trả, thì:
Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà làm gì? Cứ xem quan điểm của HĐGM Việt Nam trong việc đòi
tài sản thì sẽ rõ Giáo hội công giáo sẽ nghĩ và làm gì?
1.- Giáo hội công giáo không chỉ đòi toà Khâm sứ và đất Thái Hà mà thôi, mà cùng các tôn
giáo khác ( cùng nhân dân ) đòi lại quyền tư hữu cho toàn dân, để lập lại xã hội công bằng. Đây là
đường lối Hòa đồng dân tộc để đem đạo lý vào đời, đây cũng là đường lối đoàn kết toàn dân để bảo
vệ quyền sống cho toàn dân.
2.- Để thực hiện mục tiêu khó khăn và cao cả đó, thì phải vận dụng đến sự Thật, vì chỉ có sự
Thật mới giải phóng con Người ra khỏi tội lỗi bất công. Để đòi lại sự Thật thì mọi người phải vận
dụng đến chiến thuật bất bạo động bằng lời ăn tiếng nói bất bạo động, đây là môi trường sự Thật,
nên bạo động không có đất dung thân.
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Đối với công giáo đây là cơ hội ngàn năm một thuở để giáo hội có cơ hội tuyệt diệu đi vào lòng dân
tộc để làm chứng cho sự bất công xã hội và rao giảng Tin Mừng: Mến Chúa và yêu thương đồng bào.
Tại sao lại dùng chiến thuật bất bạo động?
Thánh Gandhi đã dùng nguyên tắc bất bạo động để dành lại nền độc lập cho Ấn Độ ra khỏi tay đế
quốc Anh, Ngài nói: “ Nếu ta biểu lộ tình Yêu của Ta trong cung cách mà nó ghi dấu không
phai nhòa được trong tâm trí đối phương của mình, làm cho họ phải đáp trả lại bằng tình yêu. .
. và cái đó đòi hỏi chúng ta cần phải có lòng can đảm tuyệt vời hơn là tung ra những cú đấm: If
you impress your love in such a manner that it impresses itself indelibly upon your so called
enemy, he must return that love. . . and that requires far greater courage than delivering of
blows “.
Muốn hành xử được như vậy, chúng ta phải biết:
1.- Thực hành bất bạo động: Ta phân biệt hai lối hành động: Loại đầu là lối hành động
không tạo ra phản động. Khi tâm hồn ta ở trong trạng thái an bình, tư tưởng của ta, lời nói của ta,
hành động của ta đều không tạo ra sức phản động. Bạo lực không thể dấy lên, vì tâm trí của ta được
chất chứa tình thương và lòng trăc ẩn đối với con người.
Còn có loại hành động khác tạo ra phản động, ta gọi là nghiệp chướng gây ra sức phản động lại
hành động của ta. Đây là hành động tạo nghiệp và oan trái, ta nên cố sức tránh, vì nó gây ra bạo
động dây chuyền.
2.- Ta phải biết cách quan sát, nhìn cho ra sự thật và giải thích cho rõ ràng.Sự thật được mô
tả như là sự ngay thẳng ( integrity ) của tư tưởng lời nói và hành động.
Mình phải nói sự thật êm dịu, vì sự thật là một sự biểu lộ của sự dấn thân vào đời sống Tâm linh. Ta
nên nhận biết Sự Thật, Tình Yêu và Thiên Chúa là những biểu hiện khác nhau của cùng một thực thể
không phân biệt.
3.- Tính ngay thật ( honesty ) sẽ giúp cho ta được an ninh và hạnh phúc. Tính ngay thật được
thiết lập trong trạng thái phá chấp. Khi thiếu sự chân thật, tức là ta chưa phá chấp được, nên ta luôn
luôn lo sợ mất mát: Mất tiền bạc, mất tình yêu, mất địa vị, mất quyền lực. Sự chân thật là bản chất
của con người sống đời sống ngay thẳng.
4.- Khi phá ngã chấp được, ta sẽ đi vào đời sống tâm linh là quê hương , là bản chất của
lòng quảng đại, quảng đại trong tư tưởng lời nói và hành động.
Lòng quảng đại không ẩn chứa ác cảm, nên người quảng đại không bị ràng buộc chặt chẽ với của cải
vật chất. Nói như vậy không có nghĩa là mình coi thường thế giới vật chất, nhưng mà chỉ không để
mình bị giam hãm vào trong đó.
5.- Tính kiên trì: Trong cuộc đấu tranh với bạo lực, ta phải hết sức ẩn nhận và kiên trì, vì
bản chất của bất bạo động là kiên trì, bản chất của bạo lưc là nôn nóng. Nôn nóng sẽ làm hỏng việc
lớn.
6.- Phó thác cho Trời Đất, cho Chúa. Khi mình đã cầu nguyện để được soi sáng và làm hết
sức mình thì mọi sự còn lại ngoài sức mình thì mình phó thác cho Chúa. Phó thác cho Chúa là sự
khôn ngoan của sự không chắc chắn ( uncertainty ). Mầm mống của sự khôn ngoan ( minh triết )
được gieo trồng khi mình phó thác cho sự không hay biết, sự không hay biết thuộc về tưong lai. Một
người có đời sống tâm linh dồi dào mới phó thác được trọn vẹn cho Chúa được. Sự phó thác cho
Chúa cũng được gọi là đức tin.
Ta biết rằng con người bất bạo động giống như cái bao bì độn bông gòn, nó dung hóa hay tiêu hủy
năng lực tấn công từ bên ngoài, năng lực đã tiếp nhận này lại được chuyển hóa vào trong trở thành
đức Dũng, nó không hung hăng làm tiêu hao năng lực.
Cuộc đấu tranh này giống như hai người đấu nhau, một người thì bình tĩnh nhận đòn,tìm cách vô
hiệu hóa để giải tỏa các cú đấm, còn người kia thì hung hăng dùng hết tất cả trí lực để đánh bại đối
phương, nhưng chẳng bao lâu thì bị kiệt hết sức, vì vậy việc dùng bạo lực chắc chắn sẽ thảm bại.
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Một bên thì hung hăng, dùng ngoại lực để đè bẹp đối phương, còn bên kia thì dùng nội lực để sống
đúng với thiên lý, và mặt khác để hoá giải ngoại lực. Bài học của Thánh Gandhi còn sáng tỏ như ban
ngày.
II.-Hành động bạo tàn: hung hăng theo đảng
Khi con người vong bản, họ bỏ quên nguồn gốc của con Người là từ Thượng đế. Đây là nguồn mạch
của Lòng Nhân ái và lẽ Công chính, vì chối bỏ Thượng Đế nên họ đã đánh mất Tình Người và trở
nên duy lý cực đoan. Họ cắt đứt mối liên hệ với Trời và với lân nhân, nên cuộc sống của họ được
xếp ngang hàng với loài lang sói. Từ lời ăn tiếng nói thô lỗ, suy tư thiên lệch gian trá, tới hành động
bạo ngược, họ sống mê lầm triền miên trong lò lửa Tham, Sân, Si. Trong mê lộ, họ coi Thượng đế đã
chết, đồng bào là kẻ thù, văn hoá dân tộc là quê mùa lạc hậu, tôn giáo là thuốc phiện. Những người
csVN đã hoan hỉ đón rước “ các ông Tổ Tham, Sân, Si Mác Mao “ về làm “ Thế giới Tổ “ thay cho
“ Quốc Tổ “.
Những quan thầy này đã dẫn dắt họ trên con đường gian trá nhân danh. Họ nhân danh Tổ quốc để
xây quốc tế vô sản, nhân danh nhân dân để giết hại đồng bào, họ nhân danh độc lập để mang tròng
nô lệ, họ nhân danh nhân ái để xả nọc hận thù, họ nhân danh công bằng để cướp bóc bất công…Họ
tự tôn phong là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại để ngồi lên trên đầu dân tộc và luật pháp, rồi ra uy
pháp lệnh để giữ ngôi. Những quốc nạn và quốc nhục họ đạ gieo trong nhân dân gần thế kỷ nay
không có lời nào kể xiết.
Vừa rồi trong vụ toà Khâm sứ và mảnh đất Thái Hà, ta thấy :
1.- Tuồng nào đi theo tập nấy: Công an đủ loại, bọn thanh niên Hồ Chí Minh, bọn công an
đội lốt đầu gấu, bọn xì ke ma tuý đang cai, bọn giả danh nhân dân, bọn làm chứng dối. Mã ngưu
cùng lũ ào ào như sôi!
2.- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Nói và làm ngược nhau:Miệng Nam Mô bụng bồ dao găm. Khi
nói đến đạo lý dân tộc là csVN đã dự mưu phá nát đạo lý ngàn xưa, thì nay đàn em cũng lọc lừa theo
cách đó.Nhân dân, Tổ quốc, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. . . toàn là chiêu bài lừa bịp! Chiếm đất
chiếm nhà bất công thì lại nói là hợp pháp, người ta đòi nhà đòi đất đòi nhà thì lại kiếm cớ hành
hung với nhiều trò hung hãn dơ bẩn, thêm vào đó lại dùng đội ngũ truyền thông “ca bài “ quốc tế ca
“,để một mặt ‘ cả vú lấp miệng em “ , mặt khác để tiếp tục che đậy tai mắt đồng bào, hầu “ đổi
trắng thay đen “.
Đó là hiện trường, còn hậu trường là UBND thành phố Hà Nội và tất nhiên cả Trung ương đảng
đang khốn đốn với mưu ma chước quỷ xưa rày. Gậy ông đang đập lưng ông rách nát!
3.- Hành động bạo tàn ngụy trang. Công an đội lốt nhân dân, thanh niên Hồ chí Minh, bọn
đầu gấu, bọn xì ke ma tuý hành hung các giáo sĩ và giáo dân, đàn áp giam cầm giáo dân, đổ đồ dơ
lên bàn thờ đức Mẹ. . . CS muốn cho người ta lầm tưởng rằng những việc làm như thế là do nhân
dân chứ không phải công an, không phải nhà cầm quyền,UBND thành phố Hà Nội điều khiển.
Thế nhưng,từ mùa thu năm 1948 đến nay, đảng csVN chuyên lãnh đạo theo lối” Trốn Tìm” , mọi việc
đều cho là do nhân dân đã giác ngộ nên họ tự động làm , để khi có sai thì đổ cho cán bộ, mà khi
được thì la to là đảng ta lãnh đạo tài tình. Cái mưu này càng tố giác sự ngu đần của đỉnh cao trí tuệ,
đã gian gần thế kỷ mà nay vẫn chưa ngoan,chưa tỉnh.!
C.- Tóm lại
Đây là mặt trận Hữu thần gồm hơn 80 triệu đồng bào và lũ Vô thần với non 3 triệu đảng viên csVN,
cuộc chiến nay đã đến hồi cuối. Ngày nay hai bên Trắng Đen đã rõ ràng, con chuột csVN đã chạy
cùng sào: một là rơi xuống hố, hai là quay về với nền đạo lý dân tộc, để sống hòa hảo cùng đồng
bào. Đây là cuộc đấu tranh giữa:
Chí Nhân và Cường bạo.
Đai Nghĩa với Hung tàn
Đây là chiến lược Tâm công của Cụ Nguyễn Trãi đã nêu cao trong Bình Ngô đại cáo. Đây chính là
dịp để các tôn giáo cùng toàn dân tu dưỡng nội lực ( Nhân Nghĩa, Bác ái, Công bằng, Từ Bi. . . ) để
toàn dân ta nêu cao chính nghĩa bằng hành động bất bạo động, thì chắc chắn ngày toàn thắng không
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xa! Cùng giáo dân Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà và hàng giáo phẩm Việt Nam, tất cả nhân
dân Việt Nam chúng ta kết thành một khối để dẹp tan cái ách Hung tàn và cường bạo đã khống chế
nhân dân ta gần thế kỷ nay. Cầu xin Thượng đế, Hồn thiêng sông núi soi sáng và độ trì cho tất cả
chúng ta.
Xin kèm theo Bài “ Hịch đàn hạch Cộng tặc “ để tuỳ nghi.
VIỆT CỘNG CÁO
(Họa vận Bài “Bình Ngô Đại Cáo” của nguyễn Trãi)
Nghĩ rằng:
“ Chế độ nào cũng cốt ở dân, đảng cộng sản là quân tàn bạo. Đạo Giáo nước ta từ trước, bác ái công
bằng đã lâu. Thượng Kinh sắc tộc chẳng chia, hài hòa cùng tôn giáo khác. Mong non sông hoa gấm
có ngày độc lập, hát khúc khải hoàn ca tô điểm muôn phương. Đất nước ta xây dựng cùng nhau, văn
hóa Việt đắp bồi sẽ có.
Vậy mà:
Cộng sản làm dân mất vía, thế giới nghe tiếng giật mình. Cướp đất trắng trợn tại thủ đô, dỡ trò láu cá
quân khuyển mã. Nói thì có tích, bằng chứng đã trưng!
Mới đây:
Cũng vì chuyện Giáo Xứ Thái Hà, vốn là dân quên thù kết bạn. Mong chính quyền đừng chơi trò
ngạo ngược, để giáo dân còn có chỗ tôn vinh. Có ngờ đâu gặp một lũ hung tàn, thương tâm thay thấy
chỉ toàn tai vạ. Âm mưu thâm độc mánh khóe, chác chia tham nhũng bao năm. Chợ thì dại mà nhà lại
khôn, hải lãnh thổ tổ tiên phúc trạch. Bán ăn cho phồng mỏ, cướp để túi đầy châu, dưới thì đạp dân
đen, trên thì nịnh suồng sã. Văn thư lếu láo tay đóng mộc, truyền thông bưng bít, mỏ ngoác lên. Lừa
dư luận, lạc nhân tâm, đàn áp dân lành không biết chán. Đánh người này, bắt kẻ kia, hung bạo vô tâm
mấy cho vừa. Tưởng rằng quyết dập tắt một phen, nào ngờ dân kéo đông mắc cửi. “Độc ác thay! Trúc
rừng không ghi hết tội; dơ bẩn thay! Nước bể không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần
nhân chịu được.”
Lại nữa:
Đức Tổng Kiệt vị nghĩa, Tòa Giám Mục quên mình. Cầu xin cho đừng có hận thù, mong đối thoại
với quân nghịch tặc. Cùng giáo dân cầu nguyện dù trời nắng hay mưa, xin công lý hòa bình từ hừng
đông đến tối. Với chính sách bất bạo động ngài suy xét đã tinh; bằng phương pháp năng cầu nguyện
ngài dặn dân rất kỹ. Bao khó khăn hay là cơn mộng mị, nỗi ưu tư ray rứt đến từng hồi. Trong niềm
tin có Chúa phấn khởi lên, và đồng hành với Mẹ thêm sức mạnh.
Nghiệt ngã:
Hôm ấy còn đang rất sớm, Hà Nội cũng đã vào thu. Bọn việt cộng chơi kiểu ngu đần, lũ công an ra
điều ác bạc. Đem chó săn, dùi cui, hung hăng xua đuổi đám đông. Lấy hàng rào, gai kẽm, khoanh
vùng kín không thể tả. Í ới gọi nhau tay thì ngoắc ngoắc, đại diện chính quyền mặt lại giương giương.
Thì ra chúng đã tính đã toan, chơi cây bài tưởng ăn chắc nịch. Nền Công Lý xe ủi ngang dọc, Tòa
Khâm Sứ đập chẳng khó khăn. Xây công viên chỉ trong một tuần, phá Linh Địa cũng cùng một lũ.
Xưa quân dữ bắt Chúa còn tha Mẹ, nay chúng vô thần quá quỉ ma; sách có câu uống nước còn hòng
cấn. mà chúng uy quyền hơn thiên tử. Thư cảnh cáo, dọa trên đe dưới, đúng là lũ con cháu bác hồ;
lệnh tịch thu, la xóm la làng, hỡi ơi cái thứ quân nghịch tử. Cứ tưởng thế, Giáo Hội không chịu nổi;
nào ngờ đâu, dân chúng nguyện cầu luôn.
Lành thay:
Muôn hoa nở thắm giữa hung tàn, người dân hết sợ quân cường bạo. Khắp thế giới lương tâm thức
dậy, cờ Tự Do Dân Chủ tung bay. Chính nghĩa rõ thêm, đức tin càng mạnh. Bạo lực cộng sản thế nào
cũng tan, lò lửa hỏa ngục làm sao mà tránh. Chống lại dân tức là làm giặc, bán nước non mấy thuở xa
xưa?!!! Giết Thị Vải chết một dòng sông, gào công lý công viên Hà Nội. Dân oan đòi đền mạng, nhà
nước sẽ banh thây. Kinh tế hết mức đo lường, lạm phát vô phương chống đỡ. Trị dân ác hơn Trụ,
Kiệt, mở mồm biết nói làm sao?!!! Đi đêm ngoan cùng Mỹ, Tàu, hèn hạ khom lưng chịu khuất.
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Quan thầy bảo làm sao phải dạ, hết nẻo tới lui; tai ương giáng họa khắp tứ phương, càng thêm tội
nghiệt. Không biết lẽ phải, uổng cho một kiếp làm người; chẳng hiểu thế thời, chỉ quen bày trò dơ
duốc. Cha ăn mặn thì con lại khát nước, ác báo đó thôi; bụng làm ác thì tội lại càng tăng, cơ đồ phải
cháy. Nay thời cơ đã chín, trang lịch sử tất phải lật sang; trắng đen rõ mười mươi, cuộc đấu tranh
nhân quyền phải đến. Ta anh dũng vùng lên quyết sống mái với cộng quân; Ta đoàn kết một lòng gào
lên đòi ngay công đạo. Đòi lại thác Bản Giốc, ải Chi Lăng, đòi lại lãnh hải, Hoàng Trường Sa. Đòi lại
giang sơn sắp tử vong, bắt đảng cộng sản phải tự vẫn. Thẳng đường ta cứ tiến; xanh mặt đảng phải
lùi. Khắp nơi cứ vùng lên biểu tình, diệt bạo lực diệt tham ô dâm tặc; muôn người cứ gào đòi Dân
Chủ, đòi Tự Do đập nát cửa quan nha. Ta kiên gan tấc dạ chẳng mòn; đảng kiệt quệ kế mưu cũng
cạn. Nhân tâm hoán cải loài cầm thú, công chính câu lưu lũ sói muông. Mồ ma cộng sản đã chết khô,
non nước thanh bình vui như cũ. Ai lầm đường khôn thì hối lỗi, ra trước quốc dân mà xin hàng. Cửa
từ bi cũng sẽ mở đường, còn hơn bưng bô lũ bán nước. Văn minh nhân loại ngày càng mới đổi, thiên
đường cộng sản đã quá nhạt mờ. Ăn bánh vẽ những tưởng thơm tho, béo bổ ngọt mật; lừa lương tâm
nào ngờ cắn rứt cho khổ tấm thân. Có nghe thấy chăng tiếng dân rên rĩ; từ Nam chí Bắc lệ khổ đầm
đìa. Khắp nơi tranh đấu đừng mong trốn chạy, cả nước đồng lòng bắt chúng quy đầu. Trước bàn thờ
tổ tiên, chúng phải cúi đầu chịu tội, cho non sông gấm vóc khả dĩ ngửa mặt hồi sinh. Hỡi những quân
bố mác bác mao lê, đã đến lúc chúng bay đấm ngực; ôi hồn thiêng sông núi dân Viêm Việt, đã đến
giờ quét sạch tanh hôi. Ta làm cho bọn cộng sản cúi đầu khuất phục; ta tranh đấu trường kỳ làm
chúng chẳng được nghỉ ngơi.
Chúng tưởng chúng gian xảo cực khôn, lừa thế giới xưa nay chưa có. Cháy nhà chuột mới lòi mặt, ta
xây Dân Chủ vững nền. “Nhật nguyệt hối mà lại minh, càn khôn bĩ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên
chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ
cho nước ta vậy.”
Than ôi!
Làm người dân sống dưới chế độ cộng sản, không bao giờ ta thấy được cảnh bình thanh. Bá cáo xa
gần, ngỏ cùng nghe biết.
Eagle Phượng Hoàng

39.- Nghệ thuật lên tiếng
( Trong cuộc Triển lãm nghệ thuật F.O.B )
Vì ở xa và lại tuổi già không tới xem cuộc triển lãm được,mới được xem thoáng qua trên màn TV 444 mấy hình ảnh lạ, nên tôi xin góp vài lời:
Mấy ngày nay, ở Santa Ana có cuộc triển lãm nghệ thuật do VAALA tổ chức đứng đầu là Cô Ysa Le.
Tôi thấy có cả Bà Kiều chinh cùng đoàn Phim ảnh đang quay phim cũng kéo đến ủng hộ, mà không
đả động gì đến vấn đề rất quan trọng này, tôi nêu ra sau đây:
Xem trên màn TV của đài 44-4, tôi thấy mấy bức tranh lạ: Từ bên trái qua: Một bức tranh hình chữ
nhật màu đen ( có ghi chữ gì ở dưới mà tôi không rõ ). Kế đó là tượng bán thân Hồ Chí Minh để ở
giữa bàn, bên phải là hình cô gái mặc áo thun màu đỏ in hình ngôi sao vàng trước ngực.( Cờ của VC
). Tiếp đến là một bức tranh trong một ngôi vườn điêu tàn, có một người mang một lồng chim, mà
không có chim. Phía bên trái đó là lá cờ vàng, có ba sợi kẽm gai sơn vàng chăng song song.( có bóng
ngoằn nghèo ).
Tôi thấy đây là những bức tranh nói lên một chủ đề rõ ràng, xem ra có sự tổ chức rất công phu của
nhiều người nằm vùng, đây chắc là trọng tâm của cuộc triển lãm.
Theo thiển ý chủ đề này có ý như sau ( không biết tôi đoán có đúng ý của Vaala hay không )
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I.- Hạ nhục chế độ VNCH
Có lẽ họ cho rằng Chế độ VNCH đã qua đi như một chuồng chim không còn chim trong một khu
vườn điêu tàn, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho chế độ chỉ được bảo vệ bằng dây kẽm gai.
Việc này ám chỉ, ngày nay nhất là các tổ chức cựu quân nhân VNCH đang chiến đấu hăng say cho
ngọn cờ vàng, cho chế độ VNCH cũ chỉ là cuộc chiến không lý tưởng, không có chính nghĩa!
II.-Thách thức khối người Việt Tỵ nạn
Bằng bức tượng bán thân Hồ Chí Minh và là cờ đỏ sao vàng. Đây là một sự lăng nhục nặng nề khối
người tỵ nạn và cả nhân dân VN. Vì Hồ chí Minh là tên chạy cờ đệ tam quốc tế vô sản đã phá tan gia
đình, đất nước và giáng cấp con Người. Đây là tội đồ độc nhất vô nhị của dân tộc. Ngọn cờ đỏ sao
vàng là ngọn cờ máu, CSVN đã dùng để lừa đảo thành phần nghèo đói đi giết người cướp của toàn
dân. Bao nhiêu đau thương tang tóc của hơn 80 triệu con dân Việt Nam từ 2/3 thế kỷ nay đều do tội
đồ đầu sọ Hồ Chí Minh và bè lũ CSVN gây ra.
Đem trình bày tượng Satan Hồ chí Minh và lá cờ máu là lăng mạ tất cả mọi người Tỵ nạn Việt Nam
trên toàn thế giới, và ngay những người Việt Nam trong nước nữa, trong đó cũng có luôn những
người trong tổ chức Vaala và cố vấn của Vaala nữa.
Những người khác thì bị Vaala sỉ nhục, còn những người trong Vaala thì tự sĩ nhục mà không
hay biết! Đó là hiện tượng trước mắt. Và sau đây là vài hiện tượng xa.
Không hiểu sao mà mấy dịp gần đây ở Nam Cali lại có thêm những ba đài truyền hình 18-7 , 44-4 và
57-4. Ba đài này chiếu 24/24. Đây là một hiện tượng hơi lạ, không biết có bàn tay của nghị quyết 36
không tiếp sức không?
Thế rồi chưa được bao lâu, ta tưởng là cộng đồng Người Việt hải ngoại đã phát triển rầm rộ trong
lúc kinh tế khó khăn, đùng một cái diễn ra cái cảnh tương tự như vụ Trần Trường ngày trước, vụ Viet
Weekly, báo Người Việt vừa qua. . . Lẽ dĩ nhiên, ai cũng hiểu, đâu cứ được nuôi ăn mà trường kỳ
mai phục hoài, nên phải ló dạng thọc gậy bánh xe trong ngày giáp Tết, đỡ đòn cho chủ đang lúc khốn
nguy, tứ bề ngày càng bị vây khổn.
III.-Nguyên nhân sâu xa
Vấn đề đấu tranh của người Việt hải ngoại ngày nay không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa những
người quốc gia trong chế độ VNCH cũ và những người CSVN hiện nay, mà nó còn là một cuộc chiến
đấu giữa những người ham chuộng Tự do và những người độc tài khát máu CS, hay nói rộng hơn là
giữa Vương đạo và Bá đạo. Bá đạo hay độc tài là mối tai họa ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
1.-Vương đạo hay dân chủ là gì?
Thưa là một nền chính trị phục vụ cho “ Cái Ăn “ và “ quyền “được Nói “ của mọi người dân. Cái
Ăn là tài sản, là quyền Tư hữu, là ruộng, là nhà, là nghề làm ăn.. .Bị tước đoạt hay thiếu các thứ đó
thì kể như con Người mất nhu cầu tối thiết làm Người.
Quyền được Nói là quyền Tự do căn bản để phát triển con người. Thiếu hai thứ căn bản đó thì con
Người bị xuống cấp hơn súc vật nữa. Cha ông chúng ta đã nói: “ Có Thực mới vực được Đạo “
Thực là của ăn là tài sản là quyền Tư hữu, còn Đạo là Đạo sống làm Người, mà sống làm Người mà
mất Tự do thì con Người bị giáng cấp thành súc vật.
Cái ăn thì cụ thể, còn tự do là vô hình, vì vậy cho nên khi bị cướp của ăn thì người ta dễ nhận thấy,
còn Tự do nhiều khi bị tước đoạt hay bị lạm dụng thì nhiều người không nhận ra. CSVN đã cướp các
thứ đó của dân, mà tiếng nói nào được cất lên cũng bị bịt miệng và bị tống cổ vào nhà tù. Ngày nay
người ta hay lợi dụng tu chánh án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ để lạm dụng hai chữ Tự do hầu nguỵ
biện cho điều làm quấy của mình. Ta nên phân biệt có hai thứ Tự do:
a.-Tự do hàng ngang
Là thứ Tự do để mỗi người trong xã hội sống chung với nhau, nó được chi tiết ra 3 điều sau đây:
Quyền Tự do lựa chọn cá nhân ( freedom of choice ).
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Đây là quyền thiêng liêng nhất của mỗi con Người. Con chim còn có thể bay liệng tự do trên không,
con cá cũng bơi lội tung tăng dưới nước, con trâu bò cũng được tự do gậm cỏ trên cánh đồng, còn
con Người thì chắc rất cần tự do nhiều hơn thế nữa.
Quyền đa số trong tập thể ( Majority )
Khi sống trong xã hội quyền lựa chọn nhiều cá nhân rất là khác nhau, có những lựa chọn trái ngược
nhau, nếu muốn sống chung, thì thiểu số đành phải chấp nhận sự lựa chọn của đa số, thiểu số phải
phục tùng đa số là vậy thì công việc xã hội mới bắt đầu được.
Quyền Thiểu số ( competency ). Sự đời phức tạp, có hiểu biết nhiều mới nhận rõ được lẽ
phải trái, nên đa số không phải bao giờ cũng nhận ra được lẽ phải, nên thường cũng bị sai lầm. Vì
vậy là trong trường hợp này thì đa số phải phục tùng thiểu số.
Thiểu số đây là những người có đạo cao, đức rộng, tài năng nhiều, nên họ nhận xét mọi vấn đề phức
tạp một cách rạch ròi, hợp với đạo lý Trời cao, đạo làm Người, để mưu phúc lợi cho nhiều người.
Hàng ngàn y tá không thể chữa bệnh hay bằng một ông bác sĩ, nên ở đây các chuyên viên đóng một
vai trò quan trọng. Ở Hoa Kỳ, tối cao pháp viện nắm vai trò giải thích pháp luật, các think tanks
cũng giúp vấn đề này. Trong chế độ CS, đảng dành quyền làm thầy, nhưng lại là những người ít hiểu
biết, lấy mưu gian lừa đa số ít học để đàn áp thiểu số giàu và có học để cho đảng thâu tóm mọi sự,
quản lý tất cả để giữ quyền sinh sát, ban ân huệ cho toàn dân.
b.-Tự do hàng dọc
Đây là thứ tự do không bị hạn chế như thứ tự do hàng ngang, đó là thứ tự do vô biên, không thể bị
hạn chế. Con Người là tinh hoa của Trời Đất, Trời là yếu tố vô biên, Đất là yếu tố hữu hạn. Mang
yếu tố Trời trong mình, nên con Người rất cần thứ tự do vô biên này để làm trọn nhiệm vụ “ nhân
linh ư vạn vật “, vì có đi vào con đường Tâm linh tức là Tâm đạo là cõi vô biên để tiếp cận với
những giá trị Chân Thiện Mỹ thì mới phát triển được toàn diện con Người. Đây là con đường tu đức
để un đúc Tình Người, có đạt được những giá trị cao quý mới biết cách sống tốt đẹp mà hoà với
người. Đây là thứ tự do khát vọng vô biên, mà con người thường sống theo mê lô tham sân si, theo lối
tiểu tâm, tiểu trí, tiểu danh, tiểu lợi mà hạm hại nhau. Nhiều ngưởì lao mình vào con đường thủ đắc
vật chất, tuy đã giàu có tiền muôn bạc triệu nhưng vẫn không được thỏa mãn, nhiều khi cũng phải tự
tử vì quá thất vọng, vì mê mãi đi tìm thủ đắc của cải vật chất hữu hạn đến cùng mà không sao thỏa
mãn đượckhat vọng vô biên!
Nếu xã hội không bảo đảm cho con người quyền Tự do hàng Ngang thì con Người không có thể có cơ
hội và điều kiện tu dưỡng những đức tính cần thiết cho Tự do hàng Dọc. Quyền tự do hàng dọc là
quyền được tự do tu dưỡng nhân đức làm người, đó là con đường đi vào Đạo học hay các Tôn giáo
để đạt được những giá trị cao quý như Bác ái công bằng và tha thứ trong Kitô giào, Nhân , Trí, Dũng
trong Nho giáo, Bi, Trí, Dũng trong Phật giáo. Rời con đường Đạo học hay các Tôn giáo thì xã hội
sẽ rối loạn vì tai hoạ bất Nhân gây ra bất Công. Hạn chế quyền Tự do tôn giáo là hành động khống
chế tiêu diệt nhân tính. Chủ nghĩa CS lấy “ hạ tằng cơ sở xây dụng thượng tằng kiến trúc “ nên
không cần Tôn giáo không cần Đạo học, không cần Tình Người, vì những thứ đó tố giác ác tâm của
họ.Từ chối đời sống Tâm linh là nguyên nhân tội ác của chủ nghĩa CS.
Ta có thể gọi hai thứ Tự do đó là Nhân quyền và Dân quyền:Nhân quyền là thứ tự do hàng dọc,
sống trong xã hội thiếu Nhân quyền thì con người mất quyền tự do trau dồi nhân cách để đạt được
đức Nhân, hay lòng Từ Bi, hay lòng Bác ái. Trong xã hội thiếu nhân quyền, thì con Người không có
điều kiện đi vào Tâm đạo để tiếp cận với nguồn sống và nguồn sáng tự Trời cao. Thiếu hai nguồn này
thì con Người trở nên bất Nhân và bất Trí, đánh mất Tình người, thì con người sẽ đối xử nhau như
loài lang sói, đấu tranh dành dật chém giết nhau.
Còn Dân quyền là quyền hàng ngang của con người sống trong xã hội. Nhờ có lòng yêu thương
người, mà sống trong xã hội con người biết sống công bằng với chính mình và mọi người để tạo nên
sự sống hài hoà, đó là nguồn hạnh phúc chân thật của mọi người.
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Tự do hàng Dọc là gốc, tự do hàng Ngang là ngọn. Bỏ gốc hàng Dọc, thì ngọn hàng Ngang cũng
héo, con Người khi đó chỉ còn là những kẻ nô lệ tồi tàn.Xã hội nào mà giúp mọi người phát triển
được Nhân quyền thì Dân quyền mới được nâng cao, khi Nhân và Dân quyền hài hoà thì con người
sẽ được hạnh phúc và xã hội sẽ yên vui.
Nền chính trị nào chăm lo thực hiện “ Cái ăn “ và “ quyền Nói “ cho mọi người dân, thì đó là nền
chính trị vương đạo hay cũng gọi là nền Dân chủ vì Dân, do Dân và cho Dân.
Con đường này thì rất khó nhưng nếu thực hiện được thì mưu được phúc lợi bền lâu cho mọi người
dân. Còn chế độ chính trị nào mà không chăm lo cho “ cái ăn và quyền nói “ của người dân, chỉ
dùng lối chuyên chế độc tài, bắt người dân phục vụ cho một thiểu số một đảng phái là phản lại con
đường dân chủ, phản lại con người, phản lại Thiên lý.
Ngày nay người ta hay lợi dụng một cách thiếu hiểu biết về quyền Tự do ngôn luận để ăn nói, vẽ vời
viết lách phát ngôn bừa bãi mà để chửi bới khích bác nhau cho thoả lòng hận thù, nỗi bức xúc trong
lòng mình do tham sân si điều lý. Muốn sử dụng quyền tự do thì ta phải hiểu cho rõ ý nghĩa đích thực
cũng như phạm trù của hai chữ Tự do, hơn nữa, ta cũng nên nhớ là con Người sử dụng Tự do chứ
không phải là Ngợm. Mà con Người thì ai ai dầu ở hoàn cảnh, địa vị nào cũng là tinh hoa của Trời
Đất, là con Chúa con Phật chứ không phải là con Ngợm, nên trước khi phát ngôn ta phải nhớ rõ
chính ta, người ta muốn trao đổi đều là con người có phẩm giá cao quý trời ban, nên phải uốn lưỡi
liệu lời mà nói điều hơn lẽ thiệt cho vừa lòng nhau. Lại nữa, theo văn hoá nước nhà, tất cả chúng ta
đều là con Rồng cháu Tiên, là nòi giống cao quý, chứ đâu phải là loài Ngợm mà Mác mới phong
thánh để đấu tranh giai cấp mà giết mà cướp nhau. Đó là vài ý tưởng thô thiển về nền tảng về quyền
tự do bày tỏ tư tưởng không giống như nghệ thuật lên tiếng mà Vaala đang dụng công nguyền rủa
đồng bào !!!
2.- Bá đạo hay độc tài là gì?
Đây là một thể chế chỉ phục vụ cho dòng dõi nhà vua, cho một nhóm người cho một đảng phái. Họ
dùng mưu gian, pháp luật để buộc toàn dân phục vụ cho họ, tuy họ cũng nói là để phục vụ nhân dân
với bao mỹ từ có thể dùng. Họ là những người thiếu Đức và bất Tài, nên phải dùng mưu gian trong
bóng tối, dùng con đường độc tài để buộc người dân làm trâu ngựa để phục vụ họ. Chế độ nào chỉ
dùng mưu gian trong bóng tối để lừa đảo, hà hiếp cướp bóc, giết hại đồng bào là chế độ hung tàn và
cường bạo. Đi vào đường bá đạo thì chỉ cần mánh khoé và nhiều mưu gian, chỉ cần những con
Người “bất Nhân và thất đức “ là làm được, vì họ quá tàn bạo và hung hãn mới đủ gan đang tâm
cướp và giết con Người .
Ta chỉ nhìn vào hai tiểu chuẩn “ cái ăn “ và quyền “Được Nói “ của mọi người dân để phân biệt
một cách rõ ràng hai thể chế chính trị.
3.- Chế độ Việt Nam cộng hòa từ 1954 tới 1975 ở miền Nam Việt Nam.
Chế độ VNCH là chế độ dân chủ đầu tiên còn non trẻ, lại gặp lúc nước nhà còn thù trong giặc
ngoài, đất nước còn trong cảnh phân hoá trầm trọng, nhưng các cơ chế xã hội đã được thiết lập một
cách tương đối có nền tảng. Mặc dầu trong cảnh chiến tranh,với bao nhiêu thứ rối ren do thực dân
để lại, do các giáo phái, do CSVN quấy phá, nhưng tương đối mọi người dân đều có của ăn và quyền
tự do căn bản ( không kể một số ít bị lạm dụng ). Những người nào sống trong chế độ CS ngoài Bắc
vào Nam khi cuộc chiến đã tàn, xã hội đã tiêu điều, thế mà vẫn cảm thấy đây là thiên đàng so với
miền Bắc. Đây là một điểm son sau bao ngàn năm nô lệ.Những người chiến đấu thật lòng cho quốc
gia dân tộc là những người chiến sĩ VNCH, đến ngày nay đã già mà họ vẫn kiên cường không bỏ
cuộc.
Cuộc chiến ngày này không chỉ đơn thuần giữa người Quốc gia và CSVN như nhiều người có thể
nghĩ tới, mà là khởi đầu cho một cuộc đấu tranh giữa Dân chủ và Độc tài, giữa vương đạo và bá đạo
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Đây không phải là cuộc tranh dành kiểu “ cá lớn nuốt cá bé, hay là cá ăn kiến , kiến ăn cá “ , hay là
muốn khôi phục lại chế độ mà CSVN vu cho là chế độ Mỹ Ngụy, mà còn cao xa hơn nhiều, vì đây là
cuộc thể hiện đạo lý làm người của Tổ tiên xưa.
Hai mục tiêu đầu tiên là dành lại quyền “ Được Ăn “ và quyền “Được Nói “ cho mọi người dân, vì
đây là nền tảng của chế độ dân chủ.Những quyền bất khả khoan nhượng này đã bị CSVN lừa đảo để
tước đoạt một cách trắng trợn đã hơn 60 năm nay. Những người quốc gia ngày nay đang buộc những
người CSVN, hiện đang ở trong “ Thiên la địa vọng “ phải thực hiện những điểm sau:
1.- Trả lại quyền Tư hữu cho mọi người dân, mà đảng CSVN đã gây ra từ năm 1945 tới nay.
2.-Trả lại quyèn Tư do cơ bản làm người cho mọi người dân.
3.- Hoà hợp và hoà giải với mọi thành phần quốc gia trên căn bản Đạo lý của dân tộc, đó là
đạo Nhân , đức Nghĩa: Đạo nhân là lòng thương yêu mọi đồng bào, đức nghĩa là cư xử công bằng
với mọi đồng bào. Phải trả lại cho Ceasar những gì thuộc về Ceasar!
Đó là nền tảng của một xã hội hoà bình văn minh và tiến bộ.
4.-Chế độ CS ở miền Bắc, Con người Hồ Chí Minh
Có nhiều huyền thoại về con người Hồ Chí Minh, ta chẳng cần mất thì giờ để bới hố phân đó ra mà
ngửi. Hồ chí Minh có nhiều tên, có nhiều giai thoại thần tượng hoá chính mình, nhưng cốt tủy của
Hồ chí Minh là người gian manh giảo quyệt, nên mới hoạt động lén lút như loài ốc sên, loài dơi, loài
chuột, loài cú, cứ chuyên môn làm việc trong bóng tối. Một con Người quang minh chính đại không
thể là loại người: “ Khẩu phật tâm xà : “ miệng Nam Mô bụng bồ dao găm “ như Hồ Chí Minh “và
be lũ CSVN. Ta nên nhận rõ mấy điểm chính sau đây:
a.- Hồ Chí Minh là tên chạy cờ Đệ tam quốc tế CS. Đảng CSVN là đảng cướp Của
giết Người
Hồ Chí Minh đã tự hào lãnh nhiệm vụ nhuộm đỏ ba nước Việt, Mên, Lào để dâng cho Đệ tam quốc tế
vô sản. Muốn đi vào quốc tế cho rộng lớn hơn thì phải phá mọi cơ chế quốc gia nhỏ hẹp hơn. Muốn
phá quốc gia thì phải tiêu diệt các thành phần hàng đầu của quốc gia. Những người quốc gia đầu
đàn như Cụ Phan Bội Châu, các đảng viên quan trọng của các đảng phái, các vị quan trọng trong
các hàng giáo phẩm các tôn giáo, ngay với các nhân vật đệ tứ quốc tế đều lận lượt được đảng CSVN
tìm mọi cách để tiêu diệt. Muốn phá nền tảng quốc gia thì phải phá gia đình, nơi uơm tình người
này là nền tảng của quốc gia ta, nếu còn là người thì không thể hoạt động theo kiểu cướp và giết như
loài ngợm được . Để phá cơ chế gia đình CSVN đã đoàn ngũ hoá toàn dân ra thanh các giới như
thanh niên, phụ nữ, nhi đồng . . ., một mặt để dùng hình thức đoàn ngũ để khống chế gia đình, để rồi
để nhốt vào chuồng làm ăn tập thể, với hai cái xiềng : Sổ hộ khẩu và tem phiếu thực phẩm, hai nữa
để cướp quyền việc giáo dục con cái để đào tạo nên những hạng người tôi tớ cho đảng cướp.
Mặt khác muốn phá nền tảng gia đình thì phải tiêu diệt con Người của chế độ trước, muốn tiêu diệt
con Người cũ thì phải phá nền văn hoá của Cha ông để biến đồng bào thành kẻ thù, nếu còn duy trì
tinh thần con Rồng cháu Tiên thì khó biến họ thành những kẻ nô lệ chỉ biết mù quáng nghe mệnh
lệnh đảng. Qua nhiều cuộc phát động quần chúng như Thuế nông nghiệp, cải cách ruộng đất,cũng
như các phong trào cải tiến công thương nghiệp, kinh tế mới ở miền Nam. . . CSVN đả làm được
những việc tày trời như sau:
Giết các thành phần ưu tú của quốc gia trong các tôn giáo, trong các đảng phái, trong
nông nhiệp (địa chủ, phú nông ), trong công thương nghiệp, thành phần quân cán chính miền Nam .
Đây là vốn liếng nhân sự ưu tú của quốc gia Việt Nam.
Tịch thu của nổi và của chìm của Giai cấp nhà giàu quy cho là địa chủ, sau đó tước đoạt
hết quyền tư hữu của mọi thanh phần để bắt làm ăn tập thể.
Đây là cơ đồ vốn liếng vật chất của quốc gia.
Bắt mọi người hàng ngày làm việc quần quật suốt ngày đêm theo lệnh kẻng để giáng cấp
con Người xuống hàng trâu ngựa. Con người lúc này không bằng trâu bò, trâu bò chỉ phải kéo cày
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buổi sáng, buổi chiều được tự do gậm cỏ trên cánh đồng,về đêm được nằm nghỉ nhai lại đồ ăn. Còn
con người thì” làm ngày chưa đủ, phải tranh thủ làm đêm “đêm nào cũng phải hội họp để đảng un
đúc lòng căm thù hầu làm nô lệ cho đảng.
Đây là công việc “ vật hóa con Người : Nhân linh ư vạn vật “, là thành phần cao quý nhất của quốc
gia.
Văn hoá của Tổ tiên là nền văn hoá Thái hòa, là tinh hoa của nền văn hoá Việt.
Đảng CSVN chẳng biết tí gì về văn hoá cha ông, cho văn hoá truyền thống là quê mùa lạc hậu, nên
tìm mọi cách đào cho tận gốc, đi rước thứ văn hoá máu và nước mắt của Tây phương ( CS ) để tàn
dạn hại nước. Thứ văn hoá ngoại lai này không có đến ngũ luân như của cha ông, mà chỉ có một
luân là Chủ-Nô. Ta hiểu tại sao đảng CSVN luôn cố sức dành địa vị làm chủ để ngồi trên đầu trên cổ
nhân dân, bắt toàn dân làm nô lệ đảng.
Đây là công việc tiêu diệt “ chí nhân và đại nghĩa “ để gieo rắc ” hung tàn và cường bạo “ của
đảng CSVN. Lảnh thổ và lãnh thổ của Việt Nam là giang sơn gấm vóc của Tổ tiên trao lại cho
toàn dân. Thế mà, để trả nợ mua khí giới cho hai cuộc chiến ngụy tạo để chém giết đồng bào, đảng
CSVN đã lén lút dâng đất nhường biển cho kẻ thù truyển kiếp.
Thử hỏi có việc hung tàn và cường bạo nào trên đời này mà đỉnh cao trí tuệ đảng CSVN không dám
làm tới ???
b.-Cuộc chiến tranh gọi là chính nghĩa của CSVN
Để thực hiện cuộc cách mạng vô sản một cách triệt để CSVN đã thi hành chính sách chuyên chế vô
sản, nghĩa là phải dùng bạo lực để thực hiện việc tước đoạt quyền Tư hữu và quyền Tự do của mọi
người dân. Tuy khi đó, nhờ phong trào giải thực, mà nước Việt Nam đã được Pháp trao trả độc lập
cho Hoàng Đế Bảo đại năm 1948, nhưng CSVN lờ đi, đã nguỵ tao hai cuộc chiến tranh chống Pháp
và chống Mỵ Nguỵ đặng dùng luật thời chiến để khống chế mọi thành phần quốc gia mà thực hiện
cách mạng ăn cướp, để xây thiên đường mù. Đó là lý do cho ta hiểu tại sao trong khi quốc gia đang
có chiến tranh, mà CSVN vẫn phát động quần chúng chém giết nhau liên miên. Đó là phương cách
lợi dụng chiến tranh để làm cách mạng vô sản của Mác. CSVN đã bị Tàu xúi dục gây chiến tranh để
thực hiện mưu đồ tàm thực Việt Nam. Ngày nay CSVN đãng bị Tàu xiết vòng Kim Cô để dâng đất
nhượng biển tiếp, cho đến bao giới nước Việt Nam trở thành một quận huyện của chúng. Lịch sử
5000 năm văn hiến đã chứng tỏ chúng không thể làm được điều đó, nay chúng ta nghĩ sao và làm gì
???
c.- Giai đoạn đổi mới của CSVN
Sau khi Liên Xô sụp đổ, CSVN lại phải cầu xin làm thận phận con chó nhỏ cho Tàu. Xin nhớ cho rõ
các chính thể cai trị nước Tàu từ thời Hiên Viên Hoàng Đế đến nhà Tần, Hán, Tống Nguyên, Minh
Thanh, đều là lũ bá đạo, không bao giờ ngưng nghỉ âm mưu xâm chiếm và đồng hoá nhân dân Việt
Nam. Còn CS Tàu ngày nay với CS Tây phương đều cùng một bản chất bạo động cướp đoạt và bành
trướng, cái cặp mắt cú vọ không bao giờ rời khỏi mảnh dư đồ VN. Với cái thâm của Tàu và cái gian
manh bạo động của CS Tây phương làm cho Tàu ngày càng hung hiểm hơn. Cứ xem những hành
tung trắng trợn của Tàu mấy lâu nay ta biết Tàu đáng ghê sợ đến bực nào. Sau 1987, vì CS Liên Xô
và Đông Ậu sụp đổ, nền kinh tế bị suy sụp, buộc CSVN phải nới tay cho nhân dân làm ăn cá thể, nên
đời sống kinh tế khả quan hơn. Lại thêm có các nhà đầu tư quốc tế vào kiếm nhân công rẻ, nên
CSVN lại làm đốc công của Tư bản ngoại quốc để vơ vét công sức của lớp công nhân. Còn đối với
nông dân thì lại bày ra quy hoạch đô thị và khu công nghiệp, bèn chiếm đất đuổi dân để lập mưu ăn
cướp cá nhân. ( Trước năm 1975 là cuộc ăn cướp tập thể sau này là ăn cướp cá nhân của đảng Viên
CSVN ) Từ trung ương tới địa phương chỗ nào đĩnh cao trí tuệ cũng dùng mọi thủ đoạn để cướp
nhà cướp đất cướp của người dân. Nhưng khu du lịch sang trọng, những khách sạn đồ sộ, những ổ
mãi dâm khắp nước,những tổ chức buôn sức lao động, buôn bán trẻ em nữ, phụ nữ, những tổ chức
buôn lậu, chẳng có chỗ nào mà đảng không rờ tới. Ngoài CSVN ra thì chẳng ai có quyền mó tới. Tất
cả đều ra sức ăn cướp trắng trợn, làm sao mà chống tham nhũng và chống bất công !
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Quả CSVN có đổi mới thật, đó là đảng viên được đổi mới với Ô tô, nhà Lầu, dinh Thự sang trọng, ăn
chơi xa hoa đàng điếm, ăn cắp ăn cướp trong nước nay đã lây ra tứ phương ở ngoại quốc, chưa có
chính quyền nào mà giàu nứt đố đổ vách như CSVN hiện nay. Các đảng viên CSVN và bè lũ lâu la
chẳng từ bất cứ việc nhơ bẩn nào, đã làm cho cả thế giới ghê sợ! Cạnh đó là hơn 80 triệu dân còn
khốn khổ dài dài! Từ năm 1972 tới nay, Nam Hàn trở thanh một cường quốc, từ 1975 tới nay, đỉnh
cao trí tuệ CS chỉ đưa đất nước xuống vực sâu. CSVN thường nhắc nhở ngày nay đất nước nay đã
đổi mới rồi, mời khúc ruột ngàn dặm quy thuận về làm tôi tớ đảng kiếm chút cơm thừa canh cặn. Chỉ
những kẻ vô liêm sỉ, mới lén lút trở về mà hênh hoang, nâng bi lũ vô thần, nhưng sau một thời gian
nằm gai nếm mật, mất cả chì lẫn chái, ôm đầu máu im thin thít rút lui trong đắng cay mà không dám
thở phào!
Xin nhớ cho rằng nếu cộng sản thực sự Đổi Mới thì phải đổi ngay cái bản chất tàn ác, bạo động,
gian manh, quỷ quyệt, đồng thời phải trả lại tài sản và quyền Tự do cho toàn dân từ 1945 tới nay.
Còn chạy quanh các hiện tượng rối loạn mà nói đổi mới chỉ là lấp liếm để lừa kẻ ngu và tiếp tục
ăn cướp mà thôi. Còn nói Hoà hợp Hòa giải là phải hoà giải với mọi người trước hết là người
dân, với mọi thành phần quốc gia, dựa trên đạo lý của dân tộc : Đạo lý đó là “ thương người như
thể thương thân “ , hành động “ phải người phải ta “ tức là thực thi lẽ công bằng. Giết người,
hiếp đáp người, lừa dối người,hãm hại người, hận thù người, giết hại đồng bào là không thương
người,cướp của dưới muôn ngàn hình thức, buôn người bán dâm trẻ gái, tham nhũng buộn lậu,
là phạm tội bất công. Tội quan trọng nhất trong xã hội là tội giết Người, hạm hãi Người và Bất
công.
Cứ nhìn vào đây ta sẽ nhận ra CSVN có đổi mới hay không ?Có thực hiện được những điều trên đó
thì thực sự có đổi mới.
Nói tóm lại CSVN đã phạm hai tội lớn nhất trong loài người:
1.- Cổ võ hận thù đề giết đồng bào.
2.- Dùng bạo lực và gian manh để cướp của và tước đoạt quyền tự do của nhân dân.
3.- Phá tan nền luân thường đạo lý của Tổ tiên để dẩy đồng bào vào nếp sống văn hoá lừa
của CS.
4.- Bán đất dâng biển và những tài nguyên đất nước cho kẻ thù.
5.- Triền miên áp bức giết hại những thành phhần yêu nước thương nòi.
6.- Tiếp tục ngu dân và bần cùng hoá để biến nhân dân thành tôi mọi cho đảng.
d.- Đối với những người CSVN
Các anh chị em nên nhận thức được những điều sau đây:
1.- Cha ông cũng như anh chị em rất tự hào về “ lòng yêu nước thương nòi “ của anh chị em.
Để xem lòng tự hào của anh chị em ra sao nhé:
Về lòng yêu nước
Những người CSVN vô cùng Yêu nước? Khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác Hố Chí Minh la hoảng như
người ngộ đạo, là chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa bách chiến bách thắng, là con đường cứu nước tuyệt
trần! Ngày nay cả thế giới đã phỉ nhổ lên thứ chủ nghĩa bạo tàn ấy, trừ Trung công, Bắc Hàn Cuba
va Việt Nam! Trường Chinh thì hô hào bỏ chữ quốc ngữ, mà học chữ Tàu, Phạm văn Đồng thì chấp
nhận Hoàng Và Trường Sa là của Tàu trong khi đó hai đảo còn thuộc VNCH, tiếp đó bè lũ CSVN liên
tiếp cướp và giết đồng bào và bí mật dâng đất nhường biển cho kẻ thù.
Nhiều khu đất đã được bán cho các nhà đầu tư nước ngoài để nhét đô la vào đầy túi đảng viên
CSVN. Từ năm 1945 tới nay đất nước VN đã bị ô nhiệm đủ thứ: văn hoá đã bị ô nhiệm trầm trọng
thứ văn hoá Lừa, môi trường không khí, đất nước sông nước biển, nước ngầm, thực phẩm đểu bị
nhiễm độc nặng. Đây là tai họa tiêu diệt giống nòi tận nơi gene tế bào.
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Các điểm chiến lược quan trong ở miền Bắc và ngoài biển đã dâng cho kẻ thù để bị khống chế.
Những tài nguyên quan trọng của đất nước đều đã đem dâng cho kẻ thù khai thác.
Đường mòn Hồ Chí Minh và nhà máy lọc dầu Dũng Quất là con đường xâm nhập và tiếp tế cho
giặc.Đó là ít điều về lòng yêu nước nồng nàn của đảng CSVN!
Về việc thương nòi
Đảng CSVN tuyên bố là có Tình hữu ái giai cấp, đây là lời tuyên bố yêu hai giai cấp nông dân và
công nhân. Nên đảng CSVN hận thù những thành phần còn lại trong xã hội, đây là thành phần ưu tú
nhất của qưốc gia mà đảng CSVN cho là kẻ thù cần phải tiêu diệt hay phải quy phục làm nô lệ.
Thực ra VN là nước nông nghiệp, nên chưa có giai cấp công nhân, mà cũng không có chê độ nô lệ
như Tây phương, mà chỉ có hiện tượng nô lệ, nên chẳng có giai cấp địa chủ. Mà thực sự có những
người đi bán nước bọt như Hồ Chí Minh, Đồng, Chinh, Duẫn, Giáp và bè lũ tự nhận mình là công
nhân để dũ dỗ nông dân làm cách mạng vô sản chuyên chính của Âu châu tại nước nông nghiệp
Việt Nam!
Sau khi dũ dỗ những người ít học lao đầu vào việc cào bằng tài sản quốc gia, phá hoại truyền thống
văn hoá dân tộc, sát hại thành phần có máu mặt, tiếp tục ngu hóa và bần cùng hoá toàn dân, đảng
CSVN chểm chễ ngồi lên Hiến pháp quốc gia, ngồi lên đầu dân tộc.
Ngày nay khi đã lên ngôi độc tài ngồi chểm chệ lên trên ba ngành cao nhất của quốc gia , quay lại
bóc lột nông dân và công nhân: nông dân khiếu kiện khắp nước, còn công nhân lớp thì bị bóc lột, lớp
thì bị đem bán sức lao động khắp nơi, không có điều bần thỉu xấu xa nào mà CSVN không rấn tới.
Thử nhìn lại xem tất cả thành phần trong nòi giống Việt, CSVN có thương ai không? Chả thế mà
trước khi chết Hồ chí Minh đã phải liệu đường chuồn đi gặp hồn ma Mác Lê rồi!
Hởi những người CSVN!
Nếu còn nhận mình là người Việt Nam, còn có chút tư cách làm người, xin các anh chị trực diện
vấn đề và trả lời rành rọt cho những vấn đề trên trước toàn dân. Chúng tôi không muốn độc thoại
. Chứ đừng có dùng tiền xương máu của nhân dân để làm những điều đen tối, xấu xa bỉ ổi thêm
nữa.
IV.-. Hai ngọn cờ
Ngọn cờ của quốc gia nào là biểu tượng cho lý tưởng, cho tinh thần quốc gia đó, ta hảy tìm xem ý
nghĩa của hai ngọn cờ: Cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ:
1.- Cờ đỏ sao vàng
Cờ đỏ sao vàng là cờ của đảng CSVN, về sau được âm mưu gán cho là cờ của VNDCCH. Trước hết,
người CSVN cho rằng màu đỏ là màu của đấu tranh, nó tượng trưng cho cuộc cách mạng bạo lực vô
sản, của cuộc giai cấp đấu tranh, vì là cuộc cách mạng triệt để tắm máu, nên màu đỏ cũng là màu
máu, trong bài “ tiến quạn ca “ của CS có câu “ cờ pha máu chiến thắng mang hồn nước “ chắc là
hồn nước Liên Xô hay Trung cộng chứ VN thì không. Thực sự là dưới lá cờ nay làm đổ máu hàng
triệu đồng bào vô tội. Còn ngôi sao 5 cánh , CSVN giải thích là 5 thành phần: Sĩ, Nông, công,
Thương,Binh đây là lời tuyên truyền láo, thực sự chỉ có Nông khờ dại mà thôi, Công thì chỉ có Hồ
Chí Minh, Duẩn, Đồng Chinh. . ., còn Sĩ, Thương là kẻ thù, còn Binh là thành phần yêu nước,( trừ
đảng Viên CSVN ) nhưng bị CSVN khống chế. . Một ảo tưởng thứ hai là 5 cánh sao tượng trưng cho
5 châu, CS hoang tưởng sẽ nhuộm đỏ 5 châu.Nên lá cờ này chỉ là biểu hiệu cho một chư hầu khát
máu của đệ tam quốc tế CS mà thôi. Xin mấy người trong Vaala giải thích cho biết ý nghĩa tượng
trưng của lá cờ máu này.
2.- Cờ vàng ba sọc đỏ
Ba sọc đỏ : Ba sọc ( sọc còn gọi là hào ) là quẻ càn trong kinh Dịch, ( Kinh Dịch là của đại chủng
tộc Việt và cũng của Tàu nữa, nhưng Tàu lại thiếu mất cái gốc, vì bị Việt tộc dấu kín không chiếm
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được ), có gốc từ Tiên Rồng , từ hòn Ngọn Long Toại mà Ma Cô Tiên biếu cho Thôi Vỹ bảo là cặp
vợ chồng, sau đó Nho giáo công thức hoá thanh âm dương ..
Ba nét song song đó là Thiên, Nhân, Địa, nét giữa là Nhân, con người là nơi giao thoa, là tinh hoa
của Thiên, Địa của Trời Đất. Ngày nay ta có thể nói Trời là Thời gian, Đất là không gian, con Người
được lập thành hai yếu tố trái ngược như tinh thần vật chất, Tình lý. . .
Einstein đã chứng minh Thời gian và không gian là hai mô căn bản để tạo ta vạn vật, gọi là Thời –
Không – nhất phiến. Con Người là nơi hội tụ của Trời Đất, đã giữ được vị thế quân bình giữa hai
yếu tố Trời và Đất nên là con Người tự chủ tự lực tự lực tự cường. Con người này biết tu thân để làm
chủ chính mình gia đình mình và đất nước mình, chứ quyết không làm nô lệ, lịch sử 5000 năm đã
chứng tỏ điều đó, ngày nay thì không, vì đảng CSVN đã lạc hồn bơ vơ khắp chốn rồi. Thêm nữa hai
yếu tố Không và Thời gian luôn ở thế quân bình động nên biến đối và trường tồn, Còn màu đỏ là màu
quẻ ly của phương Nam, đã có từ đời Viêm Đế, ( Viêm là lửa màu đỏ ). Con nền màu vàng, theo
ngũ hành là màu của trung cung hành Thổ, trung cung đại diện cho vô, 4 hành xung quanh đại diện
cho hữu,, nên màu vàng là màu của Tâm linh , có thể nói là nguồn của Chân Thiện, Mỹ, là Thượng
Đế, đó là hướng mà con Người phải vươn tới để làm người cho tốt đẹp. ( thực ra phải giải thích dài
hơn, nhưng bài viết không cho phép ). Nói tóm lại ngọn cờ vàng ba sọc đỏ là ngọn cờ tượng trưng
cho con Người Nhân chủ, tự chủ tự lực tự cường, con người này có đời sống tâm linh ( Trung cung
hành Thổ màu vàng ) là nguồn mạch của sự sống và sự sáng. Ngọn cờ này cũng nhắc nhỡ giòng giỏi
Tổ tiên chúng ta là từ Viêm Đế của nước Xích Quỷ ở vùng Trung Nguyên nước Tàu ngày xưa, chứ
không phải Mác bên Nga, Mao bên Tàu ngày nay, mà Hồ Chí Minh và bè lũ tôn thờ.
V.- Các bạn trẻ thân mến
Tuy nay tôi thuộc bậc ông và cha của anh chị em, tôi đã sống 18 năm trong chế độ CS ở miền Bắc,
sau đó tôi cũng đã sống 17 năm ở chế độ miền Nam. Tôi đã có mặt trong các cuộc phát động quần
chúng của CS ở miền Bắc. Tôi cững đã có mặt trong cuộc chiến tranh khốc liệt ở miền Nam. Tuy chỉ
là một nhà giáo về khoa học, nhưng tôi cũng đã nếm đủ mùi quốc nạn và quốc nhục của Việt Nam.
Nay tôi lấy tư cách là một công dân già sự đời trải qua đã nhiều, cõi lòng đã lắng, tôi muốn nói
chuyện với thế hệ đàn em về những “Điều nghe thấy mà đau đờn lòng “ suốt trong 63 năm qua
trong đời nhọc nhằn của tôi, để giúp anh chị em có một cái nhìn thấu đáo và trung thực hơn. Như
trên đã nói trên , đó là vấn đề Quốc nạn và quốc nhục của nhân dân Việt Nam.
1.- Nạn CS gây cho nhân dân VN là nạn diệt chủng.
2.- Nhục mà đảng CSVN gây là quốc nhục cho mọi người dân VN. Đây là quốc nhục không
thể nào gột rửa được.
Thật là :
“ Trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Nước Nam hải không gột sạch mùi. . . “
( Bình Ngô đại cáo: Nguyễn Trãi )
Nhờ sự thương đau và sự tan nát của con người và đất nước Việt Nam ,mà gia đình của anh chị em
được đón nhận ở đất nước tự do này. Trong hơn 80 triệu đồng bào đã chịu đau thương khôn xiết để
đổi giá cho gần 3 triệu đồng bào bung ra hải ngoại gần 100 nước Tự do.
Trong cái đại hoạ của Việt Nam, lại có cái may to lớn cho thiểu số chúng ta, những người trốn thoát
bị cướp và giết dã man của đảng CSVN, nêu những người nay biết học cái hay cái tốt của người
ngoài để sửa lại tất cả những gì đã làm cho nước Việt Nam điêu tàn, là những điều mọi người dân
Việt Nam đang kỳ vọng. Tôi không gợi ý để các bạn căm thù đảng CSVN, rồi hùng hục cố sức tiêu
diệt cho hết con người CS. Nhưng theo Văn hoá “ Dĩ hòa vi quý “ của Tổ tiên, chúng ta đừng quên
đảng viên CSVN vẫn là đồng bào của chúng ta. Chúng ta không chấp nhận những tư tưởng và hành
động tàn bạo của đảng CSVN, nhưng chúng ta cũng chẳng mất công và dại gì đi theo con đường “
phanh thây uống máu “ của CSVN. Chúng ta đã có đường lối “ Chí Nhân và đại Nghĩa “ của Tổ tiên
để giúp chúng ta vực dậy.
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CSVN và một số khác a tùng kiếm ăn đã là những kẻ đã lạc xa hồn dân tộc, không nhận diện ta Tổ
tiên đồng bào, không còn biết đạo lý làm người là gì nữa, chỉ mê muội trong con đường gian ngoan
trong bóng tối để tàn hại đồng bào và đất nước. Vấn đề chính của chúng ta là vạch trần cho mọi
người cũng như những người CSVN biết đảng CSVN đã đóng một vai trò của một đảng cướp tàn bạo,
chuyên dùng mưu gian để cướp và giết.
Ngày nay đảng CSVN đã ăn quá no, những thứ đã ăn đang ở trong cổ họng, khạc chẳng ra cho, nuốt
cũng chẳng vào, nên cứ đôn đáo chạy quanh, mà không tìm ra lối thoát, vì “ Tham thì Thâm “, việc
đơn giản muốn khỏi Thâm ( sa xuống hố )thì phải bỏ Tham ( những gì đã chiếm của toàn dân ), muốn
bỏ Tham thì phải trả lại những gì đã tham như tiền của, ruộng đất nhà cữa, mạng người cho minh
bạch. Thực ra chẳng ai có thể cưú được họ ngoài chính họ, theo Trung cộng được chăng, nay vòng
Kim cô của Trung cộng cđang xiết trên cổ họ để mong biến VN thành một quân huyện, sau đó họ chỉ
là những Trần Ích Tắc, là những con dê tế thần; mà theo Hoa kỳ chăng thì cũng không xuôi, trước
sau gì cũng bị phong trào dân chủ nuốt trôi, vì những ánh sáng Tự do Dân chủ sẽ sáng soi mọi góc
tối tăm của cái gọi là thâm cung Bắc bộ phủ của CSVN. Chỉ có họ mau mau thức tỉnh trở về sống
với đạo lý dân tộc thì được lợi nhiều bề, còn ngoan cố tất sẽ mất cà chỉ lẫn chài, các bạn cứ mở mắt
ra mà trông. Họ đang ở trong tình trạng rẫy chết , đang tung tiền ăn cướp của dân ra mua chuộc
những người nhẹ dạ ở hải ngoại để tìm đường thoát, các bạn đừng dại gì mà chui vào bụi gai, làm
cho thân tàn ma dại. Sở dĩ tôi phải dài giòng như vậy là để giúp một số bạn trẻ nhận ra vị trí của
mình và hoàn cảnh của mình mà sống cho đẹp đẽ. Ở xứ này không ai thiếu ăn thiếu mặc, mà chỉ nên
lưu ý đến tư cách làm người cho đẹp đẽ, nhất là con Người phụng sự nghệ thuật. Tôi đặc biệt lưu tâm
đến Cô Ysa và những anh chị em trong Vaala, cùng những cố vấn ẩn thân trong các ngành truyền
thông hải ngoại. Các bạn đã may mắn được sống trong xứ tự do, có biết bao nhiêu thứ cao quý để
làm để noi theo để học hỏi, đề nâng cao khả năng và phẩm giá của con Người, thế mà tại sao các
bạn lại chui vào cái hầm tai vạ của dân tộc kinh khủng dường ấy. Tôi xin có vài ý về nghệ thuật:
1.-Nghệ thuật là gì?
Theo Nho giáo ( của Việt tộc nữa không chỉ riêng của Tàu ) chữ Nghệ gồm nét phẩy và nét mác (
丿+乁 = 乂 ), nét phẩy theo chiều kim đồng hồ, nét mác ngược lại, đó là hai đối cực làm nền tảng
của Kinh Dịch, nó cũng giống như Tiên Rồng, như vợ chồng như âm dương, đây là đại đạo của Vũ
trụ.( Nhất âm nhất dương vị chi đạo ). Đây là nguồn sinh sinh hóa hoá của muôn loài trong vũ trụ.
Không có các đối cực như vậy thì quả đất này chỉ là bãi sa mạc mênh mộng. Tôi không thể dài
giòng, mà chỉ nói gọn Nghệ. Chữ nghệ diễn tã sự giao thoa của hai nét phẩy và mác ngược chiều,
đây là chỗ giao hội của mọi cặp đối cực, trong con người là sự giao thoa gữa tình và Lý, Trong gia
đình là sự thuận Vợ thuận Chống, trong xã hội là sự hàì hoà giữa Chính quyền và Nhân dân , hay là
sự cân bằng giữa Nhân quyền và Dân quyền. . . Đây là nguồn mạch của đời sống hoà, chứ không
phải đấu tranh để tiêu diệt nhau!
Vậy nghệ thuật là:
Thưa là cái thuật cái cung cách để cho hai đối cực giao chỉ, để giao hội với nhau để tạo nên Hoà
Khí, không những giữa người với người, mà giữa loài người với vũ trụ nữa, đó là luật tự nhiên là
Thiên lý ( như lức ly và quy tâm để giữ cho các thiên thể vận chuyển quân bình trong vũ trụ ). Vậy
nghệ thuật sống là kỹ thuật tối cao giúp cho đời sống mọi con Người sống Hoà để đạt hạnh phúc, chứ
không chì để dành miếng ăn cắn xe nhau như thú vật, như trong những cuộc đấu tranh giai cấp đẫm
máu! Vậy các nghệ sĩ là những người có khả năng tinh vi và nhạy cảm để khai thác mọi nét đẹp của
thiên nhiên, của đời sống con người để giúp nhau sống hài hòa, sống vui, sống đẹp, biết khai thác
cái đẹp chính ngay trong cái xấu, cái phi thường trong những cái thường thường để nâng phẩm giá
của con Người, sứ mạng cao quý của những người làm nghệ thuật là ở chỗ đó. Vaala là hội chuyên
lo về nghệ thuật, Vaala có hiểu rõ hai quan niệm này không : Nghệ thuật vị nghệ thuật, và nghệ
thuật vị nhân sinh.
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Nghệ thuật vị nhân sinh là loại nghệ thuật chuyên về đời sống của con Người, con Người Nơi Đây
và Bây Giờ (đang cấu xé nhau, đang đối xử với nhau như loài ngợm ) giứp cho con người nhận ra
cái lẽ chân thật, cái tốt lành, cái đẹp đẽ hay còn gọi là chân thiện mỹ để nâng cao tâm hồn, và phẩm
giá của con người. Có làm như vậy con người mới thoát ra khỏi lốt ngợm. Ngành văn học thì dùng
lời văn để chuyên chở đạo sống để truyền thụ cho nhau. Đây là cuộc sống Hòa với mọi người. Ngành
Vẽ thì vẽ những cảnh đẹp của thiên nhiên để cho mọi người thưởng thức công trình tuyệt mỹ của tạo
hoá, còn một lối vẽ khác là lối vẽ lấy cái hữu hinh là dùng giấy và màu sắc hữu hình để vẽ cái đẹp
của vô hình, như tình thương, nét khoan dung đại độ, nhất là dùng nét vẽ để hữu hình hóa, làm rõ nét
của cái Chân Thiện Mỹ vô hình, hay nói cách khác là tìm cái phi thường trong những cái thường
thường , nhận biết cái tinh vi trong cái vĩ đại , hay cái vĩ đại trong cái tinh vi, vì vậy nên cần những
người nghệ sĩ có tâm hồn tế nhị mới nhận diện được những cái tế vi, để giúp cho con người sống hài
hòa với tiết nhịp vũ trụ, hầu thoát ra cái mê lộ của Tham Sân Si thường tình.
Ngành văn hoá thì cũng dùng văn mà cảm hoá nhau, đây là triết lý nhân sinh để giúp cho mọi người
đều có “ quyền được ăn có quyền được nói “ , không ai bóp cổ chèn họng , có điều kiễn để phát triển
hết mọi khả năng của mình đề có một cuộc sống no đủ, vui tươi đầy sinh thú lành mạnh như là một
con người tự chủ. Nhạc là bà chuá của mọi ngành nghệ thuật, vì nhạc là nguồn mạch của sự Hoà,
người ta nói hoà nhạc là thế. Nhạc cũng có nhiều thứ, có thứ thì được diễn tả bằng bộ mặt khổ đau
sầu muộn, lời hát thì uỷ mị, sướt mướt, kêu rêu da diết làm thê thảm lòng người. Có thứ thì kích
động, không hát mà hét, đèn màu thì choáng lộn, nhảy múa thì hở hang Đó là loại kích dục làm rối
lòng người, băng hoại xã hội. Còn một lối khác như lời diễn tả của cụ Tiên Điền Nguyễn Du:
“ Khúc đâu đầm ấm dương hoà
Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh
Khúc đâu đầm ấm xuân tình
Ấy hốn Thục Đế hay mình Đỗ quyên
Trong như giọt nước duềnh quyên
Ấm như hạt ngọc Lam Điền mới đông. .”
Kiều
Đây là những dòng nhạc ru tâm hồn con người hoà nhập vào tiếp nhịp hài hòa của vũ trụ ( cosmic
rhythm ), nên làm cho con người khoan khoái dễ làm hoà với nhau.
Vấn đế quan trọng bậc nhất của cuộc sống con người là sự Hoà. Nhân dân Việt Nam đang sống
trong hỏa ngục là do sự bất hòa, trong một xã hội quá bất công, bất công vì con Người bất nhân, bất
nhân vì vô thần, bỏ đạo lý Nhân Nghĩa của cha ông, mà đi theo lối hùng tàn bạo ngược của CS Tây
phương. Con người Việt Nam ngày nay đã bị lạc hồn, cái hồn vong bổn phiêu bạt khắp nơi, bay lơ
lững trên không như những con diều đứt dây, mỗi người mỗi ngả, nhiều người không nhận ra Tổ tiên,
không nhận ra đạo lý của cha ông, không nhận ra đồng bào, không những không nhận ra nhận ra
nhau thậm chí còn coi nhau hơn kẻ thù nữa!
Ôi tinh thần Con Rồng cháu Tiên, Hồn thiêng Sông Núi bây giờ còn đang phiêu bạt nơi đâu?
Vậy đối tượng của ngành nghệ thuật là Chân, Thiện, Mỹ, và sứ mạng cao quý nhất của các nhà làm
nghệ thuật là nghệ thuật Thái Hòa để giúp mọi ngưởi nhận lại nhau trước hết là Người rồi tới Đồng
bào, để mà sống Hoà với nhau trong Đạo lý.
Chứ loại nghệ thuật gây Bất Hòa, để chống chế cho những hành động Bất Nhân thì chỉ là loại
nghệ thuật gây thêm tội ác.
Ngoài ra còn có loại “ Nghệ thuật vị nghệ thuật “. Đây là loại nghệ thuật thường là của những
người giàu sang phú quý, dư tiền dư giờ, ngồi tìm kiếm những vẽ đẹp trên mây trên gió, không đếm
xỉa đến sự sống của con Người Nơi đây và Bây giờ, thiết tưởng chẳng liên quan gì đến sự sống khốn
khó của nhân dân chúng ta bây giớ, trong lúc này ta chưa thể bỏ công tìm kiếm nhiều làm chi. Đành
rằng chúng ta cần cả hai để có một cuộc sống viên mãn.
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Các bạn thân mến,
Không biết lời nói của tôi chính xác đến mức nào, và các bạn có chấp nhận được phần nào
không, tôi mong mỏi đón nhận được lời phản bác của anh chị em để chúng ta tìm ra điểm giao
thoa, đặng làm hoà với nhau. Đây là điều vô cùng tốt đẹp. Đây cũng là dịp giúp cho chúng ta trao
dồi cung cách sử dụng Tự do của chúng ta một cách đàng hoàng.
Anh Chị em đã có cơ may được sống trong thế giới tự do, thế giới biết tôn trọng nhân quyền và
dân chủ.Chế độ CHXHXVN là một chế độ độc tài chuyên chế, độc tài là không chấp nhận ai
ngoài mình, và vì chuyên chế nên Thượng Đồng, nghĩa là bắt ai cũng giống như cấp trên như
mình, từ lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ đền hành động nhất nhất phải giống như họ. Khổ thay là tư
tưởng thì bạo tàn và hành động dã man, làm sao mà mọi người có thể Đồng với Thượng được.
Chế độ này đã gây ra bao nhiêu là quốc nạn và quốc nhục trước mắt không lời nào bút mực nào
ghi lại cho xiết! Nếu không tin thì các bạn thử về bên đó sử dụng tự do theo kiểu “ Tự do phát
biểu “ nơi đây, thì sẽ biết “ nghệ thuật phát biểu “ của các bạn được đỉnh cao trí tuệ đối đãi ra
sao! Là người có học sống ở một nước văn minh, sao các bạn nỡ lòng nỡ đem thân vào chốn đoạn
trường mà đi, để cuối cùng thân tàn mai dại rồi thì còn gì mà mong! Các bạn có lý của các bạn,
nếu được xin cho chúng tôi biết, mọi người biết ý kiến khác biệt của các bạn, thì vui biết mấy.
Kính Chào trong tình đồng bào.
VI.-Tóm lại
Vì muốn nói câu chuyện cho có đầu có đuôi có xuôi có ngược, nên mới hơi dài dòng, tránh lâm vào
tình trạng triết lý sờ voi mà gây gỗ nhau chẳng có ích gì, mà còn làm thương tổn nhau. Tóm lại tôi
muốn nói mấy ý chính sau đây:
1.- Các triết gia thượng thặng của Âu Tây đã nói: Tây Âu đã đem lại cho nhân loại 3 cái tai
họa lớn: Chế độ Nô lệ, chủ nghĩa Đế quốc thực dân và chủ nghĩa CS, trong đó chủ nghĩa CS là thứ
tồi tệ ghê tởm nhất. (Âu Tây cũng có nhiều thứ tốt đẹp để cho ta học hỏi, như thứ khoa học kỹ thuật
tuyệt vời, tinh thần chế độ dân chủ của Hoa kỳ , chứ không phải thứ vô thần, hay chủ nghĩa tự do
phóng túng ). CSVN là nhóm chư hầu chạy cờ cho đệ tam quốc tế CS, suốt trong hơn 60 năm nay đã
làm giáng cấp con Người, phá tan gia đình, phá nát giang sơn và hủy hoại truyền thống văn hoá dân
tộc. Cờ đỏ sao vàng là tượng trưng chế độ tàn bạo bất nhân đó
2.- CSVN hô hào là đất nước ngày nay đã đổi mới, nhưng chỉ đổi mới các hiện tượng rối ren
này sang hiện tượng rối rên khác, còn bản chất gian manh và tàn bạo là nguồn gốc của Bất Nhân và
hành động Bất công thì chưa !
3.- Các vị làm văn nghệ là làm việc xiển dương những giá trị Chân, Thiện Mỹ. Các anh chị
có thấy được những thứ gì là chân thật là tốt lành và đẹp đẽ trong cái chế độ đôc tài chuyên chế ấy
không? Vào năm 1957, trong phong trào Nhân văn Đất mới ở Hà nội, CSVN kết tội họ là những
người bôi đen chế độ, nhưng họ đã trả lời, chế độ CSVN đã đen như lọ nổi rồi, không thể lấy thứ gì
bôi đen hơn được nữa. Ngày nay anh chị em trong Vaala có nghệ thuật nào tìm được ít ưu điểm
trong con cóc xù xì CSVN không ?
4.- Các bạn có thấy ngày nay các chế độ chính trị đều bao trùm lên mọi lãnh vực khác, không
thể tách rời chính trị ra khỏi Kinh tế, giáo dục, xã hội. Một nền chính trị bá đạo đem lại khổ đau cho
nhân dân và phá tan đất nước. Mà cái gốc của chính trị lại nằm trong văn hoá, đây là thứ văn hoá
mang triết lý nhân sinh biết đáp ứng như cầu căn bản cho mọi người để sống xứng với nhân phẩm.
Đã độc diễn trong hơn 60 năm rồi, đã gây tai họa khôn cùng cho đồng bào, nay không thể để dành
phần chính trị bá đạo cho đảng CSVN nữa.
4. Các vị có phải là những người tỵ nạn CS không, hay là những người hoạt động cho CS.
Dầu gì đi nữa, thì đó cũng là quyền của các bạn, vì các bạn không thể phủ nhận giòng máu Việt
Nam đang luân lưu trong huyết quản mình, nền cho tôi góp ý nhỏ.
Cha ông chúng ta đã nói “ăn
cây nào rào cây ấy “. Nếu là người Tỵ nạn thì tất các bạn phải dùng văn nghệ để chứng tỏ tại sao
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các bạn phải tỵ nạn, để đúng với lời khai khi vào nước Mỹ, để đúng với tư cách làm người.
Các bạn phải dùng văn nghệ để nói tại sao phải tránh CS, và tránh CS để bảo vệ những giá trị cao
quý nào?
Nếu các bạn là CS hay là có cảm tình với CS mới đây khi CS kêu rêu đã đổi mới, thì hoặc là các
bạn trở về VN giúp CS sửa lại những tội lỗi CSVN đã phạm đến Tổ tiên và đồng bào, nếu các bạn ở
ngoại quốc thì nên lập ta tổ chức, có chủ trương đường lối đàng hoàng, hoạt động công khai cho
phân minh , đừng có sống như loài dơi loại chuột, cầm không ra cầm, thú chẳng ra thú. Đó là điều
đáng sĩ nhục, các bạn nên tránh. Muốn làm người đàng hoàng tối thiểu chúng ta phải có tư cách đó.
Còn việc làm trong cuộc triển lãm vừa qua, cô Ysa, các vị trong hội Vaala, các vị cố vấn ẩn
danh đã làm những việc phản lại nghệ thuật đem cái xấu tô đen cái tốt , đem cái tốt tô thành cái xấu,
đem xiển dượng tội ác ghê tởm của tội đồ dân tộc, để nhục mạ nhân dân đồng bào, nhất là việc từ bỏ
nguồn gốc Tổ tiên, mà đi theo lũ ngoại tặc, thật là những việc làm quá quá đáng. Vì để diễn tả sự
thật nếu có điều nặng lời xin được thông cảm.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Cô Ysa, các bạn trong Vaala, các vị cố vấn ẩn danh đã cho tôi
một dịp may nêu lên vài ý kiến thô thiển tiếp theo trong “ nghệ thuật lên tiếng “ của quý vị.
Trân trọng,

40.- Chính Trị vả Đức Tin
A .- Vào đề
Chính trị và đức tin: Các chính trị gia công giáo trong xã hội. Mỗi khi có cuộc bầu cử lại một lần
gây ra và dấy lên sự đối thoại giữa hàng Giáo phẩm và các nhà hoạt động chính trị. Những ứng cử
viên công giáo nhiều khi gặp khó khăn giữa lập trường chính trị của mình và những giáo huấn của
Giào hội. Những vấn đề chính trị và đức tin đôi khi đưa tới sự chia rẽ trong giáo hội.
Khi ra tranh cử các ứng cử viên công giáo phải nói rõ lập trường chính trị về các vần đề xã hội cho
cử tri rõ. Nếu gặp các cử tri đa số thuộc thành phần tự do phong túng ( liberal ) mà khuynh hướng
của họ có khi rất nghịch với lập trường của giáo hội, thì các ứng cử viên sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nếu cứ theo đúng giáo huấn của giáo hội thì chắc chắn sẽ không được bầu do đó không thể thực
hiện được vai trò trần thế của mình, mà nương theo chiều tâm lý quần chúng ngược lại với tinh thấn
của giáo hội thì trái với lương tâm và đôi khi lại bị kết án lạc đạo.
Vì thế các ứng cử viên phải nắm vững lập trường của giáo hội mới mong đối ứng được với trường
hợp khó khăn trên. Những chỉ dẫn dưới đây không những đề cập tới những người công giáo hoạt
động chính trị chuyên nghiệp và cũng soi tỏ cho mọi người công giáo làm chính trị công dân. Trước
hết ta sẻ gặp loại thắc mắc rằng: Giáo hội có quyền hay phận sự tham gia vào cuộc tranh luận như
thế khống ?
B.- Những lời giáo huấn của Giáo hội
Năm 1891 đức Giáo hoàng Leo XIII đã ban hành Sắc lệnh: Rerum Novarum, trong đó Ngài tuyên bố
rằng: Giáo hội có nhiệm vụ phải rao truyền tiếng nói luân lý vào trong xã hội ( public square ) hay
trần thế. Ngài bảo vệ cho những ai là nạn nhân của cuộc cách mạng kỹ nghệ và quyết không để cho
giai cấp tư bản tự do đối xử vói con người như những đồ vật và sẽ ném họ ra ngay một bên khi không
còn cần thiết. Giáo Hoàng Leo đã bắt đầu một truyền thống trong hơn 100 năm, lời giáo huấn và 12
tài liệu về quyền lợi và bổn phận của Giáo hội là tiếng nói quyền lực của Giáo hội và viễn kiến công
giáo về chính trị, để đòi hỏi công lý cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và những người
cùng khốn trong xã hội. Trong thư mục vụ năm 1987 về: “Công bằng kinh tế cho tất cả mọi người
“ ( Economic justice for All ), Giáo hội Hoa kỳ đã thách đố cộng đồng công giáo làm sáng tỏ đức tin
của mình trong xã hội: “Đức tin của chúng ta không chỉ là một bó buộc cuối tuần, một bí tích được
cử hành quanh bàn thờ ngày chúa nhật, mà là một thực tại phong phú cần được thực hành hàng ngày
nơi gia đình, công sở, hãng xưởng, trường học và nơi thương mại khắp nước cuả chúng ta. Chúng ta
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không thể phân chia điều chúng ta tin với cách hành động thế nào trong môi trường của cộng đồng
lớn rộng hơn . tr.. 25 “
Trong cùng một thư mục vụ, các Giám mục đã đặt nặng sự bó buộc phải khuyến khích tất cả người
công giáo tham gia vào đấu trường ( arena ) chính trị:
“ Thư này là một sự mời gọi cá nhân cho những người công giáo dùng sáng kiến đức tin của chúng
ta, sức mạnh của nền kinh tế của chúng ta, và những cơ hội của nền dân chủ chúng ta để hình thành
một xã hội hầu bảo vệ tốt hơn phẩm giá và những quyền căn bản của anh chị em chúng ta trong nước
cũng như khắp nơi trên thế giới . tr. 1 “
Giáo huấn công giáo cống hiến cho chúng ta những nhắc nhở về sự quan trọng của chính trị và những
ràng buộc về luân lý để tham gia vào công cuộc xây dựng một xã hội công bằng. Giáo huấn công
giáo về công bằng xã hội nhắc nhở chúng ta rằng những lựa chọn về xã hội và chính trị không phải là
cho “ một mình Tôi “ mà cho “ tất cả Chúng ta “
Không có sự phân biệt nào giữa sự ràng buộc làm một công dân tốt và khát vọng trở nên một người
công giáo tốt. Tất cả người công giáo là công dân của đất nước này nên tham gia vào tiến trình
chính trị đến mức độ có thể vươn tới được. Nếu họ không dự phần vào tiến trình trên, tất họ đương
nhiên có góp phần vào vấn đề trong xã hội . Không có một sự bào chữa nào về sự từ bỏ cơ hội để
bầu phiếu trong các cuộc tuyển cử trên mọi cấp bậc.”
C .- Gương Chúa Giê su
Trong Phúc âm thánh Luca, chính chúa Giê su đã rao giảng sứ mạng của Chúa là “ Mang Tin
Mừng cho người nghèo khổ “ . Ngài minh xác rằng “ Tin mừng “ không chỉ giới hạn vào sứ mạng
ngôn sứ mà thôi . Ẩn dụ về người Samaritain tốt nói với chúng ta rằng, chúng ta là “ Lân nhân “
cho hết cả anh chị em chúng ta . Ẩn dụ về phán xét cuối cùng nhắc nhở chúng ta về sự thật rằng “
Chúa hiện diện khắp nơi “ và rằng:“ khi nào con chểnh mảng bỏ quên người khốn cùng của Anh chị
em của Con, tức là con đã bỏ quên Ta “
Lời phán của Chúa : “ Trả lại cho Cesar những gì thuộc vể Cesar, và cho Chúa những gì thuộc về
Chúa“ sẽ được diễn giải sai, nếu những người công giáo chỉ quan tâm hoạt động của mình trong
lãnh vực tôn giáo, mà đứng ngoài lãnh vực chính trị .
D .- Mục tiêu của chính trị và đời sống luân lý
Mục tiêu của đời sống chính trị và luân lý là đồng thời và chồng chéo lên nhau ( overlap ):
Những chính trị gia trở nên thiện hảo nhất là lúc họ dồn hết sức lực vào vào hai điều sau : luật
pháp hoá “ công lý bình đẳng cho mọi người “ ( equal justice under the law for every one ) và bảo
đảm phúc lợi chung cho toàn dân. Nền luân lý công giáo có hai nền tảng chính: Một là sự hiểu biết
thấu đáo về “ mỗi người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa “ và hai là “ sự dấn thân tận tuỵ
cho phúc lợi chung.”
Thánh Thomas Aquinas dạy rằng: “ Sự công bình là trung tâm của nhân đức luân lý. Ngài lưu tâm
chúng ta rằng “ sự công chính là điều chính yếu đầu tiên về mối tương liên giữa những người công
dân . Vì vậy cho nên, nếu luật pháp cung ứng biện pháp khách quan cho một xã hội thực sự công
bằng , khi đó người công giáo không thể không tham gia tích cực vào đời sống chính trị trong xã hội
. Một lần nữa, các Giám mục Hoa kỳ đã móc nối sáu nguyên tắc luân lý giứp những nhà chính trị
phán đoán về những quyết định chính trị của mình:
1 .- Mỗi một quyết định phải được soi xét dưới ánh sáng “ hoặc là thăng tiến hay làm giáng
cấp phẫm cách của con người. “
2 .- Nhân phẩm chỉ có thể thực hiện và bảo vệ trong cộng đồng mà thôi .
3 .-Tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào đời sống trong xã hội .
4 .- Mỗi phần tử của xã hội đều có bổn phận đặc biệt với người nghèo khó và những người
cùng khốn.
5 .- Nhân quyền là điều kiện tối thiểu cho đời sống trong xã hội.
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6 .- Xã hội xét như là toàn thể phải hoạt động qua cơ quan công hay tư, có trách nhiệm luân
lý làm tăng giá trị nhân phẩm và bảo vệ nhân quyền .
E .- Những chỉ dẫn khác
Trong tài liệu “ Công lý trong thế giới (Justice in the world ), Giáo hoàng Paul VI phát biểu :
“ Hoạt động cho Công lý và sự dự phần vào công cuộc biến cải thế giới đối với chúng ta là kích
thước nền tảng của sự rao giảng Tin Mừng, hay nói cách khác là sự cứu rỗi và sự giải phóng của
nhân loại ra khỏi mọi tình trạng áp bức là sứ mạng của Giáo hội “.
Thật là tuyệt diệu cho viễn kiến công giáo rằng chính trị và đức tin không phải là chuyện ngẫu nhiên,
lúc có lúc không, mà phải đồng hành với nhau, để kiến tạo một xã hội thực sự công bằng . Cuối
cùng, một người công giáo không là một thành phần của tiến trình chính trị, thì họ sẽ thất bại trong
việc làm những gì có thể bảo đảm cho công lý và phúc lợi chung .
Người công giáo được mời gọi mang đức tin vào chính trị, chứ không đem chính trị vào đức tin . Tại
sao chúng ta lại có hai tay và hai mắt ? Để mỗi buổi sáng chúng ta có thể cầm nhật báo hàng ngày ở
tay này và Thánh Kinh ở tay kia và chúng ta có thể dùng lăng kính của đức tin để đọc tin mà đáp ứng
với Thời triệu . Người công giáo không thể giam hãm đời sống đức tin trong nhà thờ và không chỉ
hạn chế trong những vấn đề đang bàn cãi từ những thế kỷ đã qua . Vấn đề của chúng ta là đức tin
sống động và chúng ta được mời gọi để mang môt đức tin sinh động vào xã hội và chiếu giải sự thật
của đức tin vào những vấn nạn của xã hội đương thời.
Nhưng khốn thay dường như có một số người, họ nhìn vào giáo hội và những lới giáo huấn của giáo
hội qua lăng kính “ quan điểm chính trị của họ “ hơn là đường lối khác. Những người công giáo
được gọi là công giáo phòng trà ( cafeteria-catholics ) có thể tìm thấy lập trường của mình ở cả hai
phía “ chính trị tả và hữu khuynh”, và dùng cùng một phương pháp: “ Nếu những giáo huấn của
giáo hội không phù hợp với với những luận điểm chính trị của họ, thi họ nghĩ là giáo hội cần phải
đổi thay “ . Chính vì điểm này mà chúng ta nghe được những lời gào thét – đem giáo hội ra khỏi
phòng ngủ của tôi, và tại sao các Giám mục lại không ngừng nói về về chuyện tử hình và di dân?
Cuối cùng, Giáo hội không còn là Giáo hội, trừ phi Giáo hội mang được tiếng nói vào xã hội thay
cho mỗi con dân của Chúa và tìm cách bảo vệ tất cả dân Chúa từ khi dựng thai đến khi được chết
cách tự nhiên. Người công giáo phải tuân theo lương tâm của mình trong những lựa chọn chính trị .
Giáo hội không ngừng làm sáng tỏ những điều lương tâm cần phải tuân theo. Như thế người công
giáo phải lợi dụng mọi cơ hội để học lấy tất cả những gì có thể được về vấn đề chính trị và giáo huấn
của Giáo hội, để trở thành một công dân và người công giáo được thông tin đầy đủ ( Wellinformed). Là người công giáo, chúng ta mang sự dấn thân tuyệt đối của chúng ta cho nền luân lý
không thay đổi của cuộc đời, sự bảo vệ và thăng tiến hôn nhân, và sự dấn thân bảo vệ cho nhân
quyền như là những nền tảng cho sự lựa chọn có lương tâm. Mỗi người công giáo cần phải đắn đo
lá phiếu của mình trái với sự dấn thân cho đời, công lý và công ích.
Phỏng dịch theo bài “ Politics and faith: Being catholic in the public square “ của Cha Richard
Benson, trưởng khoa và giáo sư thần học ở đại chủng viện St. John Camarillo. Bài này đươc đăng
trong Tiding của Giáo phận Los Angeles ngày 13 tháng 10 năm 2006 .
Lời người phỏng dịch
Những tư tưởng trên đây nhằm giúp giáo dân đem Đạo vào Đời: Đời không có Đạo thì Đời vô hồn vô
hướng, mà Đạo thiếu Đời thì chẳng giúp ích chi cho con người và xã hội. Đạo và Đời gắn bó với
nhau trong một thực thể không thể tách rời . Đây cũng là tinh thần của cộng đồng Vatican II hướng
dẫn người giáo dân trong công việc cải tạo trật tự trần thế . Có một điều ta ít ai để ý, tuy chúng ta
là con cái hội thánh, nhưng chúng ta cũng là đồng bào cùng tất cả anh chị em chúng ta, và tiên vàn
chúng ta đã là con dân của đất nước chúng ta, nên trong việc cải tạo tật tự trần thế chúng ta không
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thể đứng trên và đừng ngoài dân tộc . Ngoài ra còn có những vần đề tra vấn lương tâm của mỗi
ngưởi giáo dân chúng ta trong và ngoài nước:
1.- Cộng đồng Vatican II đã ban bố hơn 40 năm nay, thế mà người giáo dân chúng ta đã làm
gì để đáp ứng kịp thời lời mời gọi của Giáo hội trong công việc cải tạo trật tự trần thế, nhất là xã hội
phá sản của đất nước chúng ta hiện nay?
2.- Đất nước chúng ta đang ngập chìm trong sự bất công và nhân dân chúng ta đã khổ đau
đến tột cùng, lương tâm chúng ta có nói gì với mỗi chúng ta không, nhất là những người trí thức
công giáo ?
3 .- Chúng ta có nghe, biết gì về phong trào dân chủ đang bị áp bức, đày đọa và trù dập triển
miên trong nước hiện nay ?
4.- Nếu chúng ta không bắt đầu ngồi lại với nhau, cùng nhau tìm ra những giải pháp thích
hợp, thì những hoạt động có tính cách cá nhân, phe nhóm chỉ là những hoạt động chạy quanh,
không bao giờ tiến lên được

.
41.-Công giáo với Dân tộc
A.- Đạo Công giáo và Tam giáo
1 .- Đạo công giáo là đạo mạc khải, thời Cựu ước là thời Chúa trực tiếp cai trị ( theocracy )
qua việc linh ứng cho các tiên tri. Tiên tri Mose đã lên núi cầu nguyện để lãnh nhận 10 điều răn về
Mến Chúa và yêu người, truyền luật Chúa cho “ dân được tuyển chọn “ Do Thái . Đến khi Chúa
Yêsu là con Thiên chúa giáng trần, cho biết chúng ta có Cha trọn lành trên trời là Đấng toàn Chân,
toàn Thiện và toàn Mỹ. Ngài xuống trần là để làm trọn lề luật của Chúa Cha là Yêu thương và tha
thứ . Yêu thương tất cả nhân loại kể cà kẻ thù, chứ không có “ mắt đền mắt đền răng “ như khi xưa,
và tha thứ là không còn ném đá người tội lỗi như xua, mà tha thứ “ không những 7 lần mà đến 70 lần
7 “.
Lệnh truyền cao cà nhất cho con cái Chúa là “ Mến Chúa và yêu Người “, con người là hình ảnh của
Thiên Chúa, nên yêu người cũng là mến Chúa. Có mến Chúa thì phải yêu ngươì, và có yêu người mới
chứng tỏ được lòng mến Chúa. Đây là hai mặt của cuộc sống công giáo, nó khăng khít với nhau, luôn
phải làm trọn cả hai. Mến Chúa trên trời là đấng không trông thất được thì có vẻ dễ hơn đối với thế
gian, nhưng yêu người cụ thể trước mắt thì quả vô cùng khó khăn, nên chỉ có yêu người thật sự thì
mới kiện chứng cho việc mến Chuá đúng cách.
Cầu nguyện và làm việc “ mến Chúa yêu Người “ không ngừng là hai phương thế hữu hiệu.
2 .- Tổ tiên Việt sống chuyên về nghề nông, quanh năm suốt tháng nhìn ngắm trời cao với
mây gió và trăng sao, để biết thời tiết mà thăng tiến cách trồng trọt hoa màu, nên cảm nghiệm được
lẽ huyền vi của Tạo hoá : lẽ đó gọi là thiên lý, hay dịch lý. Lý đó là lý Thái cực, Âm Dương, Ngũ
hành. Dịch lý của tộc Việt chú trọng ở Âm dương và Ngũ hành, còn Trung hoa chú trọng ở 64 quẻ,
chuyên về chuyện bói toán. Thiên lý thực ra cũng là lý của Thiên Chúa theo sự nhận thức của con
người nông dân. ( Science is after all, the knowledge of nature’s laws. The laws of nature are God’s
thoughts. Science is God explaining God to God through a human nervous system. Deepak Chopra
M.D; David Simon M.D. : The seven spiritual laws of Yoga. Page .X. )
Việt Nam có Tam giáo đồng nguyên, vì tất cả sách vở đều viết bằng chữ Lệ ( chữ Nho ) nên các
người theo Tam giáo đều phải học qua Nho giáo, khi học Nho giáo thì đụng đến Luân thường Đạo lý
về Tu, Tề, Trị , Bình . Đây là điểm gặp nhau sơ khởi của 3 tôn giáo.
Đạo lý Nho chứa nét song trùng lưỡng hợp ( tức là Tiên Rồng, vợ chồng, âm dương . . . ) , nét lưỡng
hợp được quân bình bằng cơ cấu ngũ hành, đây là dịch lý, là luật thiên nhiên . Ta có thể gọi thiên lý
mà Nho giáo trực thị được là tính Chân của Thượng đế.
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Khi thời bình thì các nhà đạo sĩ ( Lão giáo ) lên núi tu tiên. Các đạo sĩ thiên về vẻ đẹp của vũ trụ,
nên bắt gặp được tính Mỹ của Thiên Chúa, còn các vị tu sĩ Phật giáo khi tu luyện , thiền định để bỏ
được Tham , Sân , Si , vén được màn vô minh, nên bắt gặp được tính Thiện, Đạo Nho cũng theo phép
toạ vong, hướng tâm mà đi vào đạo Trống để bắt gặp được thiên lý, tức là Chân.
Tất cả ba đạo đều đi về tâm linh qua 3 ngả khác nhau, mà cảm nghiệm được Thiên Chúa qua ba tính
khác nhau, đó là Chân , Thiện, Mỹ. Tuy đường lối có khác nhau, nhưng mọi phía đều gặp nhau:
phương Tây biết được luật của Chúa ( God Laws ) qua mạc khải, còn phương Đông nhờ nhìn ngắm
vũ trụ mà nhận biết được thiên lý ( natural laws ), hay nói cách khác Tam giáo và công giáo đều gặp
nhau ở Chân, Thiện, Mỹ.
3 .- Trong công giáo thì Thiên Chúa có 3 ngôi : Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh thần.
Trong Nho giáo thì Thiên chúa không có ngôi vị, mà là siêu ngôi, ( superperson ). Nếu ta xếp Văn
Tổ ( Cao, Tằng, Tổ, Nỉ ) theo cơ cấu Ngũ hành, mà truy lên đến Tổ của các Tổ ( perfect ancestor ),
thì ta gặp Thượng đế. Còn Phật giáo chỉ nói khi giác ngộ thì thành Phật, khi đó được sống hạnh
phúc trên cõi Nát Bàn.
Còn Đạo Lão thì đi tìm trâu, rồi cưỡi trâu, đến khi quên cả người và trâu, quên hết đời mà trở về
nguồn cội, huyền đồng với vũ trụ mà thành Tiên. Những giá trị cao quý của Công giáo là công bằng,
bác ái và tha thứ. Còn Nho giáo thì là Nhân, Trí, Dũng , Phật giáo là Bi, Trí, Dũng. Lão giáo thì từ
chối luân thường đạo lý, mà tìm cách huyền đồng với vũ trụ, để được trường sinh. Các nguồn sống
cao cả đó, nói cho đến cùng cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, Thượng đế.
4.- Đi về tâm linh, đạo Phật dùng phép Thiền, đạo Lão phép Lân hư, đạo Công giáo thì có
cách Nguyện Ngắm ( contempation and meditation), còn đạo Nho thì theo phép Toạ vong ,ngồi yên
lặng mà quên sự đời mà tiếp cận với thiên lý, nhưng đặc biêt Nho giáo có Ngũ thường và Ngũ luân
là phương pháp tâm linh ( thực tiễn ) hóa con người và cuộc đời, nghĩa là đem Đạo ( luật thiên
nhiên ) vào đời, đời và đạo là hai mặt của đời sống con người trong xã hội . Đạo (đạo sống ) hướng
dẫn đời, đời là nơi để luyện đạo .
5 .- Dù có được mặc khải hay là do trực giác mà nhận biết được Thiên chúa, Thượng đế,
nhưng với không và thời gian hữu hạn của con người, tuy mức độ nhận thức cao thấp có khác nhau,
con người dù có thông minh mẫn tiệp mấy cũng không thể nhận bìết Thiên chúa,Thượng đế được
toàn bích, vì thế nên các đạo giáo có thể bổ túc cho nhau được nhiều khía cạnh, đó là con đường đại
kết mà cộng đồng Vatican II đã đề ra.
Thiển nghĩ tư tưởng đồng hoá Giáo Hội với Đạo lý của Thiên Chúa cũng như Linh mục với Chúa
Yêsu là không ổn, vì Chúa thì vô biên, mà Giáo hội là những con người hữu hạn, mọi sự đều được
giới hạn trong không và thời gian. Cũng vậy, Chúa Yêsu thì trọn hảo, còn Linh mục dầu có thánh
thiện đến đâu cũng chưa đạt đến mức không tì vết. Hay nói cách khác là ta không thể đồng hoá vô
biên với hữu hạn, thánh thiện với bất toàn. Tìm về con đường đại kết, tất cả tôn giáo cùng nhau đóng
góp tích cực vào lãnh vực tâm linh, làm động cơ cho toàn dân vùng dậy là đièu may mắn cho con
người và tổ quốc. Đây cũng là dịp may mắn vô cùng cho công giáo trên con đường truyền bá phúc
âm tại Việt Nam .
B.- Quan niệm Đạo và Đời
Đạo Lão thì chống việc phân chia nhĩ ngã, phải trái, thiện ác, chống luân thường đạo lý, nên lên núi
tu tiên, tìm cách huyền đồng với vũ trụ để trường sinh bất tử.
Phật giáo thì quan niệm đời là bể khổ, mọi sự đều là hư ảo, nên cũng tìm cách thoát tục bằng đường
lối thiền định, hầu diệt tham, sân, si, vén màn vô minh để giác ngộ. Phái Tiểu thừa thì hạn chế hành
động để diệt nghiệp, hầu mau được giải thoát . Còn phái Đại thừa thì đi theo con đường dài hơn:
giác ngộ, giác tha, để giác hành viên mãn. Đây là con đường giải thoát chung cho mọi người. Còn
Nho giáo thì lăn lưng vào trần thế, chuyên chú về con đường Tu, Tề, Trị, Bình để an bang tế thế, để
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đưa lại hoà bình và hạnh phúc cho con người tại thế. Là con người lưỡng thê, Nho giáo một mặt đi
khám phá vũ trụ để phát triền tinh thần và vật chất ( thế sự ), còn đi vào lòng mình để tiếp cận với
thiên lý để phát triển phần tâm linh.
Ta có thể dùng thái cực viên đồ để hiều tại sao đạo với đời là hai mặt của cuộc sống của con người .
Vòng tròn thái vực được chia đôi bằng chử S, phần bên này là đạo thì bên kia là đời, đạo thuộc âm,
đời thuộc dương, âm dương tương thôi, nghĩa là đạo và đời vừa xô đẩy vừa kéo nhau để chuyển hoá
cuộc sống, nhưng phải làm sao cho hai mặt thế sự và tâm linh phải giữ được thế quân bình. Khi giữ
được thế quân bình, con người sẽ tạo ra mối an hoà với tha nhân và trời đất.
Còn công giáo thì hàng ngày : “ Nguyện danh Cha cả sáng, vâng ý Cha dưới đất cũng như trên
Trời “ ( Kinh Lạy Cha ) nghĩa là để làm cho danh Cha cả sáng thì cố làm cho cuộc sống ở trần thế
sao cho được tương đối trọn lành như ở trên trời, hay nói cách khác, có sống cho ngay lành thì mới
làm cho cuộc sống con người dưới thế được bình an ( vinh danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới
thế cho người lòng ngay ) . Đây là công cuộc xây dựng hoà bình thế giới.
Chúa Yêsu đã phán truyền cho các môn đệ: “ Các con hảy rao giảng Tin mừng cho muôn dân khắp
cùng trái đất, “ Để thực hiện lệnh truyền mến Chúa yêu người, người công giáo phải làm trọn hai
nhiệm vụ, một là ngôn sứ, hai là chứng nhân. Ngôn sứ là rao giảng Tin mừng, nhưng lời rao giảng
và cuộc sống làm chứng phải là một, nghĩa là đã ngôn thì phải hành, ngôn hành hợp nhất thì công
việc truyền giáo mới có tác dụng . Có thế thì Đạo và Đời là một, Đạo để hướng dẫn đời, và đời là
môi trường để luyện đạo . Trong việc rao giảng Phúc âm thì việc làm chứng nhân ( sống lời Chúa )
cho hợp với lời rao giảng ( nói lời Chúa ) là rất quan trọng, vì người ta chỉ nhận được Chúa qua
cuộc sống của con người rao giảng, để cho người nghe giảng nhận biết là có Chúa ngự trong con
người giảng. Vậy trước khi đi rao giảng thì phải xem mình đã có là chứng nhân hay không?
Sống phản chứng thì không thể làm cho công cuộc rao giảng tin mừng có hiệu lực.
Cho nên việc sống đạo không những là tìm nước thiên đàng ngày sau, mà trước hết là xây dựng một
thiên đàng trần thế tàm tạm ngày nay, có thế mới bảo đảm cho việc cứu độ của mọi người ngày sau .
Chỉ lo việc cứu độ ngày sau mà bỏ lơ cuộc sống trần thế để cho những thế lực vô thần ngự trị trần
gian, thì Đạo sẽ vô tác dụng. Những người công giáo là sứ giả hoà bình, mà để cho thế giới ngày
nay tràn dầy bất công và bạo động thì chưa thể làm chứng một cách tích cực được.
C.- Những sai lầm và ngộ nhận
Khi thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa, các nhà truyền giáo có giúp Nguyễn Ánh (
tức vua Gia Long ) cầu viện với thực dân trong một số việc, do đó mà có một số người Việt Nam có
ác cảm với công giáo, rằng các nhà truyền giáo đã giúp Nguyễn Ánh “ cõng rắn cắn gà nhà, . . . “ .
Đây là một điều nhức nhối cho giáo hội công giáo, dầu có thanh minh mấy đi nữa, thì về mặt tâm lý,
các định kiến của thành phần quá khích tôn giáo khó mà xoá nhoà đi được . Đành rằng đạo công
giáo đã được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ 16, chứ không phải đến thời Nguyễn Ánh mới truyền qua.
Những cái lỗi đó nếu có mức độ nào, thì cũng là lỗi lầm của một số giáo sĩ thời đó, đâu có phải là
của giáo hội. Các nhà truyền giáo chỉ truyền đạo công bình và bác ái để giải phóng người nghèo
khổ, bị áp bức nhất trong xã hội, nhưng các vị truyền giáo có liên hệ với những người đi xâm lược
là điều đáng lẽ nên tránh. Mục đích truyền giáo là tốt, vì là đạo của Hoà bình, nhưng dùng phương
tiên đi theo người làm chiến tranh là không tốt. Cứu cánh tốt phải đi với phương tiện tốt, không thể
làm khác.
Khi truyền giáo các vị thừa sai Tây phương không hiểu nổi phong tục tập quán Việt Nam, như việc
thờ cúng Tổ tiên, các ngàì tưởng đó là mê tín dị đoan, và không phân biệt sự thờ phượng (
veneration ) và tôn kính ( respect and gratitude ), nên không cho giáo dân thờ cúng Ông Bà, Cha me
qua đời và việc ăn của cúng , các ngài nghĩ rằng đạo hiếu thì đã có luật Chúa răn dạy rồi, đó là điều
4 trong 10 điều răn và đến các ngày giổ chạp thì chỉ đến nhà thờ xin lễ cầu nguyện là đủ . . Còn về
văn hoá Việt Nam thì việc Tôn kính ông bà Tổ tiên qua đời là để nhắc nhở con cháu biết kính trọng
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biết ơn các bậc sinh thành, việc này phải làm suốt đời từ khi những bậc quá cố còn sống hay đã chết.
Con cái có biết sống hiếu thảo với cha mẹ thỉ mới giữ được đường ngay lẽ phải, nhờ phong tục này
mà dân Việt Nam giữ được cái gốc để khỏi bị đồng hoá và bị thôn tính. Cha mẹ là người đã sinh ra
và nuôi nấng con cái nên người, đã chịu bao khó khăn và cực nhọc, mà con cái không biết ơn và kính
trọng, thì phỏng Thiên Chúa là đấng vô hình thì làm sao mà việc thờ phượng Chúa được trọn hảo.
Thực ra chỉ có việc không chịu tìm hiểu nhau mà sinh ra nhiều ngộ nhận tai hại thật là đáng tiếc.
Ngoài ra, qua thời gian dài trong lịch sử, có một số phần tử trong giáo hội đã làm gương mù, đáng lẽ
phải đi theo người nghèo, những người bị áp bức bóc lột để phục họ, thì lại đi với chính quyền, là kẻ
quyền thế chỉ vì quyền lợi. Việc này làm cho thành kiến trên sâu rộng ra.
Trong thời đệ nhất cộng hoà, một số người công giáo thiển cận cho là chỉ có người công giáo mới
chống cộng được, việc này gây ra xích mích tôn giáo đáng tiếc, vì khi chưa có mặt công giáo thì
những ai đã xây dựng và giũ gìn nước nhà qua dòng lịch sử. Nói thế, ta không thể phủ nhận được sự
đóng góp đáng kể về mọi phương diện của người công giáo cho quốc gia .
Một việc quan trọng là trong triều Nguyễn, người công giáo đã bị bách hại, bị vây khổn trong giáo
xứ trong giáo phận, nên dầu muốn dầu không, một số hoạt động công dân của giáo dân bị hạn chế.
Các giáo xứ trở thành các pháo đài để tự bảo vệ qua các cuộc bách hại.
Vì ngộ nhận mà đạo công giáo bị xem là tả đạo và người công giáo bị bách hại.
Ta nên ý thức rằng trước khi là thành phần của một tôn giáo, thì ta đã là công dân của nước VN rồi,
tất cả là anh em đồng bào, lại nữa tôn giáo nào cũng dạy dỗ lòng thương yêu mọi người, sao anh em
đồng bào lại bất bình với nhau, gây gỗ khích bác nhau, gây tổn hại cho nhau Thật là đáng tiếc. Hai
nữa tôn giáo nào cũng dạy ta sống theo những giá trị cao cả, sao chúng ta không cố đem tinh thần
cao quý đó để sống với nhau, để phục vụ cho quốc gia cho đồng bào, hơn chăng là những hành động
rửa chân cho nhau đó.
Tôn giáo của ta có hơn hay kém là ở chổ tinh thần phục vụ cho những người nghèo khổ, những kẻ
khốn cùng . Trong khi nhân dân chúng ta đang bị cộng sản dày xéo, ta đã làm những gì cho đồng
bào bị áp bức để sống đúng tinh thần của tôn giáo đã truyền dạy cho ta.
D.- Giải tỏa ngộ nhận
Qua một vài nhận định trên, tuy còn khá nhiều thiếu sót và thiếu chính xác, nhưng động cơ được nêu
lên là đi tìm sự thật, vì sự thật sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những lỗi lầm và ngô nhận, vì chính sự
thiếu hiểu biết đưa tới sự ghen ghét, sự hiểu lầm. không có can đảm nhận các lỗi lầm mà sửa đổi
cũng như tìm cách hoà giải thì không bao giờ tiến bộ được . Cái thói thường cái xấu thì che đi và cái
tốt thì khoa trương là điểu phải sửa chữa. Người Việt Nam ta xem ra chưa có can đảm nhận lỗi lầm
mà sửa đổi. Những cái đó xem ra là nhỏ, nhưng chính sự ngô nhận đã đưa tời nhiều tai hại vô cùng
cho quốc gia, đó là sự đoàn kết quốc gia.
Có người sẽ bảo, những vết thương quốc gia đó hầu như đã được lãng quên, nay còn đem ra làm gì,
để khơi lại những điều bức xúc cũ. Khổ thay là những bức xúc đó còn âm ỉ nơi một số người, một cản
ngăn cho việc đoàn kết quốc gia. Ta phải có can đảm đi ngay vào chính vấn đề để giải toả những
bức xúc, nếu có giữa các thành phần tôn giáo để nối kêt lại tình nghĩa anh em đồng bào. Khi đó ta
mới có thể cùng nhau đóng góp được gì cho đất nước. Những sự hợp tác ngày nay giữa các tôn giáo
là một điều rất đáng khích lệ và đáng mừng, và cần xúc tiến thêm cho đến khi mọi ngộ nhận đều
được giải toả. Tất cả những lỗi lầm và ngô nhận trên, nếu ta sống đúng theo tinh thần tôn giáo mà
đối xử với nhau theo tình đồng bào và đứng trên lập trường dân tộc thì dễ đi đến chỗ thông cảm
nhau.
Ngày xưa lúc bình an thì những người theo Lão giáo lên núi tu tiên, những người theo Phật thì nhập
thiền để được giác ngộ, những người theo Khổng giáo thì lăn lưng vào đời với công việc Tu, Tề, Trị,
Bình . Ai theo đạo nấy theo lý tưởng của mình mà sống . Có người theo đến hai ba đạo mà không có
gì phiền phức . Nhưng đến khi có giặc thì mọi người theo nguyên tắc : “Động vi binh, tịnh vi dân “,
kể cả những người đàn bà, những người đi tu , tất cà nhào ra đánh giặc. Khi dẹp giặc xong ai lại về
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phận vụ hàng ngày như xưa, không có tranh công cứu nước. Thánh Gióng là điển hình. Đến nay ta
thấy tinh thần đó chưa được phục hồi, vì đang còn bị thương tổn.
Như đã trình bày trên, tuy giữa các tôn giáo đều có nhiều điểm tương đồng, chúng ta phải tìm cho ra
những điểm tích cực hơn để đóng góp cho quốc gia dân tộc, nay là cơ hội bằng vàng để cho người
công giáo đi vào lòng dân tộc, cùng mọi thành phần khác khai quật lại tinh hoa nền văn hoá Việt,
nhất là về con đường Tu,Tề, Trị, Bình để tạo ra nhựng trai hùng gái đảm, là những anh hùng trần
thế, xây dựng lại cơ đồ tổ tiên ,cũng như tìm những tương đồng giữa các tôn giáo để thắt chặt thêm
tình đồng bào và giúp nhau tiến về cuộc đời cứu rỗi ngày sau. Đó là một cách làm công tác sứ ngôn
và chứng nhân tích cực để giải toả tất cả những hiểu lầm do sự thiếu hiểu biết nhau . Sự hội nhập
văn hoá truyền thống của Tổ tiên giúp ta sống gần với đồng bào hơn, sống đời công giáo trong nhịp
sống của dân tộc, để chúng ta làm cả sáng danh Cha ở trên trời. Chỉ có sự sống hay việc làm thể
hiện đưc tin mới làm sáng tỏ vai trò chứng nhân của mình. Được vậy thì tất cả những hiểu lầm
trong quá khứ vì thiếu hiểu biết nhau có thể giải toả được. Chúa Yêsu sinh ra trong hang bò lừa,
giảng đạo ở nơi cheo leo ven đồi, xó biển . . ., rồi chết nhục trên đồi trọc, suốt đời Ngài tìm cách
phục vụ những người nghèo khó, những kẻ khốn cùng, nhưng người bệnh tật, và những người tội lỗi .
Tự cổ chí kim, không ai ưa lối sống nghèo khó nhưng cao cả như Chúa yêsu . Chúa Yêsu sống nghèo
hèn và lành thánh trong trần thế đến 30 năm, mà chỉ đi rao giảng tin mừng chỉ có 3 năm . Ngài
sống làm chứng nhân ở trần thế trước, rồi mới đi rao giảng về con đường cứu rỗi cho muôn dân sau.
Ngài làm chứng trước rồi mới rao giảng sau, thế mà còn bị vu vạ, cáo gian . Là môn đệ của Chúa
Yêsu, ta không thể ngoảnh mặt với trần thế, mà phải theo dấu chân ngài trên trần thế để được cứu.
Ngày nay nhân dân ta đang bị áp bức, bóc lột, hành hạ đủ cách, là môn đệ của Chúa Yêsu, chúng ta
nghĩ gì ? Đây là mới là cơ hội bằng vàng để ta có thể làm chứng nhân đích thực cho đức Kitô, nếu
cứ vô tình bỏ qua là ta đã sống phản chứng với đạo Chúa.
E.- Nhiệm vụ của hàng giáo dân
Trong Hiến chế của Hội thánh, giáo hội đã phân định rõ ràng các thành phần của giáo hội. Giáo
hội có hai thành phần : hàng giáo phẩm và giáo dân. Hàng giáo phẩm gồm có các giám mục, các
linh mục và các tu sĩ trong các dòng phụ tá, đứng đầu là đức Giáo Hoàng. Còn hàng giáo dân là
những người được rửa tội, nhân danh Cha và Con và Thánh thần.
Mỗi thành phần có những nhiệm vụ rõ ràng : Hàng Giáo phẩm chuyên lo việc rao giàng tin mừng và
phụ giúp giáo dân trong việc cải tạo trật tự trần thế. Còn Giáo dân thì chuyên lo việc cải tạo trần
thế và phụ giúp hàng Giáo phẩm trong việc rao giảng Tin mừng. Hai thành phần đều có giá trị
ngang nhau, nếu làm trọn sứ mạng của mình .
Trong thực tế nước ta, các vị Linh mục đều được huấn luyện kỹ càng, nhưng hàng giáo dân vì nhiều
lý do mà chưa được trưởng thành, phần nhiều cứ sống trong chiếc áo chùng của Linh mục, Linh mục
bảo gì thì cứ xin vâng. Còn những nan đề của Trần thế thì như bị nhảng quên, cứ cho việc đi nhà
thờ đọc kinh cầu nguyện và tham gia ít công tác truyền giáo là đủ rồi. Lúc xưa, vì sao nhảng việc
trần thế, mà để cho vô thần tràn lan, gây ra biết bao nhiêu thương đau cho nhân loại. Đến nay đất
nước còn bị Cộng sản độc trị, nên đạo mới bị cấm đoán bách hại. Tuy người công giáo đã làm hết
mình nhưng chưa đủ, vì vô thần ngày càng tràn lan. Ngày nay muốn đi vào lãnh vực trần thế, trước
hết người giáo dân phải có đức tin sống động nghĩa là đức tin có thể đem vào đời để sống hoà với
mọi người, đó là vế phần tâm linh, còn về phần thế sự, ta phải hiểu biết những vấn đề về con người
và xã hội. Để xứng đáng là con cái của Chúa thì ta không thể chỉ siêng năng công việc cầu xin, mà
đồng thời phải làm, trước nhất là làm “ con Chúa “ là con người cao cả, con người biết tự chủ, tự
lực và tự cường, biết sống ngóc đầu lên làm chứng thực sự cho Chúa. Thứ hai là ta phải biết những
vấn đề của thế sự, những nan đề của con người và đất nước và phương cách tác động vào công việc
cải tạo trật tự trần thế. Đất nước chúng ta là môi trường để giáo hội truyền giáo, truyền giáo để cho
xã hội được ổn định và hoà bình . Ta không thể làm riêng công việc của giáo hội, mà tự cho là đủ ,
mà phải cùng toàn dân tham gia vào việc cứu và xây dựng nước, ta phải làm chung với mọi thành
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phần của dân tộc mới có hiệu quả . Ngoài việc ta phải có niềm tin và phương cách hành động, ta
phải đi sâu vào văn hoá của dân tộc, nói bằng những tiếng nói dễ hiểu của dân tộc và làm những
việc thiết thân cho con người và đáp ứng những nan đề của đất nước . Ta phải đem hết những tinh
tuý của tôn giáo mình mà phục vụ anh em đồng bào và đất nước. Nếu ta làm được như thế , thì
chẳng có ai hiểu lầm và đố kỵ với chúng ta . Con người ngày nay đã giáng cấp một cách thảm hại,
ta phải là môn đệ mang chút sức sống và ánh sáng của Chúa Yêsu vào đời . Xã hội ngày nay đầy
rẫy những bất hoà, ta phải là những chứng nhân hoà bình. Chúng ta phải học thuộc kinh Hoà Bình
của Thánh Fanxicô Assisi, giúp nhau sống và hành động theo tôn chỉ ấy. Có vậy mới cứu Ta và cứu
Người được, và mới mong phần thưởng đời sau.

( Nhởn nhơ )

42.-Tản mạn về Công lý và Hoà bình
A.- Vào đề
Mấy lâu nay, ta thấy có phong trào của hàng Giáo phẩm và Giáo dân Hà Nội và Sài gòn đòi công lý
cho Giáo phận. Ở Hà Nội có Giám mục Ngô Quang Kiệt đứng đầu, cùng hàng ngàn Giáo dân đòi
nhà cầm quyền CS trả lại Toà Khâm Sứ đã bị cưỡng chiếm gần 60 năm nay. Giám mục Nguyễn Văn
Sang ở Thái Bình đóng vai trò con thoi giữa nhà cầm quyền và Giáo phận Hà Nội để giải quyết vấn
đề.
Ở Sài Gòn thì có Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng gởi văn thư đòi nhà cầm quyền trả lại cơ sở công
giáo ở Đường Nguyễn Du, Lm Huỳnh công Minh cũng có lên tiếng về vần đề này. Đây là những vị
trong hàng Giáo phẩm tương đối được lòng nhà cầm quyền.
Trong khi phong trào cầu nguyện đòi thực thi công lý đang dâng cao, thì đột nhiên có văn thư của
Quốc Vụ Khanh toà Thánh Vatican gởi cho Giáo phận Hà Nội, sau đó nhà cầm quyền Việt Nam cũng
hứa sẽ trả lại toà Khâm Sứ, thế là phong trào đòi công lý bị xẹp ngay.
Từ đó giáo dân cứ ngóng cổ trông chờ hoài, chẳng những không thấy lời hứa được thực hiện, mà còn
thấy Thượng Tọa Thích Trung Hậu, đại diện cho Phật Giáo Việt Nam ( PGVN ) gởi thư cho Thủ
Tướng Việt Nam, nại cớ rằng đất đó nguyên là của Phật Giáo từ đời nhà Lý, nên đòi hỏi nhà cầm
quyền khi muốn giải quyết vấn đề thì phải tham khảo với PGVN trước!
Thêm vào đó lại có Lm Trương Bá Cần cũng viết trên Báo Công giáo và Dân tộc ( CG & DT )
thường bênh vực nhà cầm quyền và luôn chê bai giáo hôi tại Việt Nam là lỗi thời, không đi vào lòng
dân tộc như họ.
PGVN và CG & DT là hai tổ chức đội lốt tôn giáo, là tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, nay là lúc
cần đến hai tổ chức quốc doanh này đứng lên gỡ rối, để bảo vệ nhà cầm quyền CSVN đang bị tứ bề
vây khổn.
Tôi viết bài này không với mục đích cãi lý cho bên nào, mà chỉ ghi ít nét về văn hoá dân tộc và tinh
thần Kitô giáo để làm sáng tỏ phần nào vấn đề mà thôi.
B.- Định nghĩa
Trước tiên chúng ta tra cứu nghĩa của các danh từ liên quan đến vấn đề Đạo lý của dân tộc:
Về Kitô giáo thì có các giá trị : Công lý hay lẽ công bình, Bác ái, Hoà Bình.
Công lý: Đạo lý rất công bằng không thiên tư về mặt nào.
Bác ái: Yêu hết mọi người, mọi vật.
Hoà bình: Yên lặng, không có xung đột.
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Về Nho giáo thì có Nhân, Trí, Dũng, ( hay Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Xin xem bài về chính trị quốc
gia qua con đường Tu, Tề, Trị, Bình ở trên )
Về Phật giáo thì có: Bi,Trí, Dũng.
Về các Tôn giáo khác đều có giá trị Tâm linh và Thế sự.
( Vì không nắm vững, xin quý vị trong Phật giáo cũng như các Tôn giáo khác đề cập tới cho rõ ràng
đầy đủ . Đó là những giá trị của các Tôn giáo hay những dòng Đạo lý đã giúp dân tộc ta sống
lương hảo và hùng mạnh qua bao thế kỷ. Đây cũng là mạch sống của dân tộc trải qua hàng ngàn
năm. Như đề mục nêu trên, tôi chỉ đề cập đến vấn đề liên quan đến Kitô giáo đượm đôi chút tinh
thần dân tộc Việt:
Để hiểu phần nào về giá trị của Bác ái và Công bình ( hay công lý ), ta có thể ví hai đức tính đó như
nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời, đó là nguồn năng lượng ba động đưọc truyền đi theo đường
hình sin bao bọc năng lượng hạt photon được truyền đi thẳng tắp ( Theo Louis De Broglie ). Năng
lượng hạt di chuyển theo đường thẳng được bao bọc bởi năng lượng ba động hình sin uốn quanh:
Năng lượng di chuyển theo hình sin có thể ví như nguồn Tình, lòng Bác ái; là nguồn Tình bao la nên
có tính chất bao dung, dễ tha thứ; còn năng lượng di chuyển theo đường thẳng là lý công chính.
Lòng Bác ái có thể ví là là nguồn sống, còn lý Công chính là nguồn sáng. Hai nguồn này cùng bản
chất, có cùng một gốc và không thể cách ly. Ta không thể tách riêng rẽ ra được.
Vì đi vòng vo uốn quanh nên Bác ái có tính chất bao dung, dễ tha thứ, nhưng dễ bị thiên lệch, còn
Công lý đi thẳng tắp ở giữa, thẳng mực tàu làm đau lòng gỗ, nên dễ làm tổn thương kẻ khác. Khi
sống ở đời, nếu biêt kết hợp nhuần nhuyễn Bác ái và Công bằng thì mới tạo nên mối Hòa ( Hoà bình
) bền vững với những kẻ khác, chứ duy Lý hoặc duy Tình, thì cuộc sống con người đều bị thiên lệch,
gây nên bất Hòa.
Nguồn gốc của năng lượng phát xuất từ Singularity, là một điểm vô cùng nhỏ, vô cùng cô đọng, đậm
đặc ( condensed ), nên nổ tung thành vụ Nổ Lớn ( Big Bang ), mà tạo nên vũ trụ, vạn vật. Vậy Big
Bang là hiện tượng sáng tạo vũ trụ.
Theo Đông phương, đây là một Tán, để hình thành và phân bố vạn vật ra khắp không gian.
Lẽ tất nhiên tác giả của các hiện tượng tạo thiên lập địa là đấng Sáng tạo vũ trụ, Ngài nắm giềng
mối của tất cả mọi định luật trong vũ trụ.
Ngược với một Tán là một Tụ, gọi là sức hấp dẫn vũ trụ ( attraction universelle ), để hút vạn vật liên
kết vào gốc Big Bang, để giữ cho các thiên thể ở vị thế cân bằng trong không gian, điểm hút (điểm
tác dụng của sức hút ) là ở tại trọng tâm của các vật thể. Sức Tán và sức Tụ đều là năng lượng.
Nhờ sức ly tâm và quy tâm, mà các vật thể được treo lơ lửng trong không gian qua thời gian lâu dài.
Lẽ tất nhiên tác giả của các hiện tượng tạo thiên lập địa là đấng Sáng tạo vũ trụ, Ngài là nguồn gốc
của Singularity, Ngài đã sáng tạo một lần tất cả mọi định luật trong vũ trụ, để cho con Người khai
thác mà phát triển, đặng hiểu biết Ngài hơn, mà ngày càng đến gần với Ngài.
Ta không thể nài nỉ cầu xin để làm thay đổi bất cứ một thứ gì mà Ngài đã sáng tạo.
Ta thấy Tán là con đường hướng ngoại, đường đi vào Thế sự, còn Tụ là con đường hướng nội đi vào
nguồn gốc Tâm linh. Đi vào Tâm linh để tu dưỡng nguồn sống ( Bác ái ) và nguồn sáng (lý Công
chính ), đi ra Thế sự là đem nguồn sống và nguồn sáng đã thu nhận được từ nguồn Tâm linh để sống
với mọi người. Có được nguồn sống và nguồn sáng từ gốc Tâm linh, thì mới giúp con người khám
phá các định luật trong vũ trụ để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và cũng để ăn ở hoà với
nhau cho đúng tinh thần của Bác ái và Công bằng.
Bác ái chỉ là cái nền, công bằng mới là cốt tuỷ của sự sống với nhau ở trần gian; Bác ái là cái Thể,
còn Công bằng là cái Dụng, nên khi sống ở đời, ai cũng phải đem Công lý ra mà sống hòa với nhau,
không thể lấy Bác ái thay cho Công bằng ( công lý ), vì Bác ái là lòng yêu thương mọi người, nên ( tự
buộc mình ) phải ăn ở Công bằng với nhau để tạo nên sự Hòa.
Sống ở đời, mà chỉ chú ý tới Bác ái, mà coi nhẹ hay quên lẽ Công bằng là một thiếu sót quan trọng,
vì quên lẽ công bằng thì sẽ gây ra Bất công, nên trái với tinh thần hoà bình của Đạo lý Trời cao.
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C.- Lệnh truyền của Chúa: Mến Chúa, Yêu người.
Muốn mến Chúa thì phải đi vào Tâm linh, muốn yêu người thì phải đi ra Thế sự mà sống ở đời theo
tinh thần của Chúa, để mọi người xứng đáng là một viên gạch xây dựng Hoà bình.
Có đồng thời Mến Chúa và Yêu Người thì mới mong thể hiện tinh thần câu “ Vâng Ý Cha dưới Đất (
Thế sự ) cũng như trên Trời ( Tâm linh ).
Luật Mến Chúa Yêu Người phải được thể hiện ở tất cả trong mọi lãnh vực sinh hoạt của đời sống mọi
con Người: Trước tiên là ngay với chính mình, rồi tới gia đình ( giữa vợ chồng, con cái với cha mẹ,
và anh chị em với nhau ) tới các giáo hội ( giữa hàng giáo phẩm và giáo dân ), trong xã hội ( giữa
các thành phần cũng như nhân dân với chính quyền), cũng như các cộng đồng quốc tế với nhau. Tất
cả không loại trừ ai đều phải đối xử với nhau trong tinh thần Bác ái và Công bằng.
Ngày nay ta thấy đâu đâu cũng xẩy ra cảnh Bất hoà là do lối sinh hoạt giữa các thành phần với nhau
không đúng với tinh thần Mến Chúa Yêu Người, hoặc thiếu vắng tinh thần Bác ái và Công bằng,
hoặc chỉ có lời Nói Bác ái mà thiếu việc Làm Công bằng. Khi Mến Chúa thì phải trau dồi cho được
lòng Bác ái và hiểu mọi ngành ngọn của lẽ Công bằng ( Công chính ), mà Yêu Người thì phải đem
tinh thần Mến Chúa mà ăn ở với mọi Người cho được Công bằng, nếu được như thế, thì làm gì mà
không có sự Hoà. Khi một ai hay tổ chức nào có phạm vào hai đức Bác ái và Công bình ấy thì cần có
thêm đức tính thứ ba là lòng Tha thứ ” 70 lần 7 “ để hai bên cùng đi vào nẻo Canh tân mà Hoà giải.
I.- Đối với bản thân
Con người là một thụ tạo của Thượng đế, nên mỗi người đều có Chúa ngự trong lòng ( có đền thờ
Chúa ở trong lòng ), nhờ vậy mà con người đã có sẵn mầm Bác ái và Công bằng ở trong, chỉ cần
mình nuôi dưỡng cho lớn lên, đừng để cho Tham, Sân, Si che lấp thì việc Mến Chúa và Yêu Người
mới được hiệu quả. Đây là nguồn năng lượng, là sức sống của Bác ái và nguồn sáng Công bằng (
Công chính ) , Chúa trang bị cho mỗi người để sống hàng ngày ở trần thế. Cuộc sống hàng ngày đều
hao phí năng lượng, nên buộc con Người một mặt phải quay về nẻo Tâm linh để un đúc, tiếp nhận
thêm nguồn sống và nguồn sáng, để mặt khác phải đi ra Thế sự dùng nguồn năng lượng có được mà
tìm cách nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, và xử kỳ tiếp vật cho được hài hòa.
Cuộc sinh hoạt của con người phải gồm đủ hai chiều Nội ( Tâm linh ) Ngoại ( Thế sự ) mới phát
triển được toàn diện. Gốc con Người là Tâm linh, Ngọn là Thế sự, chúng ta cần phải có đủ cả Gốc và
Ngọn thì sự sống mới viên mãn. Bỏ gốc Tâm linh hay Đạo lý làm Người là nguyên nhân gây ra Bất
hòa trong xã hội. Xã hội ngày nay hư đi vì bỏ gốc Tâm linh hay lẽ sống Bác ái và Công bằng. Những
phong trào vô thần hay tự do phóng túng đều do sự sống một chiều mà ra, mà nguyên nhân hoặc chỉ
có sự sống tâm linh hay chỉ một mình thế sự, chẳng khác nào như người đi một chân, tất nhiên sẽ vấp
ngả.
Một nguyên nhân khác là không kết hợp được sự sống hài hòa giữa Bác ái và Công bằng. Bác ái là
nền tảng là động cơ để thi hành Công bằng, ra sống xã hội mà coi nhẹ hay bỏ quên lẽ Công bằng là
một thiếu sót quan trọng, vì nguyên nhân rối loạn trong xã hội là do Bất công, làm sao lấy một mình
Bác ái mà sửa chữa được, bỏ việc Công bằng mà chỉ làm có Bác ái để xoa dịu đôi chút khổ đau tạm
thời cho người nghèo khó thì dễ hơn, nhưng chỉ là làm việc “ xoa dầu cù là lương tâm “ mà thôi. Đây
là TIỂU ÂN.
Ta lấy ví dụ cụ thể, trong chế độ XHCN của CS hiện nay, ta thấy tệ nạn Bất công xẩy ra khắp mặt, xã
hội ngày nay là một xã hội đảo điên, trên dưới đều lừa đảo nhau mà cướp giật về Tiền bạc và Tính
dục, nguyên nhân chính là do sự tước quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản làm người của toàn
dân, đó là nền tảng của sự Bất công lớn lao.
Nhiều tổ chức từ thiện cũng như cá nhân từ tâm hải ngoại, thấy cảnh đồng bào mình thảm thương
quá, nên bất cứ giá nào cũng lao đầu vào công tác từ thiện để xoa dịu phần nào khổ đau triền miên
của đồng bào. Nhưng khốn nỗi khi ta chỉ đi làm việc bác ái mà thôi, chẳng khác nào người đi một
chân, tất sẽ bị vấp ngã.
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CSVN cứ tiếp tục gây ra Bất công trong 62 năm nay, phỏng ta có thể lấy của Bác ái nhỏ nhoi rất
hạn chế cùa mình để chấm dứt được Bất công trong toàn quốc hầu giải thoát đồng bào ra khỏi cảnh
khổ đau không? Chắc chắn là không, vì đây chỉ là Tiểu huệ, nói rõ ra, các vị đó chỉ đi dọn rác do
đảng CSVN xả ra mà thôi, đống rác này to lắm, quý vị hảo tâm mấy cũng nhất định không bao giờ
làm xuể. Ngoài việc cứu trợ đồng bào khốn khó, chúng ta còn gởi tiền nhiều tỷ dollar hàng năm về
giúp bà con thân thích, việc này cũng phần nào giúp cho chế độ CSVN tồn tại mà trường trị trên con
đường gian ác.
Nếu quý vị có Tài và đầy lòng Bác ái, thì hảy tìm cách chấm dứt cái chế độ Bất công gây khổ đau cho
đồng bào trước, vì đây là ĐẠI HUỆ. Thật ra đây là vấn đề nan giải cho chúng ta, vì việc làm cứu trợ
này chỉ thể hiện được chút Tình nhỏ nhoi mà mất Công Lý to lớn, chúng ta chỉ thi hành có Bác ái mà
không quan tâm đến Công bằng, thì trái với đạo lý làm người, xin quý vị lãnh đạo tinh thần cũng như
quý vị trí thức tìm ra cho một giải pháp hữu hiệu.
Có vị nổi tiếng trong hàng giáo phẩm của Tôn giáo nọ rất hăng hái, chịu khó lặn lội nhiều nơi đó đây
cứu trợ đồng bào, khi bị chỉ trích là giúp CS, thì vị đó bảo đại khái sẽ quyết tâm làm công tác cứu trợ
đồng bào với bất cứ giá nào! Lòng Bác ái của vị đó lớn thật, nhưng khổ thay lại thiếu Công bằng, về
Tình thì có thể có, còn về Lý thì thiếu hẳn ý thức lớn về đời sống Kitô giáo. Có nhiều tổ chức từ thiện
hoặc âm thầm hoặc công khai làm công tác từ thiện ở quê nhà, thậm chí có người còn làm ở mãi
Cambodia, chúng ta không rõ được động cơ việc làm của họ, có thể là việc làm thật tâm, có thể là
việc làm có mục đích khác, ta không nắm vững nội tình, nên không dám lạm bàn.
Nhưng một điều chắc chắn là quý vị đó chỉ quan tâm đến Bác ái, mà chẳng đếm xỉa gì đến Công
bẳng!
CSVN gây ra Bất công là điều xấu, là gây tội ác với nhân dân, chúng ta vô tình tiếp tay cho Bất công,
tiếp tay với sự Dữ, là điều quá khổ tâm, cần tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, vì chỉ làm có việc Bác ái
để vỗ về chút lương tâm còn lại của mình là không đủ, mà còn keo dài nỗi khốn khó của đồng bào.
II.- Gia đình
Gia đình gồm vợ chồng, con cái, anh chị em với nhau. Gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi un đúc
tình người. Là người Kitô giáo ta phải rèn luyện mọi người trong gia đình sống theo tinh thần Bác ái
Công bình hàng ngày chính ở nơi đây và bây giờ , từ lúc mới lập gia đình, cũng như từ lúc con cái
mới chào đời. Công cuộc đúc người này là công việc thường xuyên như Ngũ thường, Ngũ luân của
Nho giáo. Thế giới đổi thay hàng ngày, hàng giờ hàng phút, thì mỗi người cũng phải đổi thay luôn
trước theo chiều hướng tốt, để đáp ứng tích cực với thời cuộc. Muốn thế thì phải un đúc tinh thần
Bác ái và Công bằng và phải đem vào Đời sống hàng ngày, để cho thành thói quen, và phải giúp
nhau rèn luyện cho ngày càng hoàn hảo hơn. Nói cho đúng Đạo lý đã là khó, nhưng đem Đạo lý vào
Đời sống hàng ngày lại càng khó hơn. Vợ chồng đầu gối tay ấp, trao xương gởi thịt, yêu thương
nhau một cách vô vị lợi theo tinh thần Bác ái đã là khó, mà sống Công bằng với nhau lại càng khó
hơn, những đụng chạm hàng ngày do sự bất toàn nhỏ nhặt của nhau, nếu thiếu lòng tha thứ và không
giúp nhau sửa sai, thì thường gây thương tổn tinh thần Bác ái và Công bằng.
Khi không sống theo tinh thần đó thì sẽ nảy sinh ra hai khuynh hướng thiên lệch khác nhau: vì không
yêu thương đủ, nên người chồng cư xử Bất công với người vợ, hiếp đáp người vợ, gây ra cảnh lục
đục, tan đàn xẻ nghé, gây khổ đau cho cả hai và con cái; còn khuynh hướng ngược lại là người vợ
lăng loàn, khinh khi người chồng. Những người này thường lấy điều kiện vật chất để lấn át nhau.
Những cuộc đổ vỡ của gia đình đều bắt nguốn từ dây, đây là nỗi bất hạnh cho chính vợ chồng, cho
con cái, và sự bất ổn cho xã hội.
Cha mẹ đối với con cái cũng vậy, tình Bác ái của Cha mẹ giúp buộc chặt con cái với mình, lẽ Công
bằng của cha mẹ giữ mối liên hệ hòa với nhau. Thói thường, cha mẹ không thấy được hình ảnh Thiên
chúa trong người con, cho người con chưa biết gì, nên cha mẹ thường lấy tư cách bề trên để coi
thường, lấn át con cái, làm cho khoảng cách hai bên lan rộng ra, nhiều khi làm cho người con phản
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loạn, hay đi hoang. Lại có trường hợp cha mẹ cưng chiều con cái quá đáng, đáng lẽ hướng dẫn con
cái lại theo đường ngay lẽ phải, lại chiều theo sở thích không chính đáng của con cái, cho việc chiều
chuộng đó mới là thương yêu, không muốn làm mất lòng con, khiến con cái quen sống theo lối “
Thích và Không thích “, không lưu tâm gì đến đạo nghĩa làm người là một điều di hại không nhỏ cho
con cái.
Người Pháp có câu: “ L’enfant à qui tout cède est malheureux : Trẻ con nào mà caí gì cũng được
nuông chiều, thì tất sẽ bị khốn khổ “.
Cha mẹ thường quên dạy dỗ con cái những điều Nhỏ Nhặt, đây là một lối giáo dục hết sức quan
trọng, vì không giáo dục được việc nhỏ, thì sẽ không bao giờ dạy được những việc lớn, tuy là việc
nhỏ nhưng là những việc căn bản để làm người tốt, trong cái tầm thường nào cũng đều chứa cái phi
thường, mà mình không biết để ý đến. Đó là những việc “ học ăn học nói học gói học mở “.
Có ngàn vấn đề liên quan đến việc Ăn, ăn là nhu yếu căn bản của con Người, giúp cho con Người có
cơ thể tráng kiện, có tâm hồn lành mạnh, biết cách cư xử làm người có tư cách.
“ Có thực mới vực được đạo “ , đây là đạo làm người, là đạo dạy cho mình biết cách ăn ở, biết thi lễ,
nghĩa là biết cách trọng mình và trọng người. Lòng Kính trọng nhau là cốt tủy của nền văn hoá
Việt.Cư xử bất công, tưóc đoạt tài sản của người khác, tước đoạt quyền tư hữu của nhân dân đều là
trọng tội, “đắc tội vu thiên “ vì nó hủy diệt sự sống của con người.
Nói là việc làm quan trọng thứ hai, để bày tỏ ý kiến của mình, để lập mối tương quan với người khác,
trong các mối tương quan thì Hoà là mối tương quan để mọi người sống hạnh phúc bên nhau, cha
ông chúng ta đã bảo : “ Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau “, vì yêu
thương mà lựa lời nói cho vừa lòng nhau, nói cho vừa lòng nhau là lời nói thể hiện lẽ công bằng, làm
mát lòng nhau; nhưng cũng có những lời nói sắc hơn dao, lời nói giết người, lời nói được và làm mất
nước, vì “ Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo “, theo đạo lý thì không cần lắt léo, mà lắt léo theo
lối gian tà thì quá nguy hiểm, đây là lời nói sinh ra Bất công, Bất hòa. Những hành động cấm cản
Tự do Ngôn luận để trao đổi đường ngay lẽ phải với nhau, gây bức xức cho nhau, tạo nên mối Bất
hòa cũng là trọng tội không kém.
Ngày nay trên lãnh vực văn hoá, ta thấy phần nhiều người lớn thường gây ra những cuộc bút chiến,
đánh nhau san sát, chuyên tranh biện hơn thua, làm tiêu ma mối giao hòa, người lớn không có ăn nói
hoà nhã theo đạo lý với nhau, thì làm sao người trẻ biết sống hoà với nhau, làm sao mà xã hội yên ổn
được.
Về phần con cái cũng vậy, khi cha mẹ yêu thương mình, sinh nở mình, nuôi nứng dạy dỗ mình nên
người, thì theo lẽ Công bình, mình cũng đáp trả lại với lòng Yêu thương ( Bác ái ) và Biết ơn ( Công
bình ). Đừng cho việc kính trọng và biết ơn Cha mẹ, Tiền nhân là điều mất tự do và nhân phẩm, thực
ra là ngược lại.
Ngoài ra về cách ăn ở của mỗi người, về cách đối xử với chính mình, với tha nhân với cha ông tổ tiên
với đấng Thượng Đế, phải làm sao để lúc nào cũng không làm mất mối liên hệ giao hòa với nhau, tất
cả cùng chuyển rung theo nhịp điệu Hòa vũ trụ. Bỏ việc Nhỏ là lảng quên cái Sảy, cái Sảy này sẻ
nảy ra cái Ung nhọt cho chính mình, tàn phá đời sống mình, phá nát gia đình mình và xã hội. Đây là
nguyên nhân của mọi mầm lọan trong xã hội.
CS đã bỏ gia đình để đi theo mối tình quốc tế cho là rộng hơn, nhưng là bỏ cái nôi un đúc tình
Ngươì, bỏ con Người có Tình có Lý để sống Hoà với Tất cả, mà lùa thanh thiếu niên vào tổ chức “
quàng khăn đỏ “ , dạy bảo đường lối quên gốc con người, quên nhà, quên nước, để đi theo lý tuởng
đấu tranh sắt máu quốc tế vô sản, dấn sâu vào cuộc đấu tranh bằng con đường bạo lực để giết và
cướp, làm sao mà không đem tại họa cho con Người, cho dân tộc được!
Dạy bảo là việc quan trọng, nhưng quan trọng hơn nhiều là cha mẹ, người lớn phải nêu Gương Sống
Lương Hảo cho con em, cho người nhỏ tuổi. Đây là gương sống Đạo lý làm người, gương sống Tình,
Lý, gương sống Công bình, Bác ái, những lời ăn tiếng nói cách cư xử phải toát ra nơi sự sống hàng
ngày của mình thì mới cảm hoá người khác được.
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Những người lớn phải làm sao cho con cái, lớp trẻ thấy hoa trái của Bác ái Công bình là gì, và ở
đâu nơi đời sống của cha mẹ, của các nhà giáo dục, họ phải là chứng nhân sống của những giá trị
đó, trước khi đi giảng dạy cho người khác thì mới mong được thuyết phục. Đây là bài học quý giá và
hữu hiệu nhất cho con em mình. Chứ theo cái kiểu : “ Hảy làm những điều tôi nói, mà đừng làm
những điều tôi làm “ như ở Việt Nam ngày nay, từ trên xuống dưới đều quen lối sống cuồng sống
vội, sống theo lối mánh mung, không mánh mung thì hết đất sống, kẻ lớn thì mánh to, người nhỏ thì
mung nhỏ!
Cho chưyện Đạo đức đã lỗi thời, sống theo Đạo đức là người dại, hoặc có người lại theo lối sống
Đạo Đời cách ly, có Đạo Nói mà chẳng có Đạo Làm, như vậy thì phỏng có ích gì, nhiều khi còn phản
chứng, chỉ làm cho ố đạo, chẳng giúp ích gì cho ai!
Anh chị em trong gia đình cũng được đối xử với nhau theo tình thần trên. Có thực hành cuộc sống
nơi Bác ái và Công bình nơi gia đình, đến khi lớn lên ra xã hội mới biết cách xữ kỷ tiếp vật cho phải
Lẽ. Lẽ đây là những giá trị trường tồn và phổ biến mà ai nấy đều dùng làm tiêu chuẩn chung để
sống.
Con người có muôn màu sắc thái, sự vật đều muôn vẻ khác nhau, biết sống thích ứng với từng trường
hợp để thể hiện lẽ sống là vấn đề khó thực hiện, nhưng cứ sống hoài sống mãi theo tinh thần “ Nhật
nhật tân, hữu nhật tân: ngày ngày đổi mới, rồi lại đến ngày đổi mớí khác “ thì chắc chắn có ngày tới
đích. Cộng đồng Vatican II đã dạy là mỗi người chúng phải Canh Tân mới đi tới Hòa Giải được.
Mình ăn ờ Bất công với người khác, mà không tự chấp nhận tội lỗi Bất công của mình để sửa đổi,
đền bù xứng đáng cho người khác, thì làm sao mà Hoà giải được với người mình làm thiệt hại cho
họ. Tất cả nan đề của thế giới hiện nay đều do sự Bất Công mà ra, nhưng mà đâu có ai đề cập tới
vấn đề đó một cách rốt ráo, vì phần nhiều đều vấp phạm, mà nào ai muốn sửa cho đến nơi đến chốn!
Phạm tội Bất công mà không tìm cách sửa đổi cho tận gốc rễ, mà cứ đi tìm những giải pháp và víu,
những giải pháp “ mì ăn liền “ chỉ tổ tạo ra Bất công trầm trọng hơn!
Mỗi con người biết cách sống Hòa theo gương Bác ái Công bình, cả gia dình trở nên tổ ấm, mọi
người trong quốc gia sống vui vầy hạnh phúc bên nhau, tất cả cùng đều biết tấu lên bản nhạc Hoà,
thì xã hội làm sao không an bình thịnh trị.
III.- Giáo hội Công giáo
Cốt tuỷ của đạo Công giáo là Công bình, Bác ái và Lòng Tha thứ, nên Hội thánh cần phải có Hiến
chế thể hiện tinh thần đó vào trong xã hội.Công đồng Vatican II đã quy định: Hội Thánh gồm có hai
thành phần: Hàng Giáo phẩm và Hàng Giáo dân.Hàng Giáo phẩm gồm các vị Giám mục và các Phụ
tá của các ngài như các Linh Mục, các tu sĩ. . . Còn hàng Giáo dân là những người đã được chịu
phép Rửa, nhân danh Cha và Con và Thánh thần.
Nhiệm vụ của hàng Giáo phẩm: Việc chính là “ Rao giảng Tin mừng “ , và việc phụ là giúp Giáo dân
trong công cuộc “ cải tạo trật tự trần thế “.
Nhiệm vụ của hàng Giáo dân: Việc chính là “ Cải tạo Trật tự trần thế “, và việc phụ là giúp hàng
Giáo phẩm trong việc “ rao giảng Tin mừng “.
Hai thành phần là nhiệm thể của Giáo hội, khăng khít với nhau, không thể tách rời. Hai thành phần
này có nhiệm vụ riêng biệt, nhưng có hai sứ mạng ngang nhau trước mặt Thiên Chúa.
Hai thành phần có cân xứng,( thực ra Giáo dân là thành phần đa số ) thì mới hoàn thành nhiệm vụ
cao cả của giáo hội.
Nhìn lại lịch sử giáo hội, trước kia vì cho trần gian là nơi ở tạm, thế gian là một trong 3 kẻ thù, nên
thành phần giáo dân đã không biết đến nhiệm vụ cải tạo trật tự trần thế của mình, nên lực lượng vô
thần, lực lượng tự do phóng túng chiếm lãnh trần thế, làm cho xã hội đảo điên.
Cộng đồng Vatican II đã duyệt xét lại toàn bộ, ban hành hiến chế về Hội thánh, nhưng từ đó tới nay
đã 43 năm, nhưng hàng giáo dân đang trùm chăn hảy còn ở trong áo chùng thâm của hàng Giáo
phẩm chưa xuất thế được. Hình như giáo hội chỉ đi khấp khểnh có một chân, có hàng giáo phẩm bất
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động với hàng giáo dân chỉ đóng vai trò rước xách lễ lạt, cho là đã tốt đạo đẹp đời rồi, nên chẳng
đóng được vai trò cần thiết đáng có của mình trong xã hội vô luân rối loạn.
Đất nước Việt Nam đã bị CSVN khống chế, bách hại hơn 62 năm nay, mà nào Giáo hội có đưa ra
được một chủ đạo nào cho đất nước, cũng như chẳng có đóng vai trò nào quan trọng, CSVN mặc sức
tung hoành như người múa gậy trong vườn hoang. Nay CSVN như đàn chuột đã chạy cùng sào của
tội ác, những tiếng kêu oan khiên, những rên xiêt khổ đau của nhân dân đã vút cao tận trên trời cao
và cũng xuống sâu tận đáy mồ của những người chết, thế mà họa hoằn mới có vài tiếng kêu trong sa
mạc, như lời làm chứng sự thật của cố Giám mục Nguyễn Kim Điền, và nay là nhóm Lm Nguyễn Kim
Điền đã vươn lên cổ vỏ cho phong trào Tự do và Nhân quyền cho toàn dân. Giáo hội Việt Nam vì
nhiều lý do đã không hoàn thành sứ mạng làm chứng được, làm chứng cho sự thật bằng hai con
đường: Con đường chứng nhân đích thực và chứng nhân rao giảng. Có là chứng nhân cho cuộc sống
Công lý ( Công bằng ) và Bác ái, thì việc rao giảng Tin mừng mới đem lại kết quả tốt đẹp.
Trong một xã hội đầy Bất công và tội Ác, mà không có đèn soi bóng tối, không có muối mặn để ướp
xác hồn thì mọi sự sẽ rã thối, mà quả thật xã hội Việt Nam ngày nay mọi luân thường đạo lý đều bị
đảo lộn! Làm chứng bằng chính sự sống hàng ngày, mới là điểm chính, còn rao giảng là hành động
kế tiếp, nếu chỉ chú trọng vể việc rao giảng để tăng thêm số lượng, thì phỏng có ích gì, vì về đạo lý
thì “ Quý hồ tinh bất quý hồ đa: Quý ở phần phẩm, tuy lượng phẩm đều cần, nhưng mà không quý ở
lượng số thiếu chất lượng “, vì có đa số mà sống phản chứng với lẽ Bác ái và Công bằng thì sinh tra
ố đạo.
Một cố Giám mục Nguyễn Kim Điền, một Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một giáo dân Nguyễn Trường Tộ
xưa là những ngọn đèn soi sáng , là những chất muối ướp mặn mà.
Đành rằng trong khi cơn Hồng thủy đang dâng tràn, nếu không “ Hiền lành như bồ câu và khôn
ngoan như rắn “ thì Giao hội sẽ bị cuốn trôi, nhưng nay, con hồng thuỷ đã thoái trào, sự dữ thế gian
đã hết đất xoay xở, thế mà Giáo hội cứ bị động sống theo kiểu XIN - CHO, thì làm sao hoàn thành
được sứ mạng khó khăn nhưng cao cả của Giáo hội.
Trong hoàn cảnh đen tối như vậy , mà vẫn có những vị chủ chăn cho là đã “ tốt Đời đẹp Đạo “,
nhìn vào các nhà thờ nhà thánh, các cuộc Lễ lạt Rước xách thì trông đẹp mắt thật, nhưng để ý đời
sống ăn ở của đa số thì Đời chẳng tốt và Đạo cũng chẳng đẹp chút nào nơi con người và xã hội.
Không đóng được vai trò Giáo hội trở nên phản chứng, tạo cơ hội cho tà thần phát triển chế ngự thế
gian, dầu có rao giảng cho nhiều cũng vô bổ, lại nữa không những rao giảng Tin lành, mà còn phải
rao giảng cả Tin dữ nữa mới cảnh tỉnh người đời được.
Có hai điều chúng ta là những giáo dân cần quan tâm: Chúng ta phải đi sâu vào Thánh Kinh để múc
sức sống, không có sức sống nội tâm, thì không thể làm gì được nên thân. Đành rành chúng ta phải
nhờ tới hàng Giáo phẩm để soi đường dẫn lối cho, nhưng nếu chúng ta cứ ỷ lại, cứ nấp trong áo
chùng thâm, không tự mình thắp đuốc lên mà sống vai trò “ Chứng nhân và Rao giảng “, thì không
bao giờ chúng ta có đời sống Kitô giáo đúng nghĩa, và cũng không bao giờ đóng vai trò “ cải tạo
Trật tự Trần thế “ được. Đi vào nội tâm để có sức mạnh rồi cùng nhau thắp đuốc lên cho thấy đường
mà đi. Khi đã có nội lực thì chúng ta mới có đủ hành trang mà đi ra Thế sự, đem tinh thần Đạo vào
Đời để cho lòng Đạo được tăng trưởng thêm, và đồng thời giúp cho Đời trở nên nơi đáng sống, mặc
dầu chỉ là nơi quê Giả tạm.
Không có nơi Giả tạm để tinh luyện đời sống thì làm sao có môi trường để tiến Đức được, để đủ tiêu
chuẩn mà về quê hương Vĩnh cửu.
Đọc Kinh xem lễ rước xách cho nhiều một cách cho có lệ, để đỡ xốn xang lương tâm, xem ra chẳng
giúp cải thiện đời sống giáo dân được bao nhiêu, vì đó chỉ là “ đức Tin bất động “. Chỉ cần một đức
Tin sắt đá là tin Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, bao giờ cũng ở gần mình, biết rõ mình có là
chứng nhân cho lẽ Bác ái và Công bằng không, chừng đó cũng đủ giúp ta nên Thánh. Lại nữa, khi
xưng tội mà không có sám hối để hoàn thiện hơn, thì việc xưng tội cũng vô ích. Ta nên hiểu rằng luật
giá sắc hay luật nhân quả là luật của Chúa. Theo luật giá sắc thì gieo thứ gì thì gặt thứ đó, gieo một
thì gặt trăm, nên nếu ta gieo sự ác, sự tội lỗi, sự mất công bằng, sự tổn thương bác ái, mà ta không
sám hối mà sửa đổi thì khó lòng mà được Chúa tha thứ, hơn nữa luật Chúa đã định sẵn từ thuở đời
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đời, nay Chúa đâu có lập thêm nữa đâu, nên muốn được tha thứ hay không là ở chỗ ý chí của chúng
ta có muốn sửa đổi để hoàn thiện hay không, cứ tiếp tục phạm tội rồi tiếp tục đi xưng tội mà không
sửa đổi thì phỏng Chúa có tha tội cho mình được không?
Đừng cho quê Tạm là nơi đáng ghét, đáng tránh, mà là nơi đáng yêu, đáng tới, nơi mà ta phải xây
dựng mọi sự cho tương đối Công bằng, để chứng tỏ ta có đủ khả năng và tư cách làm con Thiên
Chúa, khi đó không cần cầu khẩn nài xin, chắc Chúa cũng vui lòng đón chúng ta về với Ngài. Chỉ có
một điều là ở nơi đây, chúng ta phải Chấp để xây dựng nơi tạm cho tốt đẹp, nghĩa là phải đi vào thế
giới vật chất để nâng cao đời sống và vật chất của mình, làm cho mình có đủ phương tiện để phát
triển con người và hành đạo; nhưng cũng sẵn sang phải Phá để cho nhẹ gánh mà đi về quê.
Khi đến thế gian, mỗi chúng ta chỉ có 2 bàn tay trắng, nay đến lúc về già trước lúc vế quê vĩnh cửu,
thì chúng ta cũng phải thực sự trắng tay, hành trang có nhẹ mới siêu thoát được. Từ Không, chúng ta
đi tới Có, thì nay phải từ Có tới Không cho đủ vòng , thì mới thuận Lý Trời.
Phải Chấp để trở nên Giàu có một cách lương hảo là điều khó, nếu không được hướng dẫn bởi tinh
thần Bác ái và Công bằng; nhưng khi đã giàu có mà sống theo tinh thần khó nghèo để thi hành đức
Bác ái lại khó hơn, và cuối cùng đang khi giàu có mà coi được như không thì phải thánh thiện lắm
mới làm được, đó là những hàng rào cản, Chúa muốn thử thách mỗi chúng ta phải xây đắp công quả
làm giá phải trả cho nước Trời. Dụ ngôn người giàu có như “ con lạc đà đi qua trôn kim “ thì mới
được cứu.
Văn hóa Việt Nam giúp chúng ta có những tư tưởng rất thuận lợi cho con đường tiến tu đó, mà ta
phải rèn luyện hàng ngày. Đó là : “ Thực nhược hư, hữu nhược vô: nghĩa là Thực cũng như Giả, Có
cũng dường Không “, đó là tư tưởng giúp chúng ta thực hành việc Phá Chấp được hiệu quả, có biết
Phá Chấp mới siêu thoát được, bằng không cứ bám vào quê tạm, cố bám vào những giá trị hữu hạn
của vật chất, thì tất phải ở lại với Đời trầm luân, ta không thể bắt cá hai tay được.
Chối bỏ quê tạm, khinh chê quê tạm hay không dấn thân nơi quê tạm là chúng ta tự ý nhường môi
trường sống, môi trường làm chứng và rao giảng cho thế lực satan khống chế đời sống của chúng ta.
Chế độ CSVN ngày nay là một ví dụ cụ thể. Chúng ta sống trong đó mà mọi
sinh hoạt theo tinh thần Công bằng và Bác ái đều bị hạn chế hay cấm chỉ thì có sống cũng như đã
chết một phần rồi.
Nhờ những phát minh khoa học, thế giới ngày nay đã trở thành như một nhà, nhưng những sự hiểu
biết ngày càng rộng và sâu hơn vô kể, nếu ta không kiên tâm trì chí mà học hỏi mở mang kiến thức,
thì chúng ta cũng chẳng làm được gì hiệu quả, vì “ bất học vô thuật “, ngày nay không ai có thể
giăng tay qua núi được, mà phải có cả một dân tộc chưa chắc đã làm xong, nên tất cả chúng ta phải
cùng nhau làm việc “ tốt Đạo, đẹp Đời “ một cách tích cực mới đáng kể.
Đạo và Đời là hai con đường ngược chiều đôi ngả, nhưng không thể cách ly. Muốn vào Đời thì phải
Chấp, nhưng chấp bừa ( bất công ) bãi những của cải vật chất thì Đời cũng hỏng mà Đạo cũng hư,
nên phải Chấp một cách Công bằng, thì mới không sinh ra cảnh Bất công làm rối loạn xã hội, nhất là
làm khổ con người. Muốn trở về Đạo ( trở về cái đầu,về nguồn ) thì phải Phá, buông lơi hết những
của cải vật chất hữu hạn, để mà tiến tới cảnh vực vô biên, u linh man mác, tới những giá trị Chân,
Thiện, Mỹ.
Toạ vong của Nhan Hồi, đạo Trống của Nho giáo, các loại Thiền của Phật giáo, Suy niệm và Chiêm
ngưỡng của Công giáo là những con đường đi về nẻo Tâm linh, là đường lối quy tư, quy căn, buông
lơi Lý trí để trở về với đường Tình nội tâm., Không biết quy tư, quy căn thì không thể tới Chúa được.
Các nhà chân tu sẽ giúp chúng ta về vấn đề sống theo lối “ Thực nhược Hư , Hữu nhược Vô “ này.
Đi về thế sự hay cải tạo trật tự trần thế là lãnh vực của Giáo dân. Con người, cộng đoàn, xã hội hư
nát, thì trách nhiệm một phần cũng thuộc về Giáo dân, nhưng không thể không dính tới hàng Giáo
phẩm, vì đây là rách nhiệm chung. Ngày nay chúng ta không thể ở trong Cộng đoàn như một pháo
đài được, mà chúng ta phải dấn thân vào trong mọi mội trường để làm chứng và rao giảng. Nhưng
trước tiên mỗi chúng ta phải là những ngọn đèn sáng roi vào những chỗ tối của thế gian, và là những
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hạt muối mặn mà để ướp những tinh thần bạc nhược, dễ bị hư nát. Nhiệm vụ của người giáo dân rất
nặng nề, lãnh vực làm chứng và rao giảng của người giáo dân cũng rất khó khăn và rộng lớn, vì thế
giới ngày càng sa đoạ, và rất phức tạp, nều không đủ đức tài thì không làm gì được, không kể tới
những kẻ sống phản chứng.
Mặt khác, cuộc sống thể hiện rõ nét Bác ái và công bằng là nhân chứng tích cực và hữu hiệu nhất,
không cần phải học thật rộng biết thật nhiều mà sống phản chứng. Vì thế ngày xưa, Chúa Yê – su đã
chọn người môn đồ đánh cá Phêrô làm nền tảng cho việc điều hành cơ chế Giáo hội. Những người
học rộng tài cao, mà vô tình, không lý tới số phận bi đát của con người, đứng trên, và ngoài dân tộc,
thì phỏng có ích gì cho đất nước và giáo hội.
Nhìn vào giáo hội Việt Nam ngày nay, tuy số giáo dân nay đã lên hơn 6 triệu, mà số trí thức giáo dân
cũng chưa có nhiều, nhất là trình độ giáo dân về đạo cũng như về đời còn rất hạn chế. Xét về mặt hai
thành phần thì hàng giáo dân còn rất bất cập, đó là lý do không gây được ảnh hưởng nào trong các
sinh hoạt xã hội như giáo dục, chính trị, xã hội, kinh tế. . .
Muốn cải tạo trật tự trần thế thì phải có thành phần giáo dân có đủ đức độ và khả năng, nhưng khốn
nỗi đa số giáo dân thường còn nghèo, đã nghèo thì khó, nên không thể phát triển đời sống được cả vể
hai mặt tâm linh và thề sự. Vì vậy mà việc huấn luyện thanh phần giáo dân về hai mặt là rất là cần
thiết, mà hình như giáo hội chưa được để ý một cách đặc biệt.
Nếu thành phần giáo dân là thành phần đa số mà được trưởng thành, thì việc bảo vệ và phát triển
giáo hội cũng như quốc gia tất phải có hiệu lực, không để một mình hàng Giáo phẩm phải chống chế
với sự dữ một cách lao đao như ngày nay.
Đừng có sợ giáo dân khi được hiểu biết, sinh ra lối bất tuân hàng giáo phẩm, khi hàng giáo phẩm
thực sự là những gương sáng cho Bác ái và Công bằng. Là vị Giào Hoàng thực sự dấn thân vào thế
sự, Gioan Paulô đệ nhị khi lên ngôi đã chẳng bảo “Đừng Sợ “, vì sợ là dấu hiệu của sự thiếu đức tin,
khi đã thiếu đức tin thì chỉ ngồi yên bất động, chẳng thể cất bước làm được điều gì tốt lành được!
Chắc cố Giám mục Nguyễn Kim Điền đã tin về con đường Bác ái và Công bằng hơn sự run sợ trước
Cường quyền và Bạo lực.
G.- Mối tương quan giữa hàng Giáo phẩm và hàng Giáo dân.
Theo Hiến Chế Hội Thánh thì Hàng Giáo phẩm và hàng Giáo dân đều là nhiệm thể của Chúa. Hai
thành phần như một cơ thể sống, mà hàng Giáo phẩm là cái Đầu, hàng Giáo dân là Thân mình và
Chân tay. Sức sống của Giáo hội luân lưu từ trên xuống dưới, và cũng từ dưới lên trên, sức sống
thông hội với nhau, không thể có một chiều hoặc trên xuống hoặc dưới lên. Có ý kiến cho rằng trong
Giáo hội không có chế độ dân chủ, chỉ bên trên truyền xuống là dưới phải theo, mà bên dưới không
có quyền đề đạt một điều gì khác với lệnh truyền của hàng Giáo phẩm, điều này trái với tinh thần của
Hiến chế, nếu thế thì làm sao cho sự sống của Giáo hội được luân lưu điều hoà mà không bị tắc tỵ
Nếu tinh thần Bác ái và Công bằng cùng lòng Thứ tha được thực thi từ trên xuống dưới và ngược lại,
thì làm sao mà cuộc sống của Giáo hội không thông suốt.
Ngày nay lãnh vực thế sự trở nên phức tạp, có những vần đề của Giáo dân mà hàng Giáo phẩm
không thể nắm vững được, nếu không có sự đóng góp của Giáo dân vào sinh hoạt của Hội thánh thì
làm sao nhiệm vụ Rao giảng và cải tạo Trật tự Trần thế thực hiện được.
Giáo hội đã có hai thành phần có hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là kiến
tạo ra nếp sống hoà bình trong mọi lãnh vực: Hàng Giáo phẩm giúp giáo dân hiểu được cốt tủy của
đạo Chúa, nhất là phương cách un đúc các đức tính Bác ái, Công bằng và lòng Tha thứ, còn giáo
dân khi được trang bị những đức tính cao quý đó, phải tìm cách đem ra thực hiện ở xã hội. Có được
trao đổi chặt chẽ với nhau theo hai chiều, thì khi đó mới mong hoàn thành sứ mạng của giáo hội.
Cách sinh hoạt này còn cao hơn rất nhiều so với chế độ dân chủ ngoài đời.
Có ý kiến cho rằng, hàng Giáo dân phải tuyệt đối tuân phục những mệnh lệnh của hàng Giáo phẩm,
nếu không tuân lệnh thì là phạm thượng, tỏ ra bất kính, nhất là bị kết án là lạc đạo, hay hơn nữa là
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chống Cha chống Chúa. ( việc chống một số Cha sống phản chứng thì đã có xẩy ra, mà chống Chúa
thì tuyệt đối là không, xin đừng đồng hóa các Cha đó với Chúa )
Ta nhớ tới dụ ngôn, Chúa trao các nén bạc cho nhiều người, người thì 3, người thì 5, 10 nén để làm
lời. Có người tuy nhận được có 3 nến nhưng lại làm lời hơn người 5, 10 nén.
Các vị trong hàng
Giáo phẩm lãnh nhận được nhiều nén từ Chúa, học rộng biết nhiều, nên được cắt cử làm nhiệm vụ
hàng Giáo phẩm, còn giáo dân chỉ nhận được 3 nén, nên chỉ đóng được vai trò giáo dân mà thôi. Ta
không thể dựa vào đây mà nói về khinh trọng.
Vấn đề là lòng kính trọng không ở chỗ là ở Hàng nào trong Giáo hội, mà là mình ở trong hàng nào
có làm tròn sứ mạng mà Chúa giao phó, mà Giáo hội ủy nhiệm không. Lòng kính trọng bắt nguồn từ
đây, từ Đức trọng Tài cao và có phục vụ anh em được nhiều ít.
Còn một vấn đế khác cũng khá tế nhị là các danh xưng. Vì trọng vọng đức dày tài cao của các vị
trong hàng Giáo phẩm, nên có các danh xưng như đức Thánh Cha, đức Cha, các Cha.
Khi chọn ngôi Giáo Hoàng, Giám mục, Giáo hội thường chọn lọc rất lỹ lượng về đức và tài, và khi
đó tuổi các Ngài cũng đã cao, nên danh xưng không gây điều bất tiện nào.
Có nhiều người thấy danh xưng Cha thay cho Lm nhiểu khi gây ra tâm lý không ổn. Trong trường
hợp một ông bà già 70, 80, 90 tuổi , khi gặp một Lm tuổi vừa mới hăm mấy, ba mươi đã phải xưng hô
bằng Con bằng Cha, người ngoài tôn giáo thấy việc này không ổn, vì văn hoá Việt Nam là văn hoá
trọng xỉ hơn trọng hoạn, nghĩa là trọng tuổi tác hơn trọng chức vị trong hoạn lộ, vì một người mới
vừa bằng vai vế con cháu mình mà còn khúm núm xưng hô bằng con thì coi kỳ quá.
Lại nữa, cách xưng hô trên để chỉ việc quý thực Đức, trọng thực Tài và nhất là tinh thần phục vụ tha
nhân. Mặt khác, danh xưng Linh Mục mới đứng với thiên chức của mấy vị, mấy vị là người lo việc
mục vụ về tâm linh, đây là một danh xưng cao quý cần nên được áp dụng hơn danh xưng Cha gây ra
ngộ nhận, lại nữa danh xưng chỉ biểu lộ lòng quý trọng, nhưng căn bản hơn là người được gọi có
xứng đáng với danh xưng không, và người dùng danh xưng có thật lòng biểu lộ lòng quý trọng của
mình không, điều này chỉ khi nào đậy nắp quan tài mới rõ! Đây là một vấn đề tế nhị có hai chiều.
Còn việc người già cả xưng với người trai trẻ là con thì nghe hơi kỳ, ai nghe cũng chối tai, cho là
người công giáo không hiểu văn hoá dân tộc, tại sao ta không dùng danh từ Tôi với Linh mục, dùng
danh từ này với lòng cẩn trọng thì đâu tỏ ra bất kính. Để những cái nhỏ vặt đó làm thương tổn mối
liên hệ giửa hai thành phần trong Giáo hội là không nên.
H.- Môi trường xã hội
Xã hội chúng ta là đất nước Việt Nam. Trước khi là tín đồ công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài,
Hòa Hảo hay một tôn giáo khác, chúng ta đều đã là công dân của nước Việt Nam. Chúng ta ở trên
đất Việt Nam, sống nhờ tài sản của nước Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, có tên Việt Nam; nước Việt
Nam còn là môi trường để các tín đồ của các tôn giáo sống đạo và truyền đạo. Nước Việt Nam phồn
vinh thì chúng ta có đời sống dễ dàng, nước Việt Nam gặp nguy nan, hay mất thì nhà chúng ta cũng
tan, và giáo hội chúng ta không mất cũng khốn đốn.
Vậy trước khi là một tín đồ, chúng ta đều là một công dân, vì vậy cho nên chúng ta không thể chỉ lo
phục vụ riêng cho giáo hội mình, mà quên đi nhiệm vụ phục vụ tổ quốc, nhân dân Việt Nam. Phục vụ
cho Tổ quốc cũng là phục vụ cho giáo hội, nếu chỉ phục vụ cho giáo hội không thì nhiều khi chưa
phải là cho Tổ quốc, vì Giáo hội chỉ tồn tại và phát triển theo sư thịnh suy của Việt Nam. Con đường
đó là con đường Công giáo với Dân tộc, là con đường đem Công lý và Bác ái vào đời sống dân tộc
Việt Nam, làm được việc này thì có ai chê trách và ta thán!
Vậy vận mệnh của Giáo hội gắn liền với vận mệnh của đất nước Việt Nam, khi nước Việt Nam mất
chúng ta không thể thiên di về Vatican, Vatican chỉ là quê hương tinh thần của giáo hội Việt Nam mà
thôi. Phục vụ hữu hiệu Tổ quốc và nhân dân Việt Nam một cách đắc lực và hiệu quả, thì giáo hội
chúng ta cũng được phát triển theo, do đó mà tiếng tốt của Giáo hội vang xa, mọi người đều quy
hướng tới, nhờ đó mà giáo hội được phát triển cả lượng số và phẩm chất.
Trước đây,vì bị bách hại mà giáo hội công giáo Việt Nam phải cố thủ trong các pháo đài giáo xứ để
sinh tồn. Khi hết bách hại rồi thì chúng ta phải bung ra, hiện diện trong các môi trường mà làm
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chứng và rao giảng. Có nên lành thánh thì mới làm chứng hữu hiệu, và có là chứng nhân đích thực
thì việc rao giảng mới thành công. Những con chiên ghẻ chỉ làm thương tổn cho giáo hội mà thôi.
Khuynh hướng coi nặng việc rao giảng mà coi nhẹ việc sống làm chứng là việc làm thiếu thực chất,
không đem lại lợi ích nào cho giáo hội.
Muốn phục vụ đất nước Việt Nam một cách hữu hiệu thì ngoài những giá trị của công giáo, chúng ta
còn phải học hỏi những giá trị của các tôn giáo khác cũng như phong tục tập quán của nhân dân, để
có thể tìm ra cách rao giảng một cách dễ hiểu và hữu hiệu hơn, nhất là gần với nhân dân hơn.
Chúng ta phải loại trừ tư tưởng chỉ coi tôn giáo mình mới là chính đạo, mà các tôn giáo khác thì
không, chẳng thế mà đức đương kim Giáo hoàng đã nói đại ý :” Tuy chân lý chỉ có một, nhưng có
bao nhiêu người là có bấy nhiêu đường lối tìm về chân lý “.
Tôn giáo nào cũng có những giá trị phục vụ con người, chúng ta phải thực sự biết kính trọng nhau,
mỗi tôn giáo cố đem cái tinh hoa của đạo giáo mình mà phục vụ con người, phục vụ dân tộc, để cho
đất nước chúng ta là nơi đáng sống để cho đời sống mọi mặt của nhân dân chúng ta ngày càng được
nâng cao. Những ngộ nhận về tôn giáo trước đây, ngày nay chúng ta phải giải tỏa cho hết, đừng để
những việc nhỏ nhặt trái với đạo lý của tôn giáo gây hiềm khích tôn giáo, làm hại đến quốc gia. Chỉ
có những tôn giáo quốc doanh, là tay sai của CSVN luôn tìm cách thọc gậy bánh xe, cố tâm gây hiềm
khích tôn giáo để cả hai cùng tự diệt, duy có ngư ông CSVN đắc lợi. Thượng tọa Thích Trung Hậu đã
viện dẫn chứng cớ lịch sử nào đó để ngăn cản việc thực thi công bằng cho Công giáo là một việc làm
trái với tinh thần Từ bi Hỷ xả. Đem tinh thần tôn giáo vào cuộc sống xã hội là điều tốt, nhưng mạo
danh tôn giáo để phò sự bất công và bạo lực thì phản lại tôn giáo. Tôn giáo phải thực hành đạo lý,
chứ không phải dùng lý gian đề phò bá đạo!
Tất cả con dân Việt Nam đều là con cái của Chúa, của đấng Trời cao, tất cả con dân Việt Nam đều là
anh em, là đồng bào, xìn đừng nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Chúng ta phải biết tôn trọng các dị biệt
của nhau, để tuy có bất đồng, nhưng vẫn được hoà, vì Hòa là cùng đích của Tôn giáo. Đất nước
chúng ta có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có những giá trị cao quý, có những sắc thái khác nhau,
làm cho vườn hoa tôn giáo đượm muôn màu muôn vẻ. Chẳng có tôn giáo nào đấu thầu được chân lý,
mà mỗi tôn giáo chỉ quảng diễn một chân lý của Trời cao theo những khía cạnh khác nhau, ai thấy
tôn giáo nào thích hợp với mình thì chọn để mà sống cho tốt đẹp.Hơn thua là tôn giáo mình có phục
vụ đắc lực cho con người, cho dân tộc cho đất nước hay không, làm gì mà đố kỵ nhau.
Ai mang trong mình hiềm khích tôn giáo là người sống phản chứng ngay với tôn giáo mình. Cuộc
sống tôn giáo quá khích chỉ đem lại tan hoang đổ vỡ cho con người, cho giáo hội mình và đất nước.
Đất nước chúng ta đã quá đau thương về tệ nạn này rồi, khẩn thiết xin các vị trí thức, quý vị trong
bậc tu trì hảy dừng lại đi là vừa.
I.- Chính quyền và Nhân dân.
Trong Giáo hội Công giáo, thì các vị trong hàng Giáo phẩm đều là những vị “ rửa chân cho Anh em
“ , ( mà anh em đây ta có thể hiểu là toàn dân Việt Nam vì ai cũng đều là con cái của Thượng đế ) vì
thế trong mùa Lễ Phục Sinh đã có Lễ diễn ra “ cảnh Chúa Yê- su rửa chân cho các môn đồ “ để
luôn nhắc nhở các môn đồ đừng bao giờ xao lảng nhiệm vụ phục vụ của mình. Vì thế cho nên khi
Giáo dân khi ra sống ở đời để mong “ Cải tạo trật tự trần thế “, thì cũng phải theo gương các môn
đồ rửa chân cho anh em đồng bào để thực thi tinh thần Bác ái và Công bằng trong mọi lãnh vực của
đời sống. Chế độ dân chủ của Hoa Kỳ đã tương đối thực hiện tinh thần Bác ái và Công bằng trong
mọi lãnh vực, đó là điều chưa nước nào làm được, tuy rằng vẫn có nhiều điều bất toàn.
Theo tinh thần Nho giáo, thì chính quyền là “ công bộc của dân “ phải hết lòng lo cho dân sinh dân
trí, chính quyền là phụ mẫu chi dân, dân là xích tử. Chính quyền phải biết nguyện vọng của dân, Ý
dân là ý Trời, theo ý dân mà phục vụ, chứ không phải bắt nạt mà bóc lột họ.
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Chính quyền phải biết đem Đạo lý vào Đời để lo công ích cho toàn dân . Đó là đem tinh thần Dịch lý
( tức là luật thiên nhiên ) vào trong mọi cảnh vực của đời sống để cho tất cả đều thay đổi để tiến bộ
hàng ngày, mà vẫn giữ được thế quân bình để trường tồn, để đem lại phúc lợi lâu dài cho toàn dân.
Mối liên hệ giữa Nhân dân và Chính quyền là mối liên hệ Quân bình: Quân bình giữa Nhân quyền và
Dân quyền. Chính quyền phải biết tôn trọng Nhân quyền để cho mọi người dân có đủ tự do để phát
triển, hầu có đủ khả năng và tư cách để xây dựng chính mình, gia đình mỉnh và đóng góp cho đất
nước mình.. Nhân dân phải thực thi Dân quyền là những bổn phận phải tích cực đóng góp cho quốc
gia giàu mạnh. Hai yếu tố này phải được quân bình.
Các chế độ độc tài thường lấy Dân quyền để đàn áp Nhân quyền, dùng phương cách bưng bít để Ngu
hóa và Bần cùng hoá nhân dân cho dễ sai khiến, vì không đủ đức và tài để cảm hoá Nhân dân làm
theo, nên phải dùng tới nhiều loại công an, pháp quyền và họng sung mà bắt buộc. Ngày nay, thay
vì tôn trọng Nhân quyền cho Nhân dân được Tự do để phát triển hầu nâng cao dân sinh và dân trí,
thì CSVN lại dùng chiêu bài “Ổn định và Phát triển “để đem lại nguồn lợi to lớn cho đảng CSVN.
CSVN lấy chiêu bài “Ổn định để phát triển xã hội “ , một xã hội đang sống trong cảnh bất công,
nghèo nàn, nghĩa là trong hầm thuốc nổ!
Phát triển để cho ai hưởng ( ? ) thì ai cũng đã rõ, phát triển theo đường lối công nhân trong nước
chỉ đi làm thuê các nhà thầu ngoại quốc với đồng lương bị ăn chặn rẻ mạt, hàng ngày phải làm việc
quá sức, quá nhiều gìờ, mà còn bị hành hạ áp bức đủ thứ . Còn một số thì đem xuất cảng lao động
theo lối “ đem con bỏ chợ “để cho tư bản ngoại bang mặc sức áp bức và bóc lột. Nhưng CSVN cứ
lấy chiêu bài muốn “ Phát triển “ thì xã hội phải “ Ỗn định, “ đó là cái cớ để đàn áp phong trào đòi
nhân quyền và tư do. Ai đòi quyền làm người trong xã hội bị áp bức và bất công là phá Ổn định, ai
phá Ổn định là phá hoại Quốc gia, ai phá hoại Quốc gia theo kiểu đó thì bị tiêu diệt, đó là luận điệu
trâng tráo của nhà nước pháp quyền hiện nay.
Thực chất của vấn đề là Phát triển những gì đem lại nguồn lợi to lớn cho CSVN và cho tư bản ngoại
quốc, chứ không phải phúc lợi cho toàn dân. Phát triển toàn chuyện ăn chơi xa hoa, đàng điếm, theo
chiều hướng thương luân bại lý, chất chứa thêm Bất công, đó làm hầm chất nổ cho xã hội nhiễu
nhương, chứ đâu có xây dựng nền tảng bền vững lâu dài cho quốc gia. Ổn định là cớ để cho CSVN
đàn áp phong trào đòi quyền sống của người dân để giữ ngôi mà thôi.
Việc ổn định trước tiên là ổn định Lòng Người, muốn thu phục lòng người thì phải khôi phục lại Đạo
lý làm người, cố sức mà xoá bỏ mọi lãnh vực Bất công trong xã hội, nhất là xoá bỏ sự chiếm đoạt
mọi thứ của đảng CSVN, sửa đổi “ cuộc sống thương luận bại lý “ do đảng CSVN gây ra, đó là cái
mầm loạn của xã hội. Việc phát triển đầu tiên là dân sinh và dân trí, để làm phát triển năng lực của
toàn dân, tiếp đến là phát triển đồng bộ các ngành để đem lại nhiều phúc lợi chung. Việc quan trọng
hơn hết là việc phân phối phúc lợi cho toàn dân, làm sao sự phân phối tương đối hợp lý, giảm
khoảng cách giàu nghèo, để loại trừ các cảnh Bất công đã lan tràn mấy thập niên nay, chứ nay gần
84 triệu dân tính trung bình mỗi người chỉ có 800 dollar / tháng, mà các đảng viên CSVN, những
người chuyên môn đi làm chính trị bằng bọt mép, không biết gì về kinh tế mà trong một thời gian
ngắn lại có tiền muôn bạc tỹ gởi ra ngoại quốc! Xin ban Văn hoá Tư tưởng của đảng CSVN và
những tổ chức ngoại vi như Tôn giáo quốc doanh, nhóm Giao điểm, nhóm Già Lam. ., bỏ cái lối
chuyên viết bài đả kích chửi bới xằng bậy, mà giúp đảng CSVN giải thích rõ những vấn đề như Đạo
lý Dân tộc, những vấn đề ích quốc lợi dân, tìm cách đem Đạo lý của dân tộc vào trong các cơ chế xã
hội, và nhất là ưu tiên nhìn thẳng vào những sai lầm của đảng CSVN đã phạm phải trong 62 năm
nay, để sửa đổi lại cho thich đáng, không thể lấy cái chiêu bài “Ổn định để phát triển xằng bậy :” để
thủ lợi thêm, và che lấp mọi bê bối đã qua. Có dám nhìn thẳng vào những sự thực, là những điều
xấu xa tội lỗi của CSVN để sửa chữa là những điều rất thuyết phục, còn cứ lo chăm nuôi những
hạng người chuyên môn đi chữi rủa đồng bào, chà đạp lên đạo lý làm người, để chữa cháy thì rồi ra
chẳng có ích gì cho ai ngoài đảng, mà chỉ gây thêm tội ác! Xin các quý vị trong phong trào “ đem
Đạo vào Đời,” theo con đường “ Hoà đồng dân tộc “ không bao giờ dùng cái lối “ ngậm máu phun
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người “ cũng như ném chất bẩn vào người khác, vì đó là thứ bên ngoài, không làm bẩn người khác
được, chúng ta phải dành những thứ đó cho những hạng người tà đạo, hạng chuyên buôn dân bán
nước mà thôi. Chúng ta chỉ cần nói rõ lẽ thiệt hơn để giúp nhau nhận rõ các vấn đề và hoàn thiện
chính mình để đi trên chính đạo, mặc cho chó sủa vưòn hoang, chó sủa chán thì sẽ im, đàn lạc đà cứ
đi qua đâu có thèm nghe làm gì!
K.- Nhóm Linh mục “ Công giáo và Dân tộc “
Có lẽ thấy CSVN ở miền Bắc lúc nào cũng cao rao nào là Nhân dân, nào là Dân tộc, nào là Tổ quốc
nào là Văn hoá truyền thống dân tộc, toàn nlà những danh từ thật kêu, nên một số Linh mục đầy
thiện chí của miền Nam cũng nô nức hướng theo.
Mặt khác sống tại miền Nam, thấy Giáo hội lơi là hay không lưu ý tới con đường dấn thân phục vụ
dân tộc, nên nhóm Linh Mục “ Công giáo và Dân tộc “ mới tiên phong dấn thân, khởi đầu cho ra
một số tờ báo và nay là tờ báo CG& DT.
Cũng như CSVN, nhóm Lm này ai cũng nóng lòng cứu
dân cứu nước, đó là những gì tinh hoa của Việt Nam còn lại trong tâm khảm mỗi người trong nhóm.
Nhưng khốn nỗi, cả dân tộc đang bị CSVN thống trị, họ lại xây dựng con người bằng đường lối phá
vỡ luân thường đạo lý, xây dựng gia đình bằng cách tách mỗi thành phần ra mỗi giới để cho đảng CS
chỉ đạo đi vào con đường đấu tranh hận thù, xây dựng xã hội bằng cách phá nền tảng quốc gia để đi
theo Quốc tế vô sản, khốn nỗi tất cả những chiêu bài quốc tế đều là đại bịp, đến khi tỉnh ra thì mọi sự
đã tan hoang, mối tình quốc tế vô sản là mối tình nguỵ trang để lấn mà cướp.
Nhóm CG & DT có thiện chí dấn thân đầy mình, nhưng không có tư tưởng chủ đạo nào, không biết
đi đâu, làm gì và bằng cách nào, nên đành đem thiện chí lần theo CSVN, một mặt tìm mọi cách đề
cao đường lối gian manh của CS, mặt khác lại tìm cách chê bai giáo hội Việt Nam là lỗi thời, xa rời
dân tộc. Họ đả kích lối sống của Giáo dân cô lập trong các giáo xứ như các pháo đài, mà không dám
bung ra làm chứng và rao giảng. Nhưng trong chế độ CS, khi làm chứng và rao giảng Công bằng và
Bác ái thì đương nhiên là tố cáo CS bất công và gian ác, mà can đảm chống lại thì không đủ công
lực, nên các nhà công giáo yêu nước trong nhóm CG & DT phải ca bài ca con cá bênh vực gian ác
và bạo tàn mà phò chúa. Đảng CSVN đã đi tới chặng đường cùng của mọi gian ác, tuy nay có một
số Lm trong HĐ ĐKCGVN đã biết quay về, nhưng một số vì đã ăn chịu nhiều ơn mưa móc, như Lm
Trương Bá Cần lại phải tìm cách bẻ quẹo sự thật để cứu chủ trong lúc tang gia bối rối, tứ bề thọ
địch.
Không những nhóm Linh mục CG & DT mà còn nhóm PGVN quốc doanh cũng vậy. Bao nhiêu năm
được nuôi ăn diễn trò, nay mới là lúc cần phải đền ơn khuyển mã cứu chủ, Thượng Toạ Thích Trung
Hậu cũng ra tay thọc gậy bánh xe trong việc đòi trả lại Toà Khâm, để gây lại xích mích giữa Công
giáo và Phật giáo, xài lại cái đòn hèn hạ ngày xưa, để đỡ đòn cho nhà cầm quyền VN trong lúc nhà
cháy, cũng như chủ tâm làm lệch hướng đấu tranh của các nhà đấu tranh cho con đường “ Hoà
Đồng Dân tộc” để đem Đạo vào Đời “.
Những tôn giáo chân chính thì phải luôn ăn ở với tinh thần Bác ái và Công bình hay tinh thần Bi, Trí,
Dũng, và rao giảng lẽ Công chính cho mọi người rõ đường hơn lẽ phải, đâu lại a dua theo nhà cầm
quyền gian ác mà đi xe con ở nhà lầu, thì thật chẳng còn điều gì để nói.
Có một điều quan trọng là ngày nay, ngoài CSVN là kẻ nội thù của toàn dân Việt Nam, các tay sai
ngoại vi trá hình như CG & DT, PGVN, nhóm Giao điểm, nhóm Già Lam đều là bàn tay nối dài của
CSVN, nguy hiểm hơn hết là kẻ ngoại thù truyền kiếp là quan thầy Bắc phương, chúng ta phải tỉnh
táo nhận diện cho rõ, kẻo mắc mưu gài bẩy của họ, thay vì trực diện mũi dùi vào kẻ thù thì chúng ta
lại tranh cãi hơn thua, cấu xé nhau.
Trước cao trào đem “ Đạo vào Đời “, theo con đường“ Hoà đồng Dân tộc “, nhà cầm quyền CSVN
và kẻ ngoại xâm đang run sợ, tìm cách gây mâu thuẩn chia rẽ giữa các tôn giáo để đánh lạc hướng
chúng ta, nếu chúng ta cứ lẩn quẫn trên con đường cấu xé nhau thì chúng ta còn bị chúng khống chế
dài dài. Khẩn thiết nài xin các nhà cầm bút đặc biệt lưu tâm về vấn đề này. Muốn cho công việc dập
tắt mọi luận điệu xảo quyệt của Ban Văn hoá và Tư tưởng của nhà cầm quyền CSVN hiện đang gồng
mình chống phá phong trào dân chủ vừa bùng cháy, chúng ta phải mau chóng thành lập cho được
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một ban Chỉ đạo đấu tranh về Tư tưởng cả trong và ngoài nước, để chúng ta “ đem ánh sáng vào nơi
tối tăm, đem Chân lý vào chốn lỗi lầm. . .” ( Kinh Hòa bình của thánh Fanxicô Assisi), để giúp mọi
người nhận diện cho rõ mọi hành tung gian ác của chúng, tập trung đánh vào gốc cho trúng đích,
như thế mới mong làm tê liệt mọi mưu đồ phản con người, phản dân tộc của CSVN được.
Mong lắm thay!
Tái bút.
Tôi là một giáo dân bình thường muốn sống trong lòng dân tộc và giáo hội, không phải là nhà nghiên
cứu nhiều về Thánh Kinh, nhất là Thần học, mà chỉ dựa trên cuộc sống thường nghiệm hàng ngày đã
trải qua, mà viết đôi giòng theo tâm tư của mình.
Kính mong được sự chỉ giáo của các đấng bậc và những giáo dân uyên bác. Xin đa tạ.

43.- Một lần cho tất cả, cồng bằng cho mọi người
A.- Vụ CSVN chiếm đất của Giáo xứ Thái Hà
Hai bên dàn trận
Đã nhiều thánh trước đây xẩy ra vụ đòi Toà Khâm Sứ, và gần đây lại xẩy ra vụ đòi đất của giáo dân
thuộc Giáo xứ Thái Hà ( thuộc dòng Chúa Cứu Thế ) ở Hà Nội. Hai bên đều nói đến hoà giải, nhưng
UBND thành phố Hà Nội đã tìm cách trì hoãn trong việc Đàm,và nay đột nhiên chuyển sang thế
Đánh. Còn chính quyền Trung Ương thì cứ tảng lờ.
Đến nay,ta nghe tin có hàng chục ngàn giáo dân, không những chỉ có giáo dân của Giáo xứ Thái Hà,
mà có sự tham gia và hưởng ứng của giáo dân các giáo phận miền Bắc, các giáo toàn quốc,và nay
đã lan ra đến toàn cầu. Phong trào đòi nhà đời đất không những được rộng rãi giáo dân tham gia,
mà còn được sự hộ trợ của hầu hết hàng giáo phẩm của miền Bắc, của nhiều nơi trên toàn quốc và
nhiều vị trong hàng giáo phẩm trên thế giới. Ngay đến các Giám mục mà nhiều người cho là thân
chính quyền csVN cũng lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ và còn tình nguyện đi tù cho tội” cầu nguyện “
trong hoà bình!
Các Lm của DCCT ở Thái Hà đã nêu ra cho biết có những giấy tờ hợp pháp và lý chứng cụ thể để
cho mọi người thấy tính cách hợp pháp về quyền sở hữu của giáo xứ, để chứng minh rằng việc chiếm
đoạt đất đai đó là chuyện bất công.
Mặt khác cũng vạch trần những mưu mô đặt điều vu khống bỉ ổi, lấy cớ vu vơ để đàn áp tàn bạo của
chính quyền. Đặc biệt là lối hành xử của Giáo dân và hàng Giáo phẩm,đứng về mặt tôn giáo thì
dùng phương cách chống bất công xã hội bằng bất bạo động,từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ và hành
động đều lịch sự lễ phép, để tránh gây ra tác dụng phản động của chính quyền và về mặt xã hội thì
luôn dựa vào luật pháp của nhà nước pháp quyền đề giải toả mọi đều thêu dệt tắc quái của chính
quyền. Đây là cuộc chiến đấu của Bác ái và Công bằng.
Vế phía chính quyền cs thì UBND thành phố Hà Nội đã dùng những giấy tờ giả, nhân chứng giả,
những luận điệu vu khống vu vạ cáo gian để đánh lận nhân dân, nhất là cho hàng trăm công an mọi
ngành túc trực đêm ngày, trang bị đủ mọi thứ dụng cụ đàn áp,họ chầu chực tìm kẻ hở để cáo gian để
kết tội, ngoài ra làm văn thư đe dọa, dùng toà án xử phạt và ngành truyền thông làm công việc “ cả
vú lấp miệng em “ để vu oan giá họa cho giáo dân và các Lm hòng dập tan phong trào đòi đất, đòi
công lý. Thậm chí còn cho tụi côn đồ đến tấn công, đe doạ và nhất là đem đồ uế khí đem đổ lên bàn
thờ đức Mẹ tại hiện trường. Đây là một việc phạm thánh của lũ vô thần. Những giáo dân canh thức
ở đó đến báo cáo sự vụ với công an Nhân dân đang đánh cờ, nhưng công an Chính quyền này vẫn
làm lơ! Đây là việc hợp đồng chiến đấu mà csVN quen dùng để hạ địch thủ. Đây là mặt trận tham
tàn và cường bạo của csVN.
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Căn do Vấn đề
Nhìn mặt ngoài thì đây là một vài vấn đề nhỏ về ngôi nhà về miếng đất. Nhưng nhìn sâu xa thì lại rất
khác. Ta hỏi tại sao vụ đất giáo xứ Thài Hà là việc chỉ liên can đến công ty may mặc Chiến Thắng và
Giáo xứ Thái Hà, tại sao không thương lượng hay đem ra Tòa án mà phân xử cho phận minh, mà
sao chính quyền Hà Nội lại dồn hết nội lực để tìm mọi phương cách để dẹp tắt? Lẽ giản dị mà ai
cũng rõ là vấn đề Nhà Đất này có liên can mật thiết đến vụ ăn cướp toàn dân toàn quốc của đảng
csVN từ năm 1954 đến nay!
Vì vậy mà chúng ta cần xét đến “ toàn bộ của vấn đề “, để “ một lần cho tất cả” , mà tìm cách tranh
đấu hữu hiệu không những từng vấn đề chiếm hữu bất công, mà lớn hơn nhiều là trừ cái tai họa lớn
lao cho đồng bào và đất nước đã phải gánh chịu gần thế kỷ nay.
Cuồng dục của CS quốc tế và đảng csVN
Trước tiên ta nên hiểu rằng cs là con đẻ của Đế quốc thực dân của Tây phương. Với nếp sống đa
dục, Đế quốc thực dân đã gây chiến tranh khắp thế giới để chiếm thuộc địa hầu tìm thị trường, chiếm
hữu tài nguyên và bóc lột sức lao động của nhân dân các tiều nhược quốc.
Được thúc đẩy bởi Cuồng dục, cs quốc tế cũng dùng “ chiến tranh để làm cách mạng vô sản “để
chiếm toàn thế giới. Hồ Chí Minh là một tên chạy cờ cho cs quốc tế vô sản nhân danh là cứu nước và
giải phóng dân tộc tìm mọi cách để nhuộm đỏ 3 nước Việt Miên Lào.
CSVN giáng cấp con Người, phá Gia đình và phá tan đất nước
Chiêu đề đầu tiên của csVN là “ vì lòng Nhân đạo mà đảng csVN lãnh đạo hai thành phần Công
Nông tước đoạt tài sản và quyền tự do căn bản của toàn dân để thực hiện Công bằng xã hội, và ngụy
tạo hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ để giải phóng nhân dân vào tròng nô lệ CS. Muốn đem quốc
gia cho quốc tế thì việc trước tiên là phải phá hết mọi cơ chế của quốc gia. Muốn phá quốc gia thì
phải triệt hạ những người yêu nước đầu đàn trong các tôn giáo và đảng phái. Xã hội Việt Nam được
xây dựng trên nền tảng gia đình, trên những luân thường đạo lý của Nho giáo cũng như trên những
giá trị cao quý của các tôn giáo. Để phá gia đình đảng csVN một mặt đem cái Thiên đàng không
tưởng để lừa gạt các thành phần nông dân và công nhân ít học, tìm mọi cách đoàn ngũ hoá nhân dân
thành các đoàn thế từ thiếu nhi cho đến người lớn. Sau đó là bắt mọi đoàn thể phải họp liên miên,
mục đích để phá tinh thần gia đình, buộc mọi thành phần phải trực thuộc vào sự điều khiển của đảng
csVN. Khi đã nắm được các thành phần nông dân và công nhân ít học, csVN một mặt gây chiến tranh
với Pháp, mặt khác phát động các phong trào đấu tranh để cướp của nổi và của chìm của thành phần
địa chủ, sau đó tổ chức làm ăn tập đoàn để tước đoạt hết quyền tư hữu của toàn dân, bắt nhân dân
phải làm ăn tập thể. CsVN tước nốt quyền tự do căn bản của nhân dân bằng chính sách quản lý hộ
khẩu và tem phiếu. Còn các thành phần công thương nghiệp cũng bị sát hại và tích thu các phương
tiện sản xuất và tài sản. Trong các phong trào đấu tranh như “Đấu tranh chính trị “ phong trào thuế
nông nghiệp” , “ cải cách ruộng đất “, . . .việc phá truyền thống văn hoá của dân tộc và các tôn giáo
được thi hành ráo riết bằng việc tịch thu sách vở và bội nhọ cho là văn hoá Tổ tiên là lạc hậu và đồi
trụy. Khi tổ chức làm ăn tập đoàn tập thể, csVN đã thực hiện được những việc sau đây:
1.- Triệt hạ được những phần tử tinh hoa trong nông nghiệp, trong công thương nghiệp, trong
các đảng phái và trong các tôn giáo.
2.- Tịch thu quyền tư hữu của toàn dân.
3.- Tước bỏ nhân quyền ( quyền làm người ) bằng cách giam toàn dân vào chuống hộ khẩu
và tem phiếu.
4.- Phá luân thường đạo lý truyền thống của dân tộc cũng như những giá trị cao qúy của tôn
giáo.
Sau khi chiếm được miền Nam, tuy sự việc có khác nhưng mục tiêu vẫn giống như ở miền Bắc: tiêu
diệt thành phần đối lập, tước bỏ quyền tư hữu và tước đoạt nhân quyền.
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Cái đặc biệt trong việc cai trị của cs là chính sách Thượng đồng, đó là bộ mặt của Dân chủ nhân dân
chuyên chính, nghĩa là cs cai tri nhân dân bằng sắt máu, bắt mọi người phải suy nghĩ hành động và
sống y hệt như đảng, ai không tuân hành thì phải bị trừng phạt. Mọi người dân không cần làm gì hết,
ngoài việc nghe lệnh kẻng mà kéo cày cho đảng được tốt. Để cho dễ cai trị cs phải giam nhân dân
trong nghèo đói và ngu dốt.
Khi thành trì Liên Xô và cs Đông Âu sụp đổ, csVN mới thôi làm an tập thể , nhưng vẫn giữ đất đai là
của nhà nước, mọi thứ để cho đảng quản lý, chỉ cấp phát cho nhân dân làm ăn để tránh bị sụp đổ.Khi
đó csVN mới bày trò quy hoạch này nọ để cho các bầy lũ khác nhau trong đảng csVN ăn cướp cá
nhân. Nào tố chức buôn lậu, đị điếm, buôn người và làm bất cứ việc gì có thể làm được để vơ vét để
sống trác táng cũng như tìm ách thoát hiểm.
Đó là ít nét tổng quát, nhìn lại ta thấy csVN là những ai?
1.- Ai tước đoạt quyền tư hữu của toàn dân? : Đảng csVN
2.- Ai tước đoạt quyền làm người của toàn dân?: Đảng csVN
3.- Ai phá hoại truyền thống văn hoá dân tộc?: Đảng csVN
4.-Ai dâng đất bán biển cho kẻ thù truyền kiếp? Đảng csVN
5.- Ai đối xử với đồng bào như kẻ thù?: Đảng csVN
6.- Ai rước kẻ thù truyền kiếp về phá đất nước? : Đảng csVN
7.- Ai đã giáng cấp con Người, phá gia đình và phá tan đất nước?
Đảng csVN.
8.- Ai ra đã gây ra cảnh sống thương luận bại lý và cảnh lừa đảo và dâm loạn như ngày
nay? Đảng csVN.
9.- Đảng csVN là gì đối với dân tộc? Đảng csVN là thủ phạm gây ra Bất công trong xã hội
Việt Nam trong gần một thế kỷ nay.
Chiêu bài đổi mới
Mục tiêu của sự đổi mới của csVN là tìm cách thoát hiểm, chứ không là tìm cách sửa sai lầm.
Vì cái sai lầm nhất của csVN là đã đánh mất Tâm đạo, đó là Tình người, khi không còn tình người thì
chỉ là loài lang sói. Cứ nhìn cách hành xử của csVN trong gần thế kỷ nay thì rõ là csVN đã đối xử với
đồng bào như loài lang sói. Nếu thực sự đổi mới thì csVN đã sửa chữa những lỗi lầm tày trời trên
chưa ? Rõ Ràng là chưa trăm phần trăm!
Việc đổi mới chỉ là những trò ăn cướp cá nhân và những trò tìm cách thoát hiểm, csVN không bao
giờ có thể đổi mới được theo điều chúng ta mong mỏi được, vì họ luôn luôn bị:
“ Satan đưa lối qủy đưa đường
Cứ tìm những lối ngược đường mà đi”
Hết gian nọ đến ác kia.
Giết người cướp của rằng thì không thôi!
( Nhái Kiều )
Cứ nhìn vào những hành động mấy lâu nay của csVN về vụ đòi toà Khâm sứ và đất Thái Hà thì rõ.
Cốt tuỷ vấn đề
Cuả cải ( quyền tư hữu ) và quyền tư do căn bản ( nhân quyền ) hay nói khác quyền ăn và quyền nói
là quyền bất khả nhượng của con Người vì đây là bản năng thiên bẩm, không ai nhân danh bất cứ lý
do nào mà có thể tước đoạt được, vì khi bị tước đoạt thì con Người chỉ là con vật! Và đó là hành
động chống Trời Đất và chống con Người. csVN đã và đang tước đoạt những quyền thiêng liêng của
con Người, há lẽ hơn 80 triệu nhân dân cứ phải cúi đầu để chỉ có chưa đầy 3 triệu cs dày xéo như
dun dế mãi sao? Đây là quốc hận và quốc nhục không thể không phải dẹp bỏ!
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Toà Khâm sứ và đất Thái hà ở Hà Nội là chuyện nhỏ trong trăm ngàn chuyện khác của giáo hội
Công giáo. Tài sản và quyền tự do Tôn giáo của Công giáo cũng vẫn là chuyện nhỏ đối với chuyện
to của các Tôn giáo khác. Chuyện Tài sản và quyền Tự do của các Tôn giáo vẫn còn là chuyện nhỏ
đối với quyền Tư hữu và quyền Tự do của Toàn Dân.
Tất cả những vấn đế to lớn trên đều do sự BẤT CÔNG XÃ HỘI do đảng csVN gây ra.
Những kẻ không còn TÌNH NGƯỜI như CSVN đã gây ra cảnh Bất công cho tòan dân trong gần thế
kỷ nay.
Ván cờ chí Nhân và Cường bạo
Giáo phận Hà nôi và Giáo xứ Thái Hà đã nhận rõ cốt tuỷ của Vấn đề: Đây là vấn đề công lý xã hội,
đòi lại tài sản nhỏ đó không chỉ là lấy lại mồ hôi nước mắt của tiền nhân và của mình, và nó còn
mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều: Đó là lẽ Công bằng xã hội, vì Công bằng là nền tảng của Hoà
bình, xã hội thiếu Công bằng thì sẽ hỗn loạn, mọi người mất hạnh phúc. Vì vậy cho nên việc đòi lại
toà Khâm sứ cũng như đất của giáo xứ Thái Hà tuy là chuyện nhỏ, nhưng nó bao hàm chuyện lớn
của dân tộc. Bao lâu dân tộc chưa giải quyết được nạn cường hào áp bức, đươc nạn bất công xã hội
thì chừng đó nhân dân còn cực khỗ.
Việc đòi cho được Công lý trong vụ toà Khâm sứ và đất Thái Hà chỉ là Một, còn đòi lại sự công bằng
cho toàn dân có tài sản và tự do căn bản để không ai có thể viện bất cứ lý do gì để áp chế mới là Tất
cả, và đó mới là công bằng cho mọi người. Đây là dịp may ít có để cho người Công giáo làm chứng
và rao giảng, đây là bài thuyết giảng hùng hồn đang làm rung động cả thế giới.
Những mưu gian của csVN nay đã bại lộ ra trước mắt mọi người, những tội ác của đảng csVN đối
với nhân dân đất nước nay đã tràn ngập, không có gì có thể biện minh được, nay đảng csVN chỉ còn
cách liều nhắm mắt đưa Chân theo con đường gian ác và bạo tàn. Đảng csVN đang ở thế tiến thối
lượng nan, không biết đường nào mà thoát, chì có con đường đạo lý dân tộc thì mới mong thoát
hiểm, nhưng khốn nỗi những người csVN đã không còn dấu vết nào của đạo lý dân tộc trong máu
nữa!
Bạo tàn réo gọi bạo tàn, nhưng bác ái dung hóa bạo tàn, mà sẽ làm chùn bước lòng căm thù với
phương cách bất bạo động:bất bạo động trong cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói, trong cách cách ứng xử,
đây không phải là nơi ươm giống bạo động. Bây giờ kẻ thù đang còn bối rối, vô kế khả thi,chỉ còn
con đường liều theo cung cách bạo động, mà ta không gây bạo động thì bạo động sẽ tự nhiên sẽ giảm
cường độ và tiêu tan. Vấn đề là bình tĩnh, dũng cảm và kiên trì.
Trọng tâm của chúng ta đã nằm ở chân đế rồi chẳng ai có thể đạp chúng ta xuống thấp hơn!
Đối với người Công giáo đây là cung cách hữu hiệu để nên thánh, để bước theo chân chúa Yêsu. Nếu
ta thật sự hành xử trong cung cách bất bạo động để thực hiện công lý thì chẳng còn có điều gì để
đáng sợ nữa. Giáo hội công giáo Việt Nam đang tiến bước trên con đường thênh thang này.
Mối tình liên đới
Đối với truyền thống văn hoá dân tộc, thì những người công giáo là anh em đống bào, đối với Phật
giáo thì ta có lòng từ bi, đối với Công giáo thì ta có lòng bác ái, tất cả chúng ta đều là con Trời, con
Chúa, con Phật, nên mối liên hệ giữa con dân Việt Nam rất là thắm thiết.
Tuy nhiều khi vì cuộc sống mà ta để cho phai nhạt, nay là lúc nhắc nhỡ chúng ta hơn bao giờ hết
chúng ta không thể không bám sát với nhau mà sống để chống với ma vương qủy dữ, đây là nguồn
của bất công làm rối loạn xã hội. Tuy nhân dân chúng ta có những hơn 80 triệu, nhưng thiểu số gần
3 triệu đảng csVN lại có công an, quân đội, súng ống nhà tù với nhiều mưu gian chước quỷ, nhưng
chúng ta có làm điều gì sai quấy để chúng vu oan để tiêu diệt. Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải
bỏ qua những bất đồng,bỏ những cái nhỏ nhặt, mà xiết chặt tay nhau,đồng tâm nhất trí thì mới giải
quyết được vấn đề lớn.
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Ta phải nhận thức được rằng:
1.- Vấn đề Toà Khâm sứ, đất Thái Hà, tuy là của riêng Công giáo, nhưng nó có liên hệ sâu xa
đến mọi người trong dân tộc.
2.- Vấn đề công bằng xã hội là nhu cầu cấp thiết cho sự sống của mọi người dân Việt Nam,
không phân biệt, chủng tộc, tôn giáo hay các thành phần xã hội.
3.- Tất cả chúng ta không trừ một ai đều có bổn phận phải tham gia bằng những phương thế
có được để giải trừ quốc nạn và quốc nhục để cho mọi người dân có thể sống an bình. Nhất thiết
đừng cho cho phong trào đòi công lý bị dập tắt.
4.- Chúng ta cần phải có chiến lược và chiến thuật cụ thể, không những để giải toả áp bức và
bất công xã hội hiện nay, mà còn đề xây dựng một xã hội mai ngày cho tốt đẹp hơn.
5.Cầu xin Chúa Phật,Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta
để con đường Công Lý và Hoà bình được sáng tỏ.

44.- Nhắm cho đúng, bắn cho trúng
Tôi rất Đồng Tình với Ông Nguyên Duy Hinh viết bài có mục đề như trên ( “ bacaytruc.com ), đại
khái là : Khi đánh Địch ( CSVN ) chúng ta phải nhắm cho đúng cái “ Tử điểm “ của Địch, và khi
bắn thì phải trăm phát như một rót vào Tử điểm cho trúng Đích, tất chúng phải gục ngã, phải sập
tiệm mau. Chứ nếu chúng ta cứ đánh địch theo kiểu các bà chửi gà, hết hướng Đông sang Tây lại
quay qua Nam Bắc, cứ chửi xả láng đi thì tác dụng chẳng là bao nhiêu, càng chửi đổng không thôi
thì trở nên nhàm. Giả như chúng ta đã chỉ trích cho CS đổ đi rồi, nhưng công việc của chúng ta vẫn
chưa xong được.
Vì quả thật, nếu chúng ta không muốn có những con Người Bất Nhân như CSVN, và không
muốn xã hội Bất Công như chế độ CHXHCN hiện nay, thì ta phải thay vào cái xấu cũ ( của CS )
bằng một cái gì mới tốt đẹp hơn ( của Ta ), thì mới đáng làm và đáng công, nhất là nó có thể giúp
ích cho mọi người.
Như vậy có vô số vấn đề hiện ra trước mặt chúng ta:
1.- Muốn làm việc Nước thì phải có toàn Dân tham gia, làm sao để tập hợp tất cả mọi người
lại.
2.- Đâu là Hướng chung để quy tụ mọi người về một Mối, hướng đó phải là Đạo lý chung của
Dân tộc, đạo lý nào đó phải thân quen và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Còn Tự do Dân chủ
Nhân quyền chỉ mới là cái hướng chung chung, chưa phải là yếu tố để mọi người đồng quy, vì ở
trong còn có vô số vấn đề khác nhau!
Hay là cứ mặc nhiên để cho nhóm này nhóm kia, phe này phái nọ tranh dành xâu xé nhau theo lối Đa
nguyên ( không đa nguyên nhất cực thì chỉ là tổ phân hoá ), ai lưu manh, mạnh được, kẻ yếu hiền
lành phải chịu thua, cá cứ ăn kiến, rồi kiến lại ăn cá!
3.- Đâu là phương pháp thực hiện để xây dựng lại con Người Tự chủ, tự lực, tự cường để
đảm đương việc nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn hiện nay, cũng như các cơ chế xã hội đã rối
ren đến cực độ. Không có con Người tốt, có tư cách tốt và khả năng nhiều thì vô vọng, chẳng làm gì
nên thân.
4.- Đâu là cơ chế xã hội để đem lại sự công bình tương đối hầu mưu phúc lợi cho mọi người
dân, nghĩa là ai ai cũng có quyền được đủ Ăn và được Nói, sống xứng với nhân phẩm. Dân Việt Nam
đã khổ đau và đã bị áp bức triền miên rồi vì thiếu Ăn và Tự do căn bản.
Như vậy trong khi chúng ta làm công việc đạp đổ chế độ CS, thì đồng thời chúng ta cũng không
thể quên lo cho kế hoạch xây dựng lại con Người và thiết lập một chế độ thực sự mưu ích chung
cho mọi người, chúng ta không thể theo con đường mòn xưa mà rập khuôn một chế độ dân chủ
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nào đó rồi chia ghế nhau mà chỉ một thiểu số người hưởng vinh hoa phú quý, mặc cho dân và
nước nổì trôi. Đây chẳng khác nào ăn vỏ cam mà bỏ ruột.
Trong khi đánh địch CSVN, chúng ta cũng cần lưu ý tới Đìểm và Diện của đôi bên:
A.- Điểm và Diện của Địch
Điểm đây là Tử điểm. Chỗ nào CSVN cướp và giết thì đó là Tử điểm của CSVN. Về Tử điểm ta có
thể nêu lên một ít sau đây:
1.- Tử điểm thứ nhất là Bất Nhân, độc tài chuyên chế, gian manh, quỷ quyệt, tức là căm thù,
áp bức, hãm hiếp và giết Đồng bào, khinh nhờn Tổ tiên, tôn kẻ thù truyền kiếp lên làm Thầy.
2.- Tử điểm thứ 2 là giết hại đồng bào: giết hại các thành phần tinh hoa của Dân tộc qua các
cuộc phát động quần chúng do Trung Cộng xúi dục điều khiển. phong trào cải cách ruộng đất, cải
tiến công thương nghiệp có mục đích là tiêu diệt các nhà ái quốc quốc gia, các thành phần gọi là địa
chủ, cũng như thành phần công thương nghiệp, thành phần trí thức và các thành phần tôn giáo yêu
nước, đây là những thành phần tinh hoa cột trụ của quốc gia, tiêu diệt được các thành phần nòng cốt
này cũng như tiêu hao lực lượng thanh niên hai miền qua hai cuộc chiến ngụy tạo, tức là đã cắt gân
Achille của quốc gia VN.( Nghiệm lại đây là mưu thâm độc diệt chủng Việt Nam cũng như các nước
Đông Dương của Bắc phương)
3.- Tử điểm thứ 3 là Bất công: cướp của dưới mọi hình thức Bất công từ 1954 tới nay.
4.- Tử điểm thứ 4 là phá hoại truyền thống văn hoá của dân tộc để đưa Đất nước ngày nay
tới cảnh thương luân bại lý, không có ác ý nào không nghĩ tới, không có điều gian tham nào không
làm!
5.- Tử điểm thứ 5 là bán nước cho kẻ thù truyền kiếp. Tự ngàn xưa, Kẻ thù Bắc phương này
đã chiếm đất, chiếm người, chiếm phát minh cũng như văn hoá của Việt tộc, phát động 7 cuộc đại
chiến để thôn tính nước ta. Từ năm 1954 tới nay đã dùng tay CSVN để giết dần mòn Dân tộc phá
hoại tài sản quốc gia, phá văn hoá, trong âm mưu tàm thực đất nước ta, cũng như xúi Polpot tàn sát
Dân Kampuchia để thôn tính cả Đông dương. Đây là âm mưu bành trướng cả mấy ngàn đời nay của
Bắc phương.
Nên lưu ý dân Trung hoa hầu hết đều là anh em cùng dòng Việt tộc của chúng ta, và dân tứ phương
đều là huynh đệ. Chúng ta chỉ chống đối thành phần đôc tài chuyên chế trong chính quyền mà thôi:
Chính quyền nào bạo tàn, chiếm đoạt và bành trướng.
Trong 5 tử điểm đó rút lại còn hai Điểm: Đảng CSVN vô cùng Bất Nhân gây ra Xã hội đại Bất
Công. Trong hai tội này thì:
1.- CSVN dùng mọi thủ đoạn tàn ác để dập tắt phong trào yêu nước của lực lượng đấu tranh
cho Nhân quyền và Dân chủ, nhất là dẹp phong trào yêu nước để bưng bít tội ác và tiếp tay cho việc
tàm thực của Bắc phương, dựa vào Bắc phương làm thế giữ ngôi.
2.- CSVN đã thực hiện hai mẻ cướp lớn:
a.- Mẻ cướp tập thể từ năm 1945 tới năm 1987 để tước đoạt quyền Tư hữu và quyền
Tự do của mọi Người Dân.
b.- Mẻ cướp cá nhân của đảng viên CSVN từ ngày đổi mới từ năm 1987 tới nay: Quy
hoạch các vùng đô thị và công nghiệp để tiếp tục ăn cướp của dân.
Về mục tiêu gần:
1.- Một mặt chúng ta nên đánh mạnh vào những vụ ăn cướp cá nhân về đất đai nhà cữa của
nhân dân trên toàn quốc của các đảng viên đảng CSVN. Mặt khác phải thâu thập hình ảnh các
dinh thư nhà cữa, các tài sản, các kháxh sạn, công ty du lịch . . ở trong và ngoài nước, của tất cả
đảng viên cao cấp để làm bằng chứng cho việc ăn cướp của đảng CSVN. Thâu thập tài liệu và lập
thành hồ sơ ăn cướp của đảng CSVN.
2.- Lập hồ sơ đàn áp nhân quyền từ trước tới nay của đảng CSVN.
3.- Thành lập hồ sơ bán đất dâng biển của đảng CSVN cho Bắc phương. Bắc phương và tay
sai CSVN là hai kẻ thù của dân tộc,nên phải vừa đánh cái đầu Bắc phương vừa chặt tay chân của
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CSVN cùng một trật. Tất cả những hồ sơ này đều phải bằng mọi cách quảng bá cho toàn dân
và cả thế giới đều biết nhất là phải được in ấn bằng tài liệu đàng hoàng.
Về Diện thì kẻ thù cũa dân tộc là tất cả đảng viên CSVN, và những khúc ruột ngàn dặm vô
liêm sỉ theo đóm ăn tàn, nhưng Điểm chỉ là mấy tay chóp bu trong Trung Ương uỷ viên, nhất là
những tay thân Bắc phương, phải điểm mặt chỉ tên thường xuyên những tên đầu sọ cho chúng khiếp
sợ.
Chúng ta vẫn sẵn lòng đón nhận những người vì hăng hái yêu nước mà sa chân vào bẩy giặc, nay
thực lòng quay về với Dân tộc.
Từ nay trở đi, để nhớ Đích và Điểm của cuộc đấu tranh, bao giờ ta cũng tập trung vào những Điểm
sau đây, đừng để cho CSVN lách sang điểm khác để cho nhẹ đòn.
Đảng CSVN: Giết và cướp của đồng bào. Bán đứng Đất Nước cho kẻ thù.
Những tên quốc tặc VN: Hồ Chí Minh. . ., Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương
Tấn Sang, Tô Huy Rứa . .
B.- Diện và Điểm của chúng ta.
Diện của chúng ta là tất cả mọi người dân yêu nước thương nòi, ham chuộng Tự do và khao khát một
đời sống Hòa bình Hạnh phúc. Nhưng Điểm của chúng ta hiện nay là:
Các vị lãnh đạo các Tôn giáo trong và ngoài nước
Các vị trí thức yêu dân yêu nước trong và ngoài nước.
Mọi người dân bị áp bức và bóc lột trong và ngoài nước.
Đặc biệt là các vị có Lòng ( Tâm đạo ) yêu dân yêu nước, vì thiếu yếu tố này thì không ai đủ khả
năng và ý chí để làm việc lớn lao này. Trong lúc dầu sối lửa bỏng này, kinh xin tất cả quý vị hảy
làm nhiệm vụ công dân của mình, vì nước mất thì nhà cũng tan, Đạo cũng tàn theo.
Các Tôn giáo nếu chỉ làm riêng cho tôn giáo mình mà quên nhiệm vụ công dân, để phục vụ chung
đồng bào, mà cứ theo lối cứu nước riêng lẻ như xưa thì lại sẽ gây ra cảnh hiềm khích như trước!
Nhiệm vụ công dân là nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người dân, bất cứ là ai cũng phải chu toàn để lo
cho con Người nơì đây và bây giờ, trong lúc quốc phá gia vong, vì không có cuộc sống xứng đáng
nơi đây và bây giờ thì làm sao có đủ cơ hội và phương tiện để chu toàn được nhiệm vụ cho đời
sống ngày sau, bỏ nhiệm vụ đời này để cho cuộc sống mọi người xâu xé nhau, thì những mưu
toan cho đời sau cũng không đạt.
Ta không thể độc thiện kỳ thân để dành việc lên Thiên đàng hay Nát bàn hay cõi Tiên cho một nhóm
nhỏ được! Thiết nghĩ không ai có đủ lý do chính đáng để từ khước hay lơi là nhiệm vụ này. Kẻ thất
phu còn có trách nhiệm huống hồ quý vị là những người được ưu dãi nhất trong xã hội.
Kính xin các vị lãnh đạo tinh thần hảy nhìn lại vấn đề để dìu dắt mọi người sống theo lòng Nhân, và
ăn ở Công bằng với mọi người.
Quý vị không quan tâm đến vấn đề đó thì có ai đủ tư cách và khả năng hơn để lo đây, hay cứ mặc
nhiên để cho con Người trở nên Bất Nhân hơn và xã hội càng Bất công thì lương tâm trách nhiệm
của quý vị sẽ ra sao?
Vì thế việc hướng dẫn trau dồi lòng Nhân và ăn ở công bằng với nhau là trách vụ cao quý và cấp
thiết mà quý vị phải lãnh trách nhiệm, nếu không làm việc này cho toàn dân thì quý vị còn lãnh đạo
tinh thần được cho những ai nữa đây?
I.- Vấn đề lãnh đạo
Sở dĩ chúng ta cứ loay hoay 34 năm qua là chỉ vì chúng ta thiếu lãnh đạo: Lãnh đạo về Tâm linh và
lãnh đạo về Thế sự.
Lãnh đạo về Tâm linh đã có quý vị lãnh đạo các Tôn giáo và ngay cả quý vị trí thức nữa, rõ ràng
các vị chưa làm đủ, nay cần phải quyết tâm làm nhiều hơn nhiều..
Trước hết các vị lãnh đạo các Tôn giáo phải quy về một Mối trên con đường Hoà đồng Dân tộc,
mà phục vụ dân tộc, nếu quý vị mà không quy tụ được trong Tình thương và và lẽ công bằng thì quý
vị không thể hoàn thành sứ mạng của mình.
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“ Lấy Đạo tạo Đời “ như nhiều trường hợp xưa nay là điều quý vị nên tránh, để khỏi làm hoen ố Đạo
của mình.
Còn lãnh đạo về Thế sự là do các vị trí thức các ngành , mà xem ra trí thức nay còn đang như
những hạt cơm rời,mỗi người một hướng, mặc nhiên cứ đợi cho Kỳ nhân xuất hiện, để có đủ khả
năng và tư cách đặc biệt mới cáng đáng trọng trách hiện nay được. Thực ra nếu có kỳ nhân thì một
con én chẳng thể kéo lại được mùa Xuân trong những đêm Đông dài lạnh giá của đất nước. Đợi mãi
mà kỳ nhân chưa thấy xuất hiện, chúng ta không thể đợi nữa, nên buộc phải trực diện lo vấn đề Con
Người và Đất nước đang sục sôi, dầu cho chúng ta ở bất cứ nơi đâu cũng không tránh khỏi những
vấn đề thiết thân đó.
Nay chúng ta chưa có anh hùng để tạo thời thế, thì chúng ta phải dựa theo thời thế để cùng nhau
đào tạo lấy anh hùng.
Tất cả mọi người cứ theo khả năng của mình, quy tụ lại cùng nhau, đều bắt tay vào việc, qua quá
trình sinh hoạt, qua phong trào sinh hoạt, ta có thể tạo ra được( nhận diện ra ) người lãnh đạo có
khả năng và đức độ lo việc chung. Vấn đề hợp chúng trí cũng vô cùng quan trọng, vì Ba anh thợ dày
có thể trở thành một Gia Cát Lượng. Có bắt tay vào việc mới sinh ra nhiều sáng kiến , sáng kiến của
nhiều người sẽ đem lại nguồn sáng và nguồn sống cho toàn dân, nhờ đó là nội lực của quốc gia mới
trưởng thành. Đây là việc chung của mọi người, ai cũng phải lo, ai cũng phải hoàn thành nhiệm vụ
của mình, trâu bò thì lo cày ruộng, mèo con bắt chuốt nhắt, còn người Đức trọng Tài cao thì lo việc
Nước, người có trình độ vừa vừa thì lo việc Tỉnh, việc Thị tứ, việc Làng, người bình dân thì lo xây
dựng những công trình cơ sở. . .
II.- Vấn đề nội lực
Bất cứ làm việc gì mà không có nội lực đều không thể vươn dậy được, phỏng có vươn lên được một
chút rồi cũng sẽ tan mau. Làm việc nước thì phải dựa vào nội lực của toàn dân. Trong khối toàn dân
thì nội lực của quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là quan trọng bậc nhất, các quý vị không
thể nào từ chối hay lơi là là Đầu Tàu của dân tộc. Không ai có thể thay thế quý vị được và quý vị
cũng không thể làm lơ nhiệm vụ khó khăn và cao quý này được. Tinh thần nhiều sãi không ai đóng
cữa Chùa không thể để kéo dài mãi nữa! Cứ nhìn vào vi trí hiện tại của mình trong xã hội, thì sẽ
nhận ra mình phải làm việc gì cho xứng đáng.
Vị trí càng cao, thì trách nhiệm càng nhiều và càng
khó, nhưng quyền lợi và danh vọng của quý vị sẽ được cân xứng, ngược lại là quý vị sẽ đắc tội với
Trời cao với Tổ quốc và Đồng bào.
Sỡ dĩ cho tới nay, phong trào chưa dấy lên được là vì còn thiếu Đầu Tàu và sự hậu thuẩn của
đồng bào.
Chừng ba triệu đảng viên CSVN có gian manh quỷ quyệt đến đâu, dầu cho Trung cộng có to lớn,
mạnh mẽ chừng nào, cũng không thể khuất phục được tinh thần bất khuất của hơn 80 triệu đồng bào,
mỗi khi họ bừng tỉnh dậy.
Lịch sử oai hùng dân tộc ta đã rành rành ra đó. Sao con cháu ngày nay lại yếu xìu đến thế! Xét kỹ thì
nhiều người đang chỉ có ngồi nhìn mà đợi mà chờ phép lạ! Gây ý thức làm cho mọi người dân bừng
tỉnh dậy được thì rồi việc gì cũng làm xong . Toàn dân được bừng tỉnh là khi họ đã nhận rõ mọi
người đang bị áp bức bóc lột, bởi lũ Cường quyển Bất Nhân, cuộc sống toàn dân chẳng hơn gì súc
vật, đất nước sắp rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp. Trước đây phải hơn 1000 năm nô lệ mới lật đổ lại
được, nếu nay mà để rơi vào tay kẽ thù hung hiểm này thì vô phương mà vươn lên vực dậy!
III.-Phương thức tỉnh thức
Cha ông chúng ta có nói “ vô tri bất mộ” nghĩa là không biết nên không ham chuộng. Dân ta bị giam
hãm trong cảnh đói khổ triền miên, ngoài việc lầm lũi lo bữa mai bữa chiều đã tối tăm mặt mũi rồi,
còn biết thêm được cái gì nữa, nên ngu dốt cứ hoàn ngu tối, nên mới bị CS lừa đảo triền miên. Họ
chưa hiểu biết đúng nghĩa thế nào là con Người, người Dân có quyền hạn và bổn phận gì, Chính
quyền phải làm gì cho Dân cho Nước, và ngày nay người dân các nước đang sống ra sao?
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Đảng CSVN đã đối xử thế nào với đồng bào và đã đem lại bao nhiêu tai họa cho con Người và Đất
nước. Biết rõ được những công việc thiết thân như thế thì họ mới ham chuộng tham gia đấu tranh,
chứ chỉ lo cho một nhóm, một đảng phái, một tôn giáo thì rồi ra cũng dẫm vào vết xe cũ.
Dân trí và dân sinh là hai vấn đề dính chặt vào nhau, cần được thức tỉnh thường xuyên,. Hoàn thành
được hai nhiệm vụ đó thì nhất định việc cứu nước đã bắt đầu được.Chúng ta đem ánh sáng văn minh
của nhân loại làm ngọn đuốc sáng soi vào con Người thê thảm và đêm tối của dân tộc, thì mọi sự sẽ
sáng rõ ra.
IV.-Đầu tàu của Dân tộc
Để làm việc đó thì ngày nay chúng ta thuận lợi hơn cha ông ta ngàn lần: Các vị lãnh đạo tinh thần,
các vị trí thức đã có internet, còn toàn dân thì đã có truyền thanh truyền hình và sách báo. Đây là
lợi khí khôn lường. Theo Ông Hinh, nếu được, chúng ta nên trao đổi, gom tất cả những internet,
những ngành truyền thông. . .thành ra một số Nhóm ít nhưng lớn hơn, mỗi nhóm nên chuyên trách
một vấn đề mà mình ưa thích và có sở trường, rồi thường xuyên liên lạc với nhau để tìm ra một nhóm
Chủ đạo để chúng ta đi vào mọi vấn đề cho trúng Đích . Có thế mới gây lên một phong trào để tập
trung mũi dùi vào Địch cũng như kế hoạch xây dựng chung. Không có tập hợp để xây dựng nội lực
chung thì chúng ta không đủ Lý sáng suốt đi cho đúng đường, không đủ Tình sâu rộng để nối kết
nhau một cách keo sơn, và không đủ Ý Chí để kiên trì làm công việc lớn cho đến nơi đến chốn và
nhất là chắp cánh cho nhau. Bây giờ ở hải ngoại chúng ta cũng đã có nhiều đài phát thanh và truyền
hình hoạt động rất nhiều giờ. Tại sao chúng ta không trao đổi với nhau để gom sức lại để trau dồi
cho lượng và phẩm khá hơn. Chúng ta phải tìm cách truyền đạt rộng rãi những điều cần thiết về dân
sinh và dân trí để giải phóng họ ra khỏi cái tròng nô lệ của CS, và phải tìm cho ra một cái hướng
chung để xây dựng con Người và Đất nước. Con Người và Đất nước chúng ta hư đi là vì chúng ta cứ
mê mãi sinh hoạt theo lối vô Hồn vô Hướng.
Hồn đây là hồn Dân tộc, là Hồn Tiên Rồng: Mẹ non Nhân, Cha nước Trí, con Hùng
cường:
* Nhân của Mẹ là Tình đồng bào yêu thương nhau để mọi người quy về một mối. Quên lảng
hay bỏ Tình yêu theo hận thù mà khích bác nhau, đàn áp cướp bóc chém giết nhau là quên Gốc Mẹ.
Cứ hiềm khích nhau hãm hại nhau thì đoàn kết làm sao được?
* Trí của Cha là lẽ Công bằng như khi chia con đồng đều để Mẹ lên non tu Đạo nhân, Cha
xuống biển rèn đức Trí, để mỗi thành phần phát triển bản sắc của mình về Nhân và Trí hầu trở
thành con Người toàn diện ( Nhân, Trí, Dũng ). Lẽ công bằng phải thể hiện nơi cuộc sống ăn ở hàng
ngày của mỗi người, đó là bài học của Cha. Bỏ gương sống của Cha mà ăn ở bất Nhân thì sinh ra xã
hội bất công mà đâm chém nhau! Ghét bỏ, làm khó nhau, ăn ở bất công với nhau là quên gốc Cha.
Nhiều người cứ nghĩ rằng, vì Cha Mẹ chia con lên Non xuống Biển nên nay con cháu bị phân
hóa. Đây là điều ngộ nhận tai hại, vì họ không hay rằng Cha Mẹ vẫn giữ mối liên hệ với nhau trên
cánh đồng Tương, nghĩa là lúc nào cũng liên kết chặt chẽ với nhau.
Đây chỉ là bài học “ Đồng Quy nhi thù đồ” :
Đồng quy nơi đạo Nhân để giữ lấy gốc yêu thương nhau của Mẹ mà con cháu quây quần với
nhau mà sống ( theo nguyên lý Mẹ là nguồn Tình ).
Thù đồ theo lẽ công chính của Cha để con cháu ăn ở công bằng mà sống Hòa
với nhau (đây là nguồn Lý công chính ).

Chỉ có những người con hùng cường ( con Hùng vương ) mới là Người tự chủ tự
lực và tự cường, để có đủ ý chí sống theo Tình Mẹ và Lý Cha được, mà xây nhà
dựng nước.
Chê Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, nên bỏ nguồn Tình Mẹ mà ghét bỏ nhau, cũng như bỏ Lý công bằng
của Cha, mà ăn ở bất công với nhau, để rồi đi rước thứ văn hoá bạo động của Tây Tàu về mà chém
giết nhau thì khôn ở chỗ nào, có Văn mà có Minh không? Đây có phải là MÊ LỘ CỦA CHÚNG TA
Không? Đó là vô Hồn.
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Vì vô hồn nên chúng ta ngày nay như những con diều đứt dây cứ bay lơ lững trên không phất phơ
theo hướng gió mà xoay lung tung (gió Tàu, gió Tây, gió Nga. . . ) nên mất hướng. Có lẽ chúng ta cần
phải bỏ “ cái lốt ngọc bề ngoài “ của Việt Nam , mà mặc lấy “ chất đất sét bề trong “ của người
Nhật để gắn bó với nhau, mà sống quây quần với nhau, mà lo mọi sự cho đàng hoàng.
Hướng đây là hướng Nhân hoà để xây dựng gia đình êm ấm và tạo ra Xã hội tương đối công bằng.
Nhìn vào các xã hội ngày nay thì đa số chứa đầy bất công, bất công là nguồn khổ đau của con Người
trong nhân loại.
Cứ mê mãi theo lối sống bất công mà “ giao tranh lợi “ thì phỏng có Hoà được với nhau không, hay
chỉ có làm cho nhiều để rồi xâu xé nhau mà đạp đổ!. Gương thế chiến thứ nhất, thứ hai và cuộc suy
thoái toàn cầu hiện nay đang sờ sờ ra đó. Ngày nay nhiều người đang quen thói tiêu xài trên những
món nợ vay và trên những cái xa xỉ không cần thiết, như vậy có thực sự sống công bằng và yêu
thương nhau được không? Đây là vô hướng.
VI.- Tóm lại
Vấn đề nghe ra quá đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, là vì Ta có Nói mà Ta không có Làm, không
Sống theo điều khôn lẽ phải chung, mà chú trọng tới tiểu Tâm, tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi, nhưng
khi cái Lớn đã mất thì cái Nhỏ đâu còn ! Lại nữa, đây là lối sống có đi có lại, bên này “ có đi “ ,
mà bên kia không chịu sống ” có lại “ thì làm sao cho êm thắm mà Hoà với nhau được.
Trách nhiệm chính nặng nề của các quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là ở nơi đây.
Các vị lãnh đạo tinh thần thì giúp mọi người un đúc lòng Yêu thương và lẽ công chính, còn trí
thức thì thi hành lẽ công chính trong mọi lãnh vực của xã hội để cho mọi người được nhờ.
Người dân chỉ hiểu được những điều cụ thể, thiết thực và gần gủi họ. Gương sáng về lối sống yêu
thương và công bằng của quý vị là những bài thuyết giảng rất có tác dụng. Lối sống một chiều
chính thực là nan đề về con Người và Đất nước chúng ta. “ Cái Sảy cá nhân Bất Nhân“ nảy sinh
ra cái “ Ung Xã hội Bất công” làm tan hoang mọi sự. Đó là những con Tarets đã có lần đục
thủng Đập nước bảo vệ mạng sống dân Hoà Lan .
Xin quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị trí thức mọi ngành, các vị chủ các trang mạng,
quý vị truyền thông các ngành xin lưu tâm đến vấn đề quan trọng này. Người có địa vị cao, có
trách nhiệm lớn, có tư cách và khả năng nhiều, đừng chần chờ nữa, xin mau bắt tay vào việc,
trách nhiệm lịch sử đối với con Người và Đất nước đang đè nặng trên vai của quý vị.
Ghé vai vào hay cứ tảng lờ là cái thước đo cái Tâm đạo của quý vị, cái tinh tuý Đạo lý của quý vị.
Đây là những ngọn lửa thử vàng cũng như nghịch cảnh thử can trường của hiền nhân quân tử
vậy, để xem rõ mỗi chúng ta là ai trong gia đoạn hiểm nguy này. Công việc thì vô cùng khó khăn
và to lớn, vậy chúng ta phải bắt đầu từ nơi đây và bây giờ, tuy vạn sự khởi đầu nan, nhưng không
bắt đầu thì không bao giờ chúng ta làm được việc gì đáng giá cả.
Tôi rất áy náy về những lời nghịch nhị có vẻ trịch thượng trên, vì nếu nói khác đi thì nghĩ là không
hết ý, cốt ý là để đóng góp vài lời thô thiển với tư cách của một công dân. Kính xin quý vị niệm tình
tha thứ.
Trân trọng

45.-Giặc đến nhà, Đàn bà phải đánh
Hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29 tháng 03 măm 2009 của Hòa Thượng Thích Quảng Độ về việc “ Biểu
tình tại Gia “ để thực hiện chiến dịch ‘ Bất tuân Dân sự “trong tháng 5 , 2009 . Ở ngoại quốc, không

466

thể trực tiếp tham gia, nên tôi mạo muội viết đôi giòng để biểu đồng tình với bậc Lão thành chân tu
có ảnh hưởng tới cả 3 cõi : Thứ nhất là tu tại Gia, thứ hai tu Chợ, thứ ba tu Chùa.
I.- Lý do “ Bất tuân Dân sự “
Rằng là đảng CSVN đứng đầu là ông Hồ Chí Minh, tuy nay đã chết, nhưng vẫn chưa rõ là nòi giống
nào, Hẹ, Tàu hay Vìệt, việc này xem ra chẳng đáng quan tâm, điều quan trọng là cái Tâm địa của họ
Hồ ra sao, qua bao chục năm nay chúng ta càng nhận rõ cái chân tướng cáo già “ gian manh quỷ
quyệt “ của họ Hồ:
Rằng là tuyên xưng bôn ba hải ngoại để cứu nước, nhưng thực ra là đôn đáo xây đảng CSVN,
nguyện làm con chó nhỏ cho cả Nga lẫn Tàu để về làm cho Quốc phá Gia vong!
Rằng là hy sinh cuộc đời sống độc thân để làm cách mạng, nhưng đi đâu thì vợ đó, con rơi con rớt
tùm lum, đây là chính trị gia mạt hạng!
Rằng là để sắm vai cha gia dân tộc, phải lén lút dùng tên khác viết sách để tự ca tụng tôn vinh mình,
đó là tư cách của phường vô loại, đúng là loại Cha già ác ôn!
Rằng là sắm vai trò thâm Nho làm Chủ tịch nước, mạo danh là người đơn sơ thanh bạch, từ chối ở
Dinh, mà vui sống trong túp lều tranh, nhưng tiết lộ mới đây cho biết lều tranh lại là nơi ăn chơi
sang hơn cả cung đình Dinh Bắc bộ phủ! Quả là loại Nho bạo chúa!
Rằng mưu tìm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho nhân dân thì lại học chước lưu manh quốc tế CS để
cướp tài sản và quyền tự do của toàn dân. Hạnh phúc được đưa lại cho toàn dân là hỏa ngục trần
gian những mấy mươi năm nay mà vẫn chưa dứt!
Để thực hiện cách mạng vô sản triệt để, Hồ Chí Minh và đồng bọn đã cao rao nhiều thứ:
Khi cao rao là nhân đạo thì lại đi học tập lối “ rèn cán chỉnh quân thâm hiểm của Mao “ Đông
phương hồng “ “ để đào tạo nên những tên CSVN, là loại người đui mù mất nhân tính, giết hại
không biết bao nhiêu là thành phần tinh hoa của dân tộc trong các giới Sĩ Nông Công Thương, với
chủ trương “ thà giết lầm chứ không bỏ sót” .
Đó là đạo đức cách mạng triệt để..
Khi cao rao là thực hiện công bằng xã hội, thì lại gây hấn căm thù, lãnh đạo thành phần nạn nhân “
khố rách áo ôm thất học “ đi cướp tài sản và quyền tự do của toàn dân, hết ăn cướp tập thể để nhốt
cả dân tộc vào chuồng tập đoàn, tới nay lại cùng nhau đi ăn cướp cá nhân!.
Khi cao rao là phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, thì lại đạp đổ hết mọi luân thường Đạo lý
ngàn đời của Tổ tiên, đặng gieo rắc văn hoá Lừa để ngày nay mọi người phải dẫm đạp lên nhau hỏi
“ Đầu tiên “ mà Dâm cuồng sống vội!.
Khi cao rao là giải phóng nhân dân, nhưng lại nguỵ tạo hai cuốn chiến huynh đệ tương tàn, để xây
dựng đảng CSVN, công cụ phá tan mọi cơ tầng xã hội, rồi giải phóng nhân dân vào tròng chuyên
chế!
Khi cao rao chiến đấu và bảo vệ nền độc lập quốc gia., thì cứ tuần tự ngầm dâng đất bán biển cho
Tàu cộng: Hết thác Bản Dốc, Ải Nam quan, lãnh hải thuộc Vịnh Bắc Việt, đến Hoàng sa Trường sa ,
nay lại đến vùng Tam Biên Cao Nguyên Trung phần . Đây là những vị trí tối quan trọng của đất nước
về chiến lược cũng như tài nguyên quốc gia được đem bán với 2 tỷ dollar để 15 tên chóp bu chia
nhau cùng hưởng!
Tóm lại, để lập công to cho Tàu cộng, hậu duệ của nòi bành trướng Hán Tần,CSVN đã hoàn thành
nhiệm vụ cao cả:
Diệt vô số thành phần tinh hoa của dân Việt trong các giới Sĩ Nông Công Thương là thành
phần chủ yếu trong việc dựng nước và giữ nước.
Phá hoại tận nền tảng văn hoá cao quý của Cha ông, là nguồn nội lực kiên cường bất khuất
của dân tộc.
Hiến dâng những vị trí chiến lược gọng kìm quan trọng là yết hầu của Đất Nước.
Hiến dâng những vị trí tài nguyên quan trọng ngoài biển Đông là nguồn tài sản dữ trử to
lớn trong hiện tại và tương lai của toàn dân.
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Cho Tàu cộng ra vào tự do hơn người trong nước để làm nhiệm vụ gián điệp, lũng đoạn nền
kinh tế, phá hoại môi trường. Nay lại đổ vốn, đổ người, đổ hàng hoá vào để thao túng toàn diện! Họ
là những thứ vi trùng đục khoét tận tâm can của Dân tộc từng giây từng phút.
Thực hiện đổi mới kinh tế để biến VN thành bãi rác chứa những may móc lạc hậu cần phế
thải của Tàu cộng , đồng thời thực hiện cuộc diệt chủng dân Việt bằng ô nhiễm đủ thứ môi trường.
Đặc biệt là cho gài người thân Tàu cộng vào các chức vị quan trọng quân đội và Công an để
khống chế những người yêu nước.
Đảng CSVN đã cố tâm giúp Tàu cộng với để cố cắt cho đứt dây gân Achille của dân Việt, mà hàng
bao ngàn năm đại Hán muốn mà không làm được.
Phải nói mãi tới vần đề trên, có thể nhiều người cho là “ Biết rồi khổ quá nói mãi, nói hoài “,
nhưng khổ nỗi Quốc Nạn và Quốc Nhục còn lù lù ra đó , làm sao chúng ta không thể không thường
xuyên nhắc nhau để cho bất cứ ai ai cũng biết được điều đó thì mới mong tận diệt được cái gian ác
của CSVN đem voi mammouth về dày mả Tổ.
Còn CSVN thì chúng ta còn phải nói đến tội ác của chúng, toàn dân phải la thét to lên cho dũng khí
ngập tràn đất nước để xóa sạch những quốc nạn và quốc nhục ngàn đời !
II.- Đảng CSVN là ai? Nhà cầm quyền VN là ai?
Những Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh. . . đã chết, tiếp đến Lê
Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Lê
Hồng Anh . . đang sống là những ai đây?
Có nhận rõ chúng là ai , ta có mới có cách hành xử thích đáng.
Đảng CSVN là cái gì? Nhà nước pháp quyền là cái gì? Ba ngành Lập pháp, Hành pháp Tư pháp của
chế độ VNDCCH là cái gì?
Chúng chỉ là 3 con thò lò của đảng CSVN chơi trò thằng phổng, đảng dật ra sao thì chúng cứ
tung tăng theo như vậy để làm trò cướp dân và giúp quan thầy chúng cướp nước!
Rõ ràng những hạng người đó là những tên dưỡng tử của Tàu cộng hơn 60 năm nay!
Đối với VN chúng chỉ là những tên tội đồ của dân tộc!
Chúng chẳng coi Trời Đất, coi Tổ tiên chúng ta ra gì! Chẳng coi nhân dân chúng ta ra gì!
Vậy thì chúng ta coi chúng là gì cho xứng hợp và phải đối xử thế nào với chúng cho thích đáng? Nếu
chúng không sớm quay trở về với Dân tộc, thì Chúng ta và Chúng không thể đội trời chung.
III.- Chúng ta là ai?
Thưa là các vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo, của Công giáo, của Tin lành, của Khổng giáo, của
Cao Đài của Hoà Hảo . . . trong và ngoài nước. Chúng ta không muốn CSVN triền miên bách hại tôn
giáo, vật hóa con Người, nhất là không muốn bị ép làm tay sai bất đắc dĩ.
Chúng ta là những trí thức trong nhiều ngành ở trong và ngoài nước, chúng ta không muốn là những
kẻ sĩ ( Tiến sĩ, Bác sĩ, Nha sĩ, Thi sĩ, Nhạc sĩ, Văn sĩ, Kịch sĩ, Nho sĩ, Học sĩ, Hiệp sĩ, Đạo sĩ . . . )
vong nô, thiếu lương tâm và vô trách nhiệm.
Chúng ta là những sinh viên nam nữ, lực lượng xung kích nòng cốt cuả giống nòi, chúng ta không thể
sống “ bằng thừa “ như kiếp ngựa trâu dưới chế độ bạo tàn CSVN.
Là toàn dân khắp 3 miền non nước cũng như ở hải ngoại, chúng ta không muốn tiếp tục :
Là những tín hữu các tôn giáo bị các kẻ giả hình, tay sai của cộng nô, đội lốt tôn giáo, làm ô danh và
biến chất tôn giáo để bách hại chúng ta.
Là nạn nhân của CSVN trong 64 năm qua, và tiếp tục là những nông dân bị tước đoạt ruộng vườn
nhà cữa nữa.
Là những công nhân bị bóc lột ở trong nước, cũng như những công nhân bị bán làm nô lệ cho ngoại
bang rồi bỏ sống cù bơ cù bất nữa!
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Là những người nữ và trẻ gái vì bị bần cùng hoá và còn mắc bẩy gian tham đem đi bán dâm khắp
cùng thế giới nữa!
Là con Hồng cháu Lạc, chúng ta không muốn đất nước chúng ta biến thành bãi rác khổng lồ của thế
giới, và nhất là chúng ta không thể cúi đầu làm Nô lệ cho lũ bạo tàn thâm hiểm Bắc phương và bè
lũ!
Chúng ta hảy soát xét lại lần cuối cho rõ: Đảng CSVN và chúng ta là những ai đây ?
Đảng CSVN là kẻ cai trị độc tài hung hiểm, vừa hại Dân vừa bán Nước! Chúng ta là những kẻ Bị
trị nhục nhã và khổ đau!
Không “ Tri kỷ tri bỉ “ tất chúng ta không thể nhất quyết loại trừ kẻ thù hung hiểm của Dân tộc
được! Đặc biệt đây là thời điểm cực kỳ quan trọng để chúng ta đặt vấn đề với “ Quân đội nhân dân
“,để xin minh định lại lập trường của mình, quý vị là quân đội để:
Bảo vệ “ giang sơn tổ quốc Việt Nam”
Hay là bảo vệ “ đảng CSVN bán Nước hại Dân” !
Giang sơn đã bị gọng kìm Tàu cộng khống chế, quý vị không thể im lặng hoài đợi đến khi bị còng tay
thì không còn kịp nữa, xin hảy quay về với nhân dân.Tất cả mọi sự kiện điên đảo về “ Tự do hay Nô
lệ “trên làm cho chúng ta không thể im lặng được nữa !
IV.- Chiến đấu cho chính nghĩa của toàn dân
Tuy chúng ta không có súng đạn, không có công an, nghĩa là không có bạo lực dùi cui roi điện,
nhưng chúng ta đã có số đông, nhất là chúng ta lại có lẽ phải, có chính nghĩa sáng ngời.
Chúng ta bảo vệ giang sơn tổ quốc ngàn đời của cha ông đang bị Tàu cộng xâm chiếm hàng ngày
qua việc lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải: Thác Bản Dốc, Ải Nam quan, Trường và Hoàng Sa, khai
thác Bauxit ở Tam Biên Trung phần. Chóp bu đảng CSVN đã bị gài gái và tiền, buộc phải ngầm
bán và dâng đất đai biển cả, nên bất lực, không dám lên tiếng phản đối Tàu, một mực cúi đầu
vâng theo, họ đã tỏ rõ bất lực trong nhiệm vụ, họ viện lý do là cung cách sống ( theo nhãn hiệu
bạn tốt, đồng chí tốt để bị tàm thực xâm lăng ) cạnh bên nước lớn ( luôn luôn dùng sức ép để
bành trướng ) , đây chỉ là lối bào chữa cho sự hèn nhát của kẻ đã bị gài vào bẩy của kẻ thù, bị
mắc quai, thoái thác lờ đi trách nhiệm để cho kẻ thù rướn tới. Là chủ nhân ông của đất nước,
nhân dân nhất quyết phải vùng lên để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bảo vệ quyền lợi của mọi người
dân đang bị tiếp tục ngu hoá và bần cùng hoá bằng chính sách cướp bóc tràn lan mọi thứ , bảo vệ
tham nhũng bằng cách cứ ngoan cố bao che, nhất là dùng thông tin sai lạc và dùng thủ đoạn đê
hèn để trù dập những người yêu nước thương nòi. Chúng ta bảo vệ nền văn hoá truyền thống
hào hùng và bất khuất của dân tộc, đang bị nhiễm độc vi khuẩn Lừa, độc khuẩn này đang gậm
nhấm con dân Việt từ trên xuống dưới. Không vươn lên mà tranh đấu thì là Chết, là bị Nô lệ.
Chúng ta không thể để bị Nô lệ đến lần thứ sáu thứ bảy nữa! Chúng ta có sức mạnh của những
kẻ cùng đường, của kẻ bị dồn tới chân tường, thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Tình thế buộc nhân dân chúng ta vùng lên đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động. Ta biết rằng
những tư tưởng lời nói và hành động của chúng ta có thể phân ra hai loại: Một loại không gây ra
phản ứng, còn loại khác thì gây ra phản ứng đáp trả tương ứng, loại này nhà Phật gọi là những tư
tưởng, lời nói, hành động gây ra “ nghiệp chướng hay tạo nghiệp “, giúp cho kẻ thù có cơ để đàn áp.
Khi vận dụng đến loại không gây ra phản ứng được dùng trong đường lối đấu tranh bất bạo động,
chúng ta ta phải nắm vững vấn đề chúng ta cần tranh thủ, khi đối diện với kẻ thù, chúng ta phải tỏ ra
tư thế khiêm cung, phải rất tự chủ để ăn nói và hành động tuy mềm mỏng, nhưng ý tưởng rất vững
chắc kiên cường, làm sao cho kẻ thù cứng họng không thể phản ứng, khi đó chúng phải rơi vào thế bị
động, ta có thể dùng chính nghĩa để thuyết phục những tên đao phủ thừa hành phải cảm phục mà
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ngừng tay. Bất bạo động là vũ khí hết sức dũng mạnh của kẻ yếu. Cha ông chúng ta đã chứng tỏ
nhiều lần qua các triều đại Lý, Trần, Lê , Nguyễn. . .
Nay đến phiên chúng ta,ngày nay chúng ta văn minh hơn tiến bộ hơn, chúng ta cần chứng tỏ được
dũng lực của chúng ta qua cuộc đấu tranh nầy.
Cuộc cầu nguyện cho công lý của giáo dân Hà Nôi về vụ Toà Khâm sứ và Đất Thái Hà đã chứng tỏ
cái dũng lực của cuộc đấu tranh bất bạo động.
Dũng lực chỉ được thể hiện khi chúng ta bình tĩnh, biết hành động khôn ngoan và kiên cường. Hành
động bất bạo động làm cho chúng ta tỉnh táo, khôn ngoan hơn và nâng cao dũng lực mỗi ngày.
Nếu toàn dân chúng ta cả nước đều dùng các phương pháp bất bạo động “ thiên biến vạn hoá “ mà
bất hợp tác trường kỳ, phỏng CSVN có đủ công an quân đội đâu mà đối phó, việc này sẽ làm cho kẻ
địch bối rối trước sức mạnh nội lực củachúng ta.
Bất bạo động là cuộc đấu tranh dùng ít lực nhất mà thành quả lại đạt tối đa. Nếu được trang bị đầy
đủ ý tưởng sắc bén về chính nghĩa quốc gia và những cứ sự và cứ lý về tội ác của kẻ thù, thì các
bà các cô sẽ đóng vai trò tuyệt vời trong công cuộc: “ Giặc đến nhà đàn bà phải đánh “.
Các bà, các cô là đội “ tọa kích “ tiền phương còn toàn dân là đoàn quân “ tập kích “ hậu vệ.
Dưới ngọn cờ Hai Bà Trưng , Bà Triệu . . . đã có nữ luật sư Lê thị Công Nhân, cô Phạm Thanh
Nghiên và bao người đang tiếp nối, chúng ta hảy cùng nhau lên đường!
Có được tôi luyện trong cuộc đấu tranh tâm não này thì chúng ta mới khôn ngoan hơn và giúp tôi
luyện thêm Nhân, Trí, Dũng; Công bằng, Bác ái và Tha thứ cũng như Bi, Trí Dũng, càng đánh chúng
ta càng được trưởng thành về Đức và Tài. Việc này lại còn cần đến cho việc xây dựng đất nước sau
này hơn nữa. Thế là ta chỉ bắn một mũi tên mà được những hai con chim.
Cầu an bất động sẽ giam hãm chúng ta trong tình trạng ủ trệ, yếu hèn, khiếp nhược, chỉ lê cuộc sống
thảm hạí. Ngồi ở nhà để biểu lộ việc “ Bất tuân Dân sự “ là việc tương đối dễ dàng thực hiện, nhưng
không phải là không phải dùng đến cân não, vì tuy mình ngồi yên mà làm sao có sáng kiến làm cho
đối phương phải náo loạn tinh thần. Đây là cuộc chiến về tinh thần, nhất là tinh thần bất bạo động
làm cho kẻ thù phải khoá tay đứng nhìn mà rối loạn tâm thần và không biết đối phó bằng cách nào!
Nhiều khi cũng còn có khả năng cảm hoá được những kẻ thù còn chút lương tâm. Đấu tranh bằng
bất bạo động là cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù bằng cách nêu rõ
lên chính nghĩa đấu tranh với thái độ hết sức khiêm cung ngay cả khi bị đàn áp, việc đó sẽ uy hiếp
tinh thần của kẻ địch, làm chùn tay lực lượng đàn áp.
Lòng yêu nước và hành động bảo vệ chính nghĩa quốc gia giúp cho mỗi chúng ta có đủ sức mạnh.
Chúa đã bảo chúng ta đừng sợ, dù khi có bị điệu ra trước toà, chuá Thánh thần sẽ linh ứng cho
chúng ta biết cách ứng xử thế nào để hoá giải nanh vuốt của kẻ thù, miễn là khi nào chúng ta cũng
bám sát vào chính nghĩa, thì Hồn thiêng sông núi cũng sẽ độ trì cho chúng ta.
Cứ xem thái độ can trường của 8 người bị cáo ở Thái Hà thì ta sẽ vững tâm vùng lên mà dành quyền
sống. Đầu cứ chui tất đuôi sẽ lọt !
Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt can trường và sáng suốt
nhờ bởi chân tu, có chân tu thì mới thực sự yêu nước thương nòi, có tâm đạo rộng lớn thì mới can
trường và bền bĩ trong cuộc đấu tranh lâu dài muôn vàn khó khăn này. Chính nghĩa của chúng ta lúc
này đã chói sáng như nắng vàng rực rỡ ban mai, đường lối đấu tranh chúng ta cũng đã hiện ra rất
sáng sủa, chỉ cần chúng ta cùng nắm tay nhau mà tiến bước nhất định sẽ thành công.Từng bước tiến
lên từng bước, chúng ta tiếp tực đem Đạo lý vào Đời cho đến bao giờ mọi người được giải phóng
thực sự và đất nước được yên vui.
V.- Chuẩn bị đấu tranh
Theo lời kêu gọi của đại lão Hoà Thượng Quảng Độ chúng ta còn một tháng để chuẩn bị: Vấn đề
quan trọng là Truyền bá cho thật sâu rộng cuộc đấu tranh “ Bất tuân Dân sự “ ra toàn dân, để
mọi ngưởi nắm vững được những vấn đề then chốt:
1.- Những điểm chính về việc phản dân hại nước của đảng CSVN với chứng lý rõ ràng.
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2.- Những vấn đề thuộc Chính nghĩa quốc gia, mà toàn dân phải bảo vệ. Cần nêu rõ
những điểm chính về sự an nguy của Đất nước và hạnh phúc của toàn dân.
3.- Tuỳ theo từng hoàn cảnh và trình độ hiểu biết mà mỗi người đóng góp thêm sáng kiến
của mình làm cho kẻ thù chẳng biết đâu mà chống chế để gỡ rối.
4.- Các vị trong nước phải thảo ra kế hoạch đấu tranh thích hợp cho chiến dịch “ Bất tuân
dân sự “ , và các phương thế ứng phó cho chu đáo, để mang lại kết quả tích cực.
Có điều là chúng ta nên tỉnh táo mà phân biệt, hễ bao giờ chúng ta đánh vào tử huyệt là chúng tạo ra
một vụ khác làm lạc hướng đấu tranh để gỡ đòn . Bao giờ chúng ta đánh mạnh về vụ Hoàng Trường
sa là chúng đem vụ Thái hà ra hay vụ nào khác để làm lạc hướng.
Hoàng Trường sa và Vụ Bauxit ở cao nguyên là chuyện đại sự, còn vụ Thái Hà mới chỉ là một điểm
bất công trong muôn ngàn bất công to lớn khác mà ta chưa khui ra.
Vấn đề khó khăn là làm sao truyền bá lan rộng ra quảng đại quần chúng để cho họ nắm vững vấn đề
cũng như đường hướng đấu tranh bất bạo động, đây là cuộc đấu tranh cân não, nó hóa giải được
cuộc đấu tranh bằng dùi cui và họng súng.
Ở hải ngoại xin quý vị làm Truyền thông, Báo chí, các Trang mạng, các Blogs, . . . . luôn luôn
Truyền những tin tức loại này cho Thông tới đại chúng, để những ai nghe đến đều nắm vững vấn đề .
Đặc biệt là chúng ta hảy nhấn mạnh đến nguy cơ mất nước cùng khơi động lòng yêu nước của mọi
người, đây là việc khơi dậy cũng như nuôi dưỡng khí thế đấu tranh của chúng ta..
Còn ở trong nước thì bằng mọi cách, nên phát động phong trào khơi lên sáng kiến cho cuộc đấu
tranh bất bạo động, có thế mới vận dụng được muôn vàn hình thái và ứng biến vô song, 80 triệu
người dân cùng làm thì sẻ có hàng ngàn vạn triệu sáng kiến làm cho kẻ thù dân tộc phải khiếp sợ,
chúng đi đâu cũng bị đánh, mưu thâm nào cũng được phơi bày để hoá giải, lúc nào chúng cũng bị
bao vây, không bao giờ để cho chúng được ăn ngon ngủ yên, chúng ta hảy giam chúng thường xuyên
trong hỏa ngục do chúng tạo ra vậy.
Có thế chúng mới mất khả năng làm tay sai cho giặc.
Đã ở thế thượng phong, nếu chúng ta không cùng nhau vực dậy thỉ thật là đánh mất cơ hội ngàn
vàng.
Cầu mong được sự đóng góp tích cực của mọi người trong và ngoài nước.
Cầu xin Chúa, Trời, Phật cùng Hồn thiêng Sông Núi độ trì cho chúng ta.

46.- Vài cảm nghĩ về thái độ về thái độ im lặng của HĐGMVN
I.- Những dụ ngôn chúng ta có thể hiểu lầm và hệ lụy của nó
Chúa Yêsu thường dùng dụ ngôn Ngài là chủ chiên, còn môn đệ ( giáo dân ) là đàn chiên. Ngài chăn
dắt và bảo vệ đàn chiên một cách đặc biệt, điều này đã nói lên Tình thương yêu bao la cao cả của
Ngài. Ngài sống gần gủi với đàn chiên, sống trong lòng đàn chiên, hy sinh mạng sống của Ngài cho
đàn chiên. Đây là dụ ngôn tuyệt vời để nói lên “ mối liên hệ sinh tử “ giữa hàng Giáo phẩm và
Giáo Dân. Chứ thực sự Ngài không là ông chủ nuôi chiên, giáo dân không phải là đàn súc vật, nên
mối liên hệ này không phải là mối liên hệ Chủ Nô. Mối liên hệ Chủ Nô là mối liên hệ Một chiều từ
trên xuống dưới, Chủ chỉ sai khiến, Nô chỉ vâng theo.
Thường thì người Giáo dân cứ tin rằng: các Ngài thuộc hàng Giáo phẩm Công giáo nhất là hàng
Giám mục là những vị có Tài cao Đức trọng, rất được kính nể, nhất là các ngài lại có chức Thánh,
nên có khi được gán đồng nhất với Chúa Yêsu. Thực ra các ngài chỉ là đồ đệ của Chúa Yêsu, chứ
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không thể đồng nhất với Chúa Yêsu, điều này sẽ vô tình coi giáo dân như đàn chiên, thì mối liên hệ
trở thành mối liên hệ Chủ Nô. Có một vị Linh mục khi có người thắc mắc về vụ một Linh mục trẻ mà
xưng Cha Con với một giáo dân tuổi đáng bậc cha ông thì nghe kỳ quá, nhưng vị Linh mục này bảo
rằng Cha mẹ sinh phần xác, còn Linh mục sinh phần Hồn thì gọi bằng Cha ( Cha linh hồn ) là đúng
rồi. Đây là quan niệm cha chú hay đồng nhất Linh Mục với Chúa.
Sự đồng nhất này nếu có thiết tưởng cần được xét lại, nếu không ý thức đủ thì xem ra phạm thượng,
vì chỉ có Chúa Yêsu là đấng Thánh, là Thiên Chúa, còn các vị thì chưa có gì bảo đảm. Nếu “ việc
Rao giảng và nhất là lối sống Làm chứng chưa được kết hợp một cách chặt chẽ theo đường lối
khó nghèo của Chúa Yêsu “ thì việc đồng nhất thật ra chưa có đủ bảo chứng. Những người giáo
dân chúng ta nên hiểu rõ quan niêm này để tìm cách thắt chặt mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm
và Giáo dân .
Lại nữa còn một ấn tượng khác có thể hiểu sai: Mỗi vị Giám mục đều có một cậy gậy tương trưng
cho cây gậy Mục đồng để chăn dắt giáo dân, mỗi năm các ngài lại cho luân lưu một thư Mục vụ để
dạy dỗ đàn chiên, ngoài ra các Ngài còn ban các phép Bí tích, dâng Thánh Lễ và rao giảng. Làm
xong các việc ấy kể như yên tâm làm tròn sứ mạng. Do đó các Ngài được nâng lên cao và rất xa,
rất cách biệt với giáo dân, rất xa với cuộc sống hàng ngày của nhân dân, vô hình trung mối liên hệ
này bị đẩy tới gần mối liên hệ Chủ Nô. Các Ngài cứ phán truyền, giáo dân cứ phải vâng theo. Đây
là mối liên hệ Một chiều từ trên xuống dưới mà không có chiều ngược lại. Nhìn vào tình trạng hiện
nay ở Việt Nam, ta thấy mối tương quan Giáo phẩm và Giáo dân thiết tưởng còn đang bị tắc nghẹn
ở đây. Giáo dân và đồng bào cứ triền miên bị bách hại, cứ năn nỉ kêu van, nhưng đa số các Ngài cứ
im lặng. Giáo dân chỉ cầu mong các ngài lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề mà thôi. Có như thế để
giáo dân mới vững tâm khỏi lạc hướng và nhất là nhà cầm quyền đuối lý mà bớt hung hạn hơn. Sự
nài xin các ngài nói về Đạo lý để soi sáng trước cho giáo dân được hiểu, tiếp theo là là hành động
của giáo dân, các ngài là cái đầu giúp giáo dân là tay chân sống đạo.
Vì các ngài trong hàng Giáo phẩm chọn lối sống độc thân, chăm lo việc “ Độc thiện kỳ thân “ có thể
do đó mà mối liên hệ với đồng bào cũng ngày một coi nhẹ, đưa tới tình trạng đứng Trên và đứng
Ngoài dân tộc. Có tâm trạng nông cạn cho rằng rằng các ngài chỉ có nhiệm vụ ban phát ơn Chúa
cho giáo dân qua việc rao giảng và phân phát bí tích, thế là xong sứ mạng, chẳng cần lưu tâm gì
nhiều đến mối liên hệ mật thiết với đồng bào và đất nước.
Mặt khác, các ngài không phải là Thiên sai như Chúa Yêsu, mà đều là con cái của giáo dân, ai ai
cũng có đền Chúa ngự trong mình, khi chưa tu thì chưa có gì khác biệt với giáo dân, các ngài lại
được giáo dân cung phụng mọi thứ để giúp giáo dân hiểu đạo Chúa mà kiến tạo một gia đình yên vui,
một xã hội hòa bình, để sống Đạo giữa Đời .
Thực ra đây là mối liên hệ cơ thể giữa mọi người con Chúa, chẳng khác nào như các bộ phận
trong cơ thể con người hay như thân cành của cây nho.
Qua Hiến chế của Hội Thánh, thì hai thành phần của Giáo hội : Hàng Giáo phẩm và Giáo dân đều
bình đẳng trước mặt Chúa nếu làm trọn sứ mạng riêng của mình. Vì mỗi thành phần đã được Chúa
giao cho những nén bạc nhiều ít khác nhau rồi, nên chỉ bằng vào việc hoàn thành sứ mạng (vi nhân )
làm tiêu chuẩn cao trọng, chứ không phải ngôi bậc. Quan niệm này làm cho mối liên hệ giữa hàng
Giáo phẩm và Giáo dân được thắt chặt với nhau, đây là mối liên hệ Hai chiều, không chỉ là mối
liên hệ dân chủ mà còn cao hơn một bậc, đó là mối liên hệ luân lưu mạch sống Đạo giữa “ cành
và thân nho. “
Vì thiếu mối liên hệ này, nên mới xẩy ra tình trạng giáo dân, đồng bào bị bách hại, đất nước bị lâm
nguy, đạo đức bị suy đồi, mà các ngài Giám mục vẫn lặng im. Vì các Ngài cao hơn các Linh mục
cũng như các tu sĩ, các linh mục cao hơn tu sĩ, tu sĩ cao hơn giáo dân và giáo dân cao hơn dân ngoại
(nhân dân đồng bào ) . Các vị càng cao thì càng xa đồng bào xa với thực tế hàng ngày của con
người, đây là quan niệm giai cấp làm ngăn cách mối liên hệ. Có lẽ vì thế mà các Ngài chỉ sống cửa
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đóng then cài trong lâu đài cao sang, không lưu tâm đến việc thường nhật của lớp người hạ cấp
ngoài trần thế!
Các ngài chỉ dạy các điều bí nhiệm cao trọng, hiểu được hay không, có thưc hiện được hay không là
nhiệm vụ của giáo dân, mà giáo dân thì trình độ hiểu biết còn thấp, mà vấn nạn hàng ngày như cơm
áo và những nhu cầu cấp thiết, nhất là về Tâm linh đều bị CSVN tước đoạt đến cùng, nên rất cấp
bách, khốn nỗi những gì được rao giảng thường chẳng ăn nhập gì vào đời sống cơm áo hàng ngày.
Thiển nghĩ Đạo chẳng những là đường lối dẫn về Trời, mà cần thiết nhất là lối sống Xử thế ở Đời,
sao cho mọi sự được vuông tròn. Nước Việt Nam từ lâu đã trở thành cái hố trũng, nơi giao thoa của
chế độ Bá đạo tham tàn Bắc phương và chế độ CS Độc tài khát máu Tây phương, nên CSVN gian
ngoan và quỷ quyệt khôn lường, mọi vấn nạn của thế giới đều được đổ vào chỗ trũng này, con
người đã quá gian trá và lưu manh, xã hội đã đến hồi quá đảo điên, nếu các vị có “ Tài cao Đức
rộng” không vạch trần những ngụy biện gian xảo cũng như không dạy bảo cho đường ăn lối ở một
cách cụ thể để bàn dân thiên hạ ứng phó hữu hiệu vối tình thế khó khăn hàng ngày, để lấp bằng chỗ
trũng, thì làm sao mà con người chẳng giáng cấp, xã hội không suy vong. Ngày nay CSVN đang cố
rước các nhà Tư bản ngoại quốc vào để làm đốc công mà trục lợi và nhất là để che lấp tội ác hại dân
và bán nuớc,với hy vọng để thoát hiểm.
II.-Quê Tinh thần tuy là gốc, nhưng Quê Mẹ vẫn là Nền
Ngoài ra các ngài liên hệ trực tiếp mật thiết với Vatican, cơ chế giáo hội độc lập với Nước nhà, nên
lâu ngày dường như sao nhảng mối liên hệ Công dân, đây là mối liên hệ “ quốc gia hưng vong, thất
phu hữu trách “, đây là liên hệ mà không một công dân nào có quyền thoái thác, nhất là các bậc vị
vọng trước tình trạng đất nước đang bị xâm thực hàng ngày, để mất nối liên hệ này là đánh mất hạ
tằng cơ sở của giáo hội cũng như quốc gia, khi quốc gia mất thì giáo hội đâu còn! Vì vậy cho nên
cần bảo vệ được cả hai mới tron.
Việt Nam còn là trận tuyến văn hoá cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả vùng Đông Á, nếu ta
không bẻ gãy luận điệu gian trá và lọc lừa để cho lòi hết chân tướng của tập đoàn bá đạo “ Hung
tàn và Cường bạo “ CS Hà Nội và Bắc Kinh trước mặt thế giới, thì dân tộc trước sau gì cũng sa
vào vòng nô lệ.
VC đã và đang xâm phạm triền miên tài sản và quyền Tự do của người dân, tức là xâm phạm đến
nền tảng cuộc sống của con người, Trung Cộng và Việt cộng đã và đang cố tâm tiêu diệt hết
những thành phần tinh hoa cũng như mọi nền tảng của quốc gia, vậy mà Chủ chiên cứ ở yên
trên lầu cao sang trọng, và vẫn cứ mần thinh, hay chỉ phát biểu ít lời chung chung vô tội vạ để
khỏi bị mất lòng, thì mối liên hệ này còn tàn tệ hơn mối liên hệ Chủ Nô nữa, vì không một Chủ
nào lại nằm yên, để cho lang sói hãm hại đàn chiên mình, mối liên hệ Chủ Nô cũng được xem
như đã bị cắt đứt
III.- Xem quả biết cây
Điểm quan trọng khác là nếu các ngài không tu hành thực sự cho được “ Hiền lành như bồ câu (
Hình ảnh của Tiên) và khôn ngoan như rắn ( hình ảnh của Rồng )“, khi sống trong chế độ mà nhà
cầm quyền gian ngoan và qủy quyệt như CSVN, thì thành phần Tôn giáo được quy là thuốc phiện khó
mà tồn tại. Nếu chỉ rao giảng có Lòng bác ái mà quên thực thi đức Công bằng thì là phản chứng.
Nếu các ngài quyết tâm thực hiện việc Rao giảng và làm Chứng làm một, thì việc đó lại tố cáo cái xã
hội độc ác vô luân ngày nay.
Đây là thách đố không thể nhập nhằng, nếu không vươn lên làm Thánh thì bị đẩy xuống thành
Quỷ.
Đây cũng là dịp cho cho các tôn giáo “ gạn đục khơi trong “ để thăng tiến hàng ngày, nhất là Tôn
giáo bị sa vào cảnh “ lấy Đạo tạo Đời “. Nếu không có đủ nội lực mà can trường xử thế như các
thánh Tử đạo, như Cố Giám mục Nguyễn Kim Điền, cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận . . . thì phải chọn
con đường Xin – Cho và nhất là không thể tránh nhiều thứ bẩy “ Thiên la địa võng “ như đã được
một Giám mục tiết lộ. Các ngài bị đặt vào tình thế Không “ Quốc Doanh “ thì cũng phải bị đẩy vào
vị thế “ Quốc Thương “ ( buôn dân bán nước ).
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Nói tóm lại khi mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân, cũng như mối liên hệ giữa những
Tín đồ tôn giáo với các thành phần Dân tộc chưa được thắt chặt thì những vấn nạn các Ngài ở
Trên và ở Ngoài Dân tộc vẫn còn sờ sờ ra đó. Tình trạng này làm cho giáo dân cũng như nhân
dân tách ra như những hạt cơm rời , mối liên hệ các thành phần khác với nhau cũng bị lỏng lẻo.
Đầu tàu quốc gia không hoạt động thì phỏng Đoàn tàu Nhân dân có chuyển bánh được không ?
Không có đầu não soi đường chỉ lối nhất là trong thời kỳ bị bách hại, phỏng toàn dân có thể sống tử
tế với nhau, sống hòa với nhau ở đời được không, chắc chắn là không, ở trần thế mà không hoà họp
với nhau được thì làm sao mà được gặp nhau vui vẻ ở Thiên đàng ?.
Đứng tưởng cứ quỳ gối như Tôn giáo quốc doanh mà CSVN nó tha, hay đưa đầu cho chúng “ Nắm “
mà yên thân, vì lúc này các tôn giáo ấy đang được dùng làm khí cụ để diệt các tôn giáo chính thống,
khi tôn giáo chính thống đã bị dẹp tan thì những tôn giáo được dùng làm “ chó rơm “ sẽ được đem
đốt ra tro! Thế là đóng xong cái vai trò con tốt.
Nên nhớ rằng đây là dịp “ Satan dùng roi quất để đem mọi người trở về với Chúa “, nên là dịp tốt để
các tôn giáo tỉnh giấc cũng như nhân dân vùng dậy mà canh tân để un đúc nội lực, chứ cứ theo đà cũ
để cho bùa mê “ Đẹp Đạo tốt Đời “ ám ảnh làm cho đức tin mai một thì chẳng làm nên trò trống gì!
Con người đã bệ rạc, đã phân hoá đến cùng, xã hội đã băng hoại tận gốc, đất nước đang bị xâm lấn
khắp nơi, thế mà còn ngũ mê được sao??? Cứ đi lễ cho nhiều và đọc kinh cho lắm một cách vô ý
thức, ( cầu nguyện và đi xem lễ là cần nhưng chưa đủ ) tưởng chỉ có làm như thế là Chúa sẽ ban cho
mọi sự , rồi cứ yên tâm ngủ mê mà trông chờ phép lạ đến sao? Phép lạ nào, khi mình đã sống phản
chứng với lệnh truyền của Chúa mà Chúa lại đem phép lạ đến cứu sao?
IV.- Sao lại lảng quên?
Đạo Công giáo là đạo Hòa bình cho toàn thế giới, Cộng đồng Vatican II đã chỉ cho chúng ta
muốn có Hoà Bình thì phải sống theo Công lý, nghĩa là mỗi người phài sống tương đối công bằng
với nhau, kèm thêm lòng Tha thứ. Nói cách khác là chúng ta phải ăn ở theo hai chiều có Đi có Lại
để Toại lòng nhau.
CSVN là đảng Độc Tài, độc trị, độc quyền, độc chuyên, độc lợi, nên đã tạo ra
vô số bất công. Vì xã hội trước đó đã suy đồi nên CS mới dựa vào đó để đánh lừa Nhân dân mà độc
trụ. Nay chúng ta đã có sự soi sáng của cộng đồng Vatican cũng như nền Văn hoá xưa, tức là ta đã
có một Chủ đạo, lại kèm thêm những lỗi lầm của CS phơi bày ra khắp chốn, Thiện Ác đã đối chọi
nhau rõ ràng, mà không biết dựa vào đó sống theo đường công chính mà vươn lên, mà dẹp tan cái
thói hung tàn và cường bạo. Tuy tội lỗi CS đã tầy trời, nhưng không phải chúng ta không có lỗi.
Lỗi trước thời chưa có CS, và lỗi bất động ngày nay, bất động là vì không tổ chức cho được một
phong traò canh tân bằng cách giúp nhau sống đời sống công chính. Đối với tôn giáo thì đây là
việc của toàn Giáo hội và nhất là phải có phong trào toàn dân mới thực hiện nổi. Cho dù cứ Chửi bới
cho CS chết đi thì vẫn không đủ, vì mục tiêu của chúng ta là con Người xứng với địa vị con cái Chúa,
một xã hội Hoà bình, mà muốn có Hoà Bình thì chính chúng ta phải sống theo đường ngay lẽ phải và
giúp toàn dân tu thân và nhất là tìm cách hữu hiệu mà xây dựng lại xóm làng đất nước.
V.- Canh tân để sinh tồn mà giải thoát
Từ Cộng đồng Vatican II đến nay đã 45 năm, mà chúng ta nhất là thành phần giáo dân cứ mê ngủ
trong lối sống tốt Đạo đẹp Đời bằng cách cầu nguyện cho nhiều, đi lễ cho đông, cứ an tâm là đã có
đủ tiêu chuẩn lên Thiên đàng. Đây là ảo tưởng để tự lứa dối mình, vì không làm theo lệnh truyền của
Chúa thì vấn nạn vẫn y nguyên.. Mặt khác nếu cứ để cho bị tước hết quyền sống căn bản làm Người
thì phải đi đẩy vào con đường “ Bần cùng sinh đạo tặc “ mà thôi. Giáo dân không những cần đi sâu
vào tinh tuý của Đạo để biết cách đem tinh tuý vào cuộc sống mà ăn ở với nhau, với đồng bào, và
nhất là biết đấu tranh một cách hữu hiệu với ác quỷ.
Mỗi giáo dân phải đào sâu Thánh kinh để nâng cao đức tin, để un đúc lòng Bác ái, phải học ở đời
trong nhiều lãnh vực để biết cách đem Đạo vào Đời cho hữu hiệu, cứ sống theo đường mòn lạc hậu
thì tất bị đào thải.
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Cộng đồng Vatican II đã cống hiến cho ta một chủ đạo tuyệt vời để hoà giải với Chúa và tha nhân
để canh tân đời sống để un đúc lòng Bác ái, vì chỉ có lòng Bác ái thì mới giúp ta biết cách ăn ở
tương đối công bằng với mọi người, Không có công bằng thì không thể có Hoà bình, nghĩa là bất
công còn ngự trị trên xã hội, thì xã hội còn rối loạn, con Người còn khổ đau, thì Đạo chưa thể đưa
vào Đời. Không thực hiện được mục tiêu trọng đại này thì rõ ra là chúng ta không biết công lý là gì,
nên cũng đánh mất Hoà bình. Chúng ta có thể cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho hiểu rõ được
Công lý tức là đường ngay lẽ phải để mọi người chúng ta ăn ở với nhau cho đàng hoàng,không có
Bác ái thì không thể ăn ở công chính để có Hoà bình, đó là nhiệm vụ của mọi người, chứ không
phải là việc của Chúa, nên Chúa không thể làm thay cho những người chỉ biết nài nỉ cầu xin, mà
không nghe lời Chúa để sống đàng hoàng. Dẫu mình đã đàng hoàng rồi thì còn cần phải giúp lân
nhân sống công chính mới trọn.
Cốt tuỷ của Đạo Kitô là : Bác ái, Công bằng và Tha thứ. Đây không phải là những câu trang trí
trên vành môi cữa miệng, mà phải đem tinh thần đó vào tất cả mọi ngỏ ngách của đời sống, từ cá
nhân, từ trong gia đình đến từng cộng đoàn từng tổ chức, ra toàn xã hội.
Đất nước Hoa kỳ đã làm được những điều đó ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất, ở nhưng chỗ tầm
thường nhất, chỗ nào cũng như vậy, ở đâu ta cũng nhận ra lòng Bác ái và lẽ công bằng được thể
hiện, từ việc nhỏ đến việc lớn, cái nào cũng làm đàng hoàng đến nơi đến chốn, cứ để mắt quan sát thì
sẽ thấy. Điều đáng nói và đáng học theo nhất là “ học làm con Người” : con người tự Chủ, tự
Lực, tự Cường, chỗ nào trên thế giới họ cũng có mặt, họ cũng dang tay ra nâng đỡ. Đất nước Hoa
kỳ ngày nay đã trở thành như một nước toàn cầu, nói như vậy là không phải họ không không có
những vấn nạn trong cuộc sống. Đa số nhân dân họ là những người có lòng bác ái, con người có
hiểu biết và dám làm nhưng điều tốt lành cho mọi người cho đất nước và cho cả thế giới. Có bỏ con
người khôn vặt và ti tiện đi thì lòng mới mở ra để làm con ngườí to lớn, mới làm được những điều to
lớn nhất là việc nước. Làm việc lớn thì phải vị tha, người ta đã chẳng bảo “ Vị tha là thứ vị kỷ khôn
ngoan nhất “đó sao?
Cộng đồng Vatican II đã cống hiến cho các giáo hội địa phương một lộ đồ tuyệt hảo, vì đã 45 năm
mà chúng ta còn bất động, nên chúng ta chưa lập được mối liên hệ cành và thân nho, nên chúng ta
chưa có ánh sáng soi rõ mọi nẻo đường và nội lực để tự thắng và thắng gian ác. Nếu cứ theo đà bất
động này thì chúng ta đã giao thế gian cho lũ qủy, trong khi đó chúng ta đâu đã có vé lên thiên đàng!
Chúng ta nghĩ sao về vấn đề này???
Đây là một thử thách to lớn và cũng là trận chiến cuối cùng, đừng có ỷ lại vào cầu xin mà bất động,
vì chúng ta “ gieo gì thì sẻ gặt nấy “, Chúa đã dành cho chúng ta phần thưởng đó. Đó là lẽ công
bằng tuyệt hảo. Nói hoà bình mà không giúp nhau sống yêu thương và công bằng với nhau thì phỏng
cửa Thiên đàng có thấp thoáng mở ở cuối đường hầm không? Chắc trăm phần trăm là không.
Xin tất cả chúng ta ý thức được điều đó, tất cả hãy mở rộng Lòng ra đón Ơn Chúa để có chút sức lực
mà can đảm giúp nhau vươn lên vực dậy!
VI.- Đi vào lòng Dân tộc với Đồng bào
Mặt khác chúng ta cần phải sống Đạo giữa lòng Dân tộc, vì Dân tộc là môi trường rao giảng và làm
chứng nhân của giáo hội, nhưng quan trọng hơn là môi trường để Làm Người con cái Chúa, để cùng
dân tộc xây dưng một xã hội công bằng, và nhất là cùng dân tộc chung vai góp sức bảo vệ quốc gia,
nếu quốc gia này bị chiếm đoạt chúng ta có bằng lòng làm nô lệ mãi sao? Đã là con cái Chúa
chúng ta có cam tâm làm nô lệ không ? Cách tốt nhất để thoát cảnh đó là giao hội phải cùng toàn
dân bảo vệ quốc gia, chứ cứ lo việc giáo hội mà quên quốc gia là “ Tham dĩa bỏ mâm “ hay “ Khôn
độc dại đàn” mà thôi thì đâu có khôn! Quốc gia là Lớn giáo hội là Nhỏ hơn quốc gia, bảo vệ được
cái Lớn tất cái Nhỏ vẫn còn.
Lại nữa, khi đi vào lòng quốc gia ta không thể đem lối sống đạo của riêng tôn giáo mình mà áp đặt
lên toàn dân, mặt khác đất nước chúng ta vẫn có một nền văn hoá về Tu, Tể, Trị, Bình rất siêu việt, ai
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cũng chia sẻ, mà nay hình như tất cả chúng ta lảng quên, biết không đến nơi đến chốn và chỉ nói mà
không quyết làm nên đã gây ra thảm cảnh như ngày nay. Đây là luân thường đạo lý rất dễ hiểu, mà
ai ai cũng phải theo để xây dựng con người và xóm làng đất nước .
Đây là Ngũ thường và Ngũ
luân.
Ngũ thường là năm điều thường xuyên ai ai cũng phải trau dồi, hay còn gọi là phương cách tu
thân của từng cá nhân. Đó là Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Nhân là lòng yêu mình và yêu tất cả mọi người kể cả kẻ thù và yêu cả vạn vật vì vạn vật đồng nhất
thể. Đây là khởi nguyên mối Liên hệ Tình Hai chiều.
Còn Nghĩa là bổn phận đối xử với mình và mọi người sao cho con Người có đầy Tình đủ Lý, nghĩa
là Tình Lý tương tham, không thể duy Tình hay duy Lý, duy nào cũng gây ra tai hoạ. Nghĩa là bổn
phận của mọi người mọi thành phần đối xử với nhau, đây là mối liên hệ Hai chiều có Đi có Lại, nên
là lẽ công bằng, thường chúng ta chỉ làm có một chiều , một nửa, nên đánh mất mối liên hệ với nhau.
Đây là khởi nguyên Lý Công bằng Hai chiều. Thế giới ngày nay bị rối loạn cũng do cách hành xử
chỉ có Một chiều này ( do cá nhân chủ nghĩa ). Còn Lễ, Trí, Tín là quảng diễn chữ Nghĩa, tức là
lẽ công bằng.
Lễ là trọng mình và trọng Người, có biết trọng mình mới biết cách trọng người. Trí là biết mình và
biết người, có hiểu mình thì mới biết cách sống với người. Tín là tin mình và tin người, mình là con
người không thủ tín thì ai mà tin mình được.. Nói chung Lễ, Trí, Tìn chỉ là chi tiết hoá lẽ công
bằng. Đức tính nào cũng có Hai chiều.
Nền văn hoá chúng ta lại “ Dĩ Hòa vi quý “ nên có tính chất Tương dung, tính chất này cũng tương
đương vói lòng Tha thứ của kitô giáo. Vậy thì Nhân, Nghĩa, Tương Dung của Nho giáo chẳng có
khác gì với Bác ái, Công bằng và Tha thứ của Kitô giáo.
Khi đi vào sống với dân tộc thì thay vì chúng ta nói Một thì chúng ta giảng giải cả Hai nền Luân lý
để dân tộc không uý kỵ, hay lạ lẫm với tôn giáo mình. Đây là tinh thần tôn giáo đại kết.
Những giá trị: . Bi, Trí, Hỉ xả của Phật giáo cũng có giá trị tương đương.
Nếu các Tôn giáo thật lòng yêu dân yêu nước thì việc Đại kết thiết tưởng không có nhiều ngăn trở.
Điều quan trọng là phải hiểu biết cho rành rẽ và giúp nhau cách ăn ở sao cho đúng với tinh thần này
thì làm sao mà các tôn giáo không thông cảm nhau mà đại kết . Có tu dưỡng được Ngũ thường thì
mới lập được mối liên hệ công thể, mối liên hệ công thể được cha ông chúng ta gọi là Ngũ Luân
Ngũ luân là mối liên hệ keo sơn giữa những phần tử trong gia đình và gia đình với quốc
gia.
1.-Luân thứ nhất là mối liên hệ Vợ Chồng ( Tình nghĩa vợ chồng ).
2.- Luân thứ hai là liên hệ giữa Cha Mẹ và Con cái ( Phụ từ Tử hiếu ).
3.- Luân thứ ba là giữa Anh Chị Em ( Huynh kính đệ cung ).
4.-Luân thứ tư là Nhân dân và Chính quyền ( Chính quyền là phụ mẫu chi dân, Dân là xích tử
của chính quyền ).
5.- Luân thứ năm là liên hệ giữa đồng bào ( bạn bè ) với nhau ( Chị ngã em nâng, tay đứt ruột
xót, lá lành đùm lá rách ) .
Tiêu chuẩn chung của mối liên hệ hay tương quan này là “ Thương yêu kính trọng và ăn ở công
bằng với nhau “ hay còn gọi là “ Tình Lý tương tham: Tình là lòng yêu thương, Lý là lẽ Công
chính “. Đây là mối tương quan “ Yêu thương và cư xử công bằng “để gắn chặt những con người
trong gia đình với nhau, và gia đình với xã hội ( Mối tình đồng bào ) , đành rằng mối liên hệ này
cũng đã bị Bắc và Tây phương tìm mọi cách làm cho sa đọa. Đất nước chúng ta cứ sa đoạ dần về
nhân luân đạo lý mà xuống dốc thê thảm cũng chỉ vì đã đánh mất mối liên hệ keo sơn này.
Đó là tinh hoa của Văn hoá Việt, nhưng nền đạo lý này đã bị Hán Nho làm cho sa đoạ. Thay vì theo
lối sống Tả nhậm như Tứ Di ( Tứ Di Tả nhậm ) theo nguyên lý Mẹ, nghĩa là phù yểu trọng nữ, trọng
Tình hơn Lý ( Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình ). Các nhà cầm quyền Tàu tư Hiên Viên Hoàng
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Đế tới nay đều sống theo lối sống Hữu nhậm , nghĩa là lối “ Phù cường lăng nhược “, mạnh được
yếu thua, trọng Lý hơn Tình, trong gia đình là trọng Nam khinh nữ, ( nhất nam viết hữu, thập nư viết
vô ) nên là Chồng Chuá Vợ Tôi, trong quốc gia thì tôn vua lên làm con Trời ( Thiên tử ). Các chính
quyền luôn dùng bạo lực , “ cá lớn nuốt cá bé “ đi cướp bóc, chiếm đoạt và bành trướng, gây ta tai
họa ngàn đời cho dân tộc Việt Nam. Văn hóa của Việt tộc thuộc nền văn hoá “ Khoan nhu “ của
Nông nghiệp, còn các nhà cầm quyền Tàu ( khác với 70% dân Tàu thuộc chủng tộc Việt ) là nền văn
hoá Du mục bạo động, bản chất là “ Dĩ cường lăng nhược “ , chuyên cướp bóc và bành trướn. Tuy
cả hai có cùng một gốc văn hoà Đông Nam, nhưng Hán Nho đã làm cho Vương Đạo : “ Khoan nhu “
biến thành Bá đạo “ Cường bạo “ tuy có nhiều nét đại đồng, nhưng vẫn còn các tiểu dị như trên.
Vì bị đô hộ lâu ngày và giao lưu văn hoá qua hàng ngàn năm, sự phân biệt trên cũng bị lảng quên,
nên dân tộc chúng ta cũng vướng mắc phải.
Ta nên nhớ Ngũ thường và Ngũ luân là phương cách tuyệt diệu để đem Đạo lý vào Đời.
Nhưng vì nền Đạo lý bạo động Hán Nho làm cho sa đọa thành ra quê mùa lạc hậu, vua quan và hào
lý của ta thời xưa bị ảnh hưởng nặng của Hán Nho . Ngày nay nhắc đến Nho thì bị người ta khinh khi
dẻ bỉu. Tuy vậy dân Việt còn giữ được nhiều tinh tuý về văn hoá hơn Tàu ( như việc Thờ cúng Tổ tiên
và điạ vị đàn bà cao hơn, nhất là ưa nhu nhuận hơn là bạo lực . . )
Trước đây nước ta có Tam giáo, nhưng nền tảng Tu Tề Trị Bình là do Nho giáo, nên Nho giáo được
coi như là chung cho toàn dân về việc Tề, Trị, Bình. Nay còn có thêm Kitô giáo và các tôn giáo khác,
nhưng các tôn giáo đều có những giá trị tương đương do nguồn gốc cộng thông nhân loại.
Có một điều khá quan trọng, vì sự hiểu biết không thấu đáo, tuy có biết mà nhưng cứ chừng nào tật
nấy, không chịu sửa đổi, nên những vấn đề trên trở thành nhàm, miệng cứ nói mà không ai để ý làm
cho đến nơi đến chốn, thành ra cứ dắt nhau xuống hố như ngày nay.
VII.- Tiềm thức cộng thông với Ngũ thường Ngũ luân
Để có sự hiểu rõ nền văn hoá của cha ông chúng ta có nguồn gốc từ Tiềm thức cộng thông nhân loại
ra sao, chúng ta phải nhờ đến khoa Tân nhân văn như Cơ cấu luận, Uyên tâm, Dân tộc học. . . mới
nhận ra:
“ Tiềm thức cộng thông do kinh nghiệm sống của nhiều triệu năm để ấn tích lại, và thường
biểu lộ bằng những sơ nguyên tượng ( prototypes ). Còn tiềm thức cộng thông theo Jung thì
thuộc toàn thể nhân loại, nên có tính cách phổ biến như vũ trụ như những yếu tố thời gian, núi
sông, biển, sao, trăng với những chiều kích bao la vĩ đại, những biểu tượng chung trong nhân
loại cổ sơ mà dân nào cũng thấy, thí dụ nước chỉ nguồn sống cũng như chỉ tiềm thức.
...
Jung đã chia tiềm thức ra làm hai đợt:
Một thuộc cá nhân có hai nửa, một nửa giống của Freud thành bởi những yếu tố tự ý thức dồn
xuống, còn một nửa là những mặc cảm không tùy thuộc cá nhân.
Hai là tiềm thức chung của nhân loại mà ông gọi là tiềm thức cộng thông ( inconscient collectif ).
Vì ở đâu đâu văn minh hay cổ sơ đều có cả, nên kết luận là của chung nhân loại và khi xét nó thì có
thể biết được phần nào tâm trạng con người, vì chúng nói lên trình độ của nhân loại trong một nơi
một thời.
Hiện nay nhân loại cũng đang mất quân bình nên đâm ra khủng hoảng. khủng hoảng là bệnh
thống kinh của nhân loại, y như thống kinh là cơn khủng hoảng của một cá nhân.
1.- Đời sống cá nhân
Những sơ nguyên tượng hiện diện ngay từ buổi đầu tiên của đời sống và sẽ tồn tại mãi y như những
bản năng, nên chính sơ nguyên tượng mới làm nên những cơ cấu của Tâm thức, đó là phần vô thức
nên cũng là nền tảng, vì vô thức có tính chất uyên nguyên nguồn gốc, nên có tính chất sinh động
mãnh mẽ hơn hẳn ý thức. Vì thế đó là phần quan trọng cho sức khoẻ cả thể xác lẫn tâm thần. Khi
cơ cấu tiềm thức một người không ổn định thì sinh bệnh thống kinh có thể đến điên loạn, cần có y sĩ
tâm phân giúp chữa trị.
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2.- Đời sống dân tộc
Nói về dân tộc cũng như một cá nhân, một dân lâm nạn phân hóa thì là dấu cơ cấu sơ nguyên tượng
của nó đã trật đường rầy. Cần làm một cuộc phân tích tỷ mỉ để tìm ra đâu là sơ nguyên tượng của
dân tộc, đâu là chỗ trật đường rầy, để chỉ ra bài thuốc ứng hợp.
Những dân tộc giàu sức sống cũng là những dân có nền văn hoá ứng hợp với các sơ nguyên tượng
của mình. Ngày xưa nhờ những hiền triết có khả năng thấu thị chỉ ra rồi mọi người tuân theo.
Nhưng đến nay lời giáo huấn đó không còn giàu sức kích động tâm trạng người mới nên hết xài.
Cần một phương thế khác có lý giải, và đó là khoa Uyên tâm. Một trong những phương tiện của
khoa này là nghiên cứu và đối chiếu thần thoại và biểu tượng của các dân, vì đã nhận ra đó là lối
biểu thị những cơ cá tâm thức cũng như những nguồn phát ra sinh lực thâm sâu của một dân, những
sức mạnh của một linh hồn tập thể . Nhân đó mới nhận ra đường lối của một nền văn hoá, và những
nét dị biệt của chúng phần nhiều lại là những nét đặc trưng vẽ lại con đường đặc thù mà mỗi dân
phải đi.
Sứ mạng con Người là hiện thực được Nhân tính. Và đó còn là cứu cánh của mọi con Người bất kỳ ở
đâu và bao giờ. Nhưng ở đâu và bao giờ lại khác nhau nên có những lối hiện thực khác nhau, và
những dị biệt đó cũng quan trọng, như những khế ước mà mỗi dân đã ký kết với khu vực sinh sống
đầu tiên của mình. Đổi khác là thất ước, nên cũng là sa đọa. Sa đọa tức là bệnh hoạn, làm cho bớt
sống đi. Sống mạnh là khi không có bệnh hoạn, nên sinh lực không bị ly tán, không bị ly tán, không
bị ứ đọng vào nột nơi nào, nhưng phát triển đồng đều để tiến lên.
Hiện nước nhà đang bị ly tán mạnh đó là triệu chứng bệnh nặng, báo hiệu một cái gì trục trặc trong
cơ cấu tâm thức của dân nước . Vì thế chúng ta cần tìm ra cơ cấu uyên nguyên của nước nhà, để xem
nó đã lỗi khế ước ra sao đặng tìm đường chữa trị.
Chúng ta sẽ dùng phương thế Huyền sử nên phần lớn là áp dụng phương pháp của khoa uyên tâm.
Khoa này kể được như mũi dùi bén nhọn nhất của phân tâm, nên có những nét giống như Việt Nho,
chẳng hạn lấy sự sống làm tiêu chuẩn luân lý khác hẳn triết học cổ điển xưa. Với uyên tâm sống
mạnh là khi thoát gỡ khỏi những mặc cảm trái khoắy. Dân sống mạnh là khi có một cơ cấu Tâm linh
quân bình mạnh mẽ, ám hợp cho hoàn cảnh riêng. Vậy theo uyên tâm muốn biết cơ cấu tâm linh
của một dân cần tìm hiểu những sơ nguyên tượng căn bản hơn hết của dân ấy.
3.-Những Sơ nguyên tượng căn bản
a.- Sơ nguyên tượng sâu đậm đầu tiên: Hình ảnh người Mẹ
Đây là hình ảnh đã in dấu sâu đậm hơn hết trên tâm khảm mỗi con người, vì khi vừa ra đời Tâm thức
còn như miếng sáp mềm sẵn sàng nhận những hình ảnh đầu tiên. Và đó là hình ảnh người Mẹ.
Vì thế đây là hình ảnh phổ biến nhất không dân nào không có và đã trở thành những sơ nguyên
tượng căn bản nhất, những vạn vật chi mẫu: Grand Mère, Magna Mater. . . Hình ảnh Cha cũng có
nhưng không sâu đậm bằng vì đến sau, và thường mang theo chất uy nghi trang trọng của thần minh
có phần xa xôi. Đối với Huyền sử nước ta thì hình ảnh Mẹ là Âu Cơ, còn Lạc Long quân chỉ xuất
hiện trong những lúc khẩn cấp. ( Sơ nguyện tượng của nòi Hoa Hán là hình ảnh ngườì Cha : Người
cha đại biểu đầu tiên của Du mục là Hiên Viên Hoàng đế với 4 mãnh thú : Hùm Beo, Hổ , Báo )
b.- Sơ nguyên tượng sâu đậm thứ hai: hình ảnh Vợ chồng lúc lập gia đình.
Lúc lập gia đình là lúc ta tự đứng ra gánh vác trách nhiệm, cũng là lúc đời sống con người trải qua
khúc rẽ với những hồi hộp, cảm xúc mạnh, nên hình ảnh “Ý trung nhân “đã in sâu đến độ trở thành
phổ quát và đó là hình ảnh Vợ chồng. Trong Huyền sử nước ta là Đế Minh với Vụ Tiên, là Ngưu
Lang Chức Nữ, là Sơn Tinh với Mỵ Nương, và nhất là Mỵ Châu Trọng Thủy. . .
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c- Sơ nguyên tượng thứ ba: Mối giao liên giữa Cha Mẹ, Vợ Chồng.
Đó là dạng thức của mọi mối Nhân luân. Đối với nước ta là cái Bọc của Mẹ Âu Cơ hay quả bầu
trăm hột. . . và được kiểu thức hoá thành Tỉnh Điền, hay Lạc Thư. . Tất cả đều nói lên tính chất
Công thể của mối giao liên, khác với lối cá nhân ở nhiều nền văn hoá khác.”
( Lược trích trong Loa thành đồ thuyết: Kim Định )
d.- Sự liên hệ giữa Tiềm thức cộng thông và luân thường đạo lý của Cha ông..
Qua Sơ nguyên tượng thứ nhất ta thấy, cha ông chúng ta đã sống theo nguyên lý Mẹ ( Mẹ Âu Cơ
trước cha Lạc Long, trọng Tình hơn Lý ). Mẹ Âu Cơ gặp Cha Lạc Long ở cánh Đồng Tương là mối
Liên hệ sơ nguyên của Dân tộc. Sơ nguyên tượng thứ hai là mối giao liên giữa Vợ Chồng, Cha Mẹ
và Con cái. Vì gia đình là nền tảng của xã hội, nên tất cả mọi người trong xã hội đều chia sẽ 5 mối
giao liên của Ngũ luân. Công việc Tu, Tề, Trị, Bình có thành công hay không là do có thể thiết lập
được 5 mối giao liên hay không. Vì vậy đây là việc hệ trọng hàng đầu, không là chuyện xa xưa
quê mùa lạc hậu! Nói rộng hơn nữa, Ngũ Thường và Ngũ luân thuộc Tiềm thức cộng thông
nhân loại, nên bất cứ chỗ nào trên thế giối cũng hiểu được và áp dụng vào đời sống cá nhân và xã
hội rất hữu hiệu. Vì thế ta có thể nói không ngần ngại là Luân thường đạo lý cũa Tổ tiên ta bắt
nguồn từ Bản tính đồng nhiên của nhân loại.
Vấn đề là mọi người có hiểu rõ và có quyết tâm đem áp dụng vào đời sống hàng ngày hay không, và
nhất là phải có một phong trào toàn dân thì mới giúp nhau trau dồi để đổi mới được.
Vấn đề khó nhất là thiết lập cho được Mối liên hệ Hai chiều, nên lối sống cá nhân chủ nghĩa là
một cản trở to lớn. Muốn giải quyết vần đề này thì phải dùng đến pháp luật. Đất nước Hoa Kỳ phải
có Rule of Laws là vì vậy.
VIII.-Kết luận
Khi đề cập tới vấn đề trên là chúng ta muốn giải quyết vấn đề con Người phân hoá và xã hội bất
công, chỉ vì con người đã đánh mất mối liên hệ với tha nhân và cộng đồng, nhất là mối liên hệ với
Trời cao là nguồn Sống và nguồn Sáng, nên mới gây đau khổ triền miên cho dân tộc và chính chúng
ta nữa. Nếu nhìn rộng ra một chút và lùi lại về quá khứ, thì vấn nạn này bắt nguồn từ xa xưa:
Ở Á Đông là nạn “ Hung tàn và Cường bạo “ của Đại Hán Bắc phương, mà ở Âu Châu là Đế quốc
thực dân và nhất là CS quốc tế. Các chế độ bạo động đó đã giam hãm chúng ta trong cảnh “ Cái khó
bó cái khôn “ làm cho nhân dân chúng ngày càng sa vào cảnh “ Bần cùng sinh đạo tặc “. Con
Người hư đi và xã hội điêu linh là do nguyên nhân ngoại tại này.
Lại nữa nhìn rộng ra và công bằng một chút, thì trước khi CSVN lên ngôi thì đất nước chúng ta cũng
đã không tốt đẹp gì, và nay những người không CS cũng chưa hoàn thiện.
Vấn đề cần nói ở đây là CSVN đang toa rập với nòi Đại Hán bành trướng để tận diệt cho hết tinh
hoa hay cái nội lực của nhân dân ta, mà thôn tính mà đồng hóa nhân dân ta. Mục tiêu của chúng
ta là chống” Hung tàn và cường bạo “ bất cứ từ đâu, ngay chính cả trong chúng ta. Có vậy thì ta
mới mong tưởng tới cuộc sống hoà bình hạnh phúc được.
Cuộc suy thoái của con người một phần do ngoại lực áp bức và bóc lột nhưng chính là chúng ta
đã vì đó mà đánh mất phần căn bản nhất là những sơ nguyên tượng nền tảng của cá nhân và dân
tộc. Đây là những luân thường Đạo lý mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Đây là phần nội tại căn bản
nhất cần được phục hoạt trước tiên.
Vì chúng ta đã bị sa đọa lâu ngày, công việc vô cùng to lớn và khó khăn, nếu không có sức mạnh tinh
thần ( nguồn sống ) và lý công chính ( nguồn sáng ) thì vô phương thực hiện, nên việc đi vào đời sống
Tâm linh là Tiên quyết. Vậy muốn cứu được con Người và đất nước thì chính mỗi chúng ta phải sửa
ngay những điều khiếm khuyết trong mỗi chúng ta đã. Toàn dân không làm điều đó thì lấy đâu nội
lực và đường ngay lẽ phải mà đối đầu với những quỷ quyệt của Satan?
Nếu bây giờ cứ chửi cho Chế độ CS sập đi, rồi cứ theo cái chế độ tam quyền phân lập như Hoa kỳ
mà ráp vào là xong chuyện. Đây là ảo tưởng, vì chế độ Dân chủ này chỉ có những con Người như
các Tổ phụ lập quốc Hoa kỳ là những vị đầy lòng nhân ái, nên các ngài hành xử mọi sự hết sức
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công minh mới xây nên, vì thế cho nên chưa có con người tốt thì không thể có gia đình tốt xã hội
tốt với các cơ chế tốt được.
Việc xây dựng lại con người là trách nhiệm của mọi người dân, nhưng phần trách nhiệm chính là các
tôn giáo, và các vị trí thức giúp cho toàn dân tu dưỡng. Nhưng xem ra thì các tôn giáo còn chỉ đi
theo đuôi thế gian mà chưa lên hàng đầu mà hướng dẫn đươc, những phương cách hành đạo còn tỏ
ra không có hiệu quả, vì cứ nhìn vào con người càng ngày này càng giáng cấp, xã hội ngày càng bất
công thì rõ. Còn các trí thức thì phần đông chúng ta còn đang mê ngủ, toàn bàn những chuyện không
ăn nhập gì với thân phận thê thảm của con Người và giải pháp cho xã hội. Khi chưa nhận thấy được
vấn đề “ Việc người thì sáng, việc mình thì quáng “ thì chúng ta không bao giờ tiến bộ được.
Nhân dân và đất nước đang trông chờ sự “ ra tay tế độ “ của những vị đươc Thiên chúa ban cho
nhiều nén bạc hơn.
Nói tóm lại chúng ta cần phải canh tân đời sống chính mỗi chúng ta, chúng ta cần phải canh tân
cách sống cộng đoàn, đời sống của toàn dân , thì khi đó mọi việc lớn lao và khó khăn đều có thể.
Những vấn nạn tại Việt Nam cũng là những vấn nạn của thế giới , nên vô cùng to lớn và khó khăn,
nếu chúng ta không đồng Tâm hiệp Lực trong mọi lãnh vực thì không bao giờ làm được!
Nói tóm lại, việc cấp thiết của chúng ta là lập cho được Mối Liên Hệ Hai Chiều cho toàn dân,
bằng chất keo Đạo lý Dân tộc thì bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể thực hiện được. Việc này
cần phải có nội lực có nguồn gốc từ Trời cao. Nếu không phải là nhiệm vụ chính của các nhà
Lãnh đạo các Tôn giáo cũng như các bậc trí thức thì là ai đây? Cầu xin Ơn Trên soi sáng và
ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta.
Trân trọng,

47.-Người Giáo dân trước hiện tình Đất nước
Danh từ Giáo dân.
Để hiểu rõ danh từ Giáo dân hơn, ta liên hệ tới danh từ Nhân Dân:
Nhân thuộc lãnh vực cá nhân, Dân thuộc lãnh vực công thể.
Nhân giả Nhân dã : Nhân là Người phải có Đạo Nhân. Để có lòng Nhân thì phải tu theo Ngũ
thường.
Dân là người công thể phải thi hành Đức Nghĩa tức là lẽ Công bằng tương đối trong xã hội. Mọi
người phải cư xử theo Ngũ luân tức là lẽ Công bằng để sống hòa với nhau trong mọi nơi mọi lúc để
an vui với nhau.
Người Phật giáo cũng sống theo tinh thần Bi Trí như vậy. Đây cũng là những giá trị cao quý tương
đương.
Danh từ Giáo dân cũng vậy: Giáo là tôn giáo thuộc lãnh vực đời sống cá nhân, còn Dân là con
người công thể sống ngoài xã hội.
Cá nhân phải trau dồi lòng Bác ái đê yêu thương mọi người như mình, và khi ra xã hội cũng vì yêu
thương mà phải thực thi cuộc sống Công bằng với hết mọi người để cải tạo trật tự rối loạn của trần
thế.
Đối với cá nhân thì lòng Bác ái là quan trọng nhất, nhưng đối với xã hội thì thực thi Công bằng là
điều quan trong hơn. Chúng ta không thể lấy hành động Bác ái để che lấp lối sống Bất công trong
xã hội. Vì Bất công xã hội là nguồn khổ đau cho cả Dân tộc.Thực thi Bác ái là việc dễ, lại được
ơn và vô oán, còn thực thi Công bằng thì khó hơn, vì nếu loạng quạng thì phía quyền thế giàu
sang sẽ tìm cách tiêu diệt.
Đạo công giáo là đạo Thế giới Hòa bình, ngày nay không còn bị bách hại công khai nữa, nên không
thể sống trong pháo đài của giáo hội, mà phải đi vào lòng dân tộc, dầu muốn dầu không phải sống
hòa với dân tộc với quê hương, nhất là những người khó nghèo thất thế. . .
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Đất nước quê hương là gì?
Đất nước quê hương là “ môi trường trải rộng “ của dân tộc Việt Nam. Trong lãnh vực thể lý (
physical domain), ngoài cơ thể cá nhân, con người còn có” cơ thể trải rộng” ( extended body ).
Cơ thể trải rộng là môi trường, môi trường này sẵn sàng cung ứng nguồn năng lượng và thông tin
bất tận cho chúng ta . Mỗi một âm thanh, một cảm xúc, một thị giác, mùi vị, và hương vị ta hấp thụ
đều có ảnh hưởng tới cơ thể và tinh thần của ta .
Ta trao đổi một cách năng động và không ngừng với cơ thể trải rộng . Mỗi hơi ta hít vào thở ra là
một sự nhắc nhở chúng ta về sự trao đổi không ngừng giữa cơ thể ta và môi trường.
Sự nhận thức này đòi hỏi chúng ta ta nhận lấy trách nhiệm về những gì xẩy ra trong môi
trường. Chúng ta phải bảo vệ môi trường để duy trì chính đời sống lành mạnh của chính chúng ta,
chứ không phải để cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã là tất cả rồi, đâu còn cần đến gì thêm nữa!
Những con sông chảy qua các thung lũng và dòng máu chảy qua huyết quản của chúng ta đều liên
quan mật thiết với nhau. Phẩm chất các thực phẩm do môi trường đất đai cung cấp đều liên quan
trực tiếp tới sức khỏe của mô và tế bào chúng ta .Môi trường Không khí và nước cũng vậy.
Nói rộng ra là lãnh thổ lãnh hải, không phận đều thiết thân với đời sống hàng ngày của chúng ta.
Quan trong hơn nữa là môi trường tinh thần, đó là nền văn hoá dân tộc, đạo lý các tôn giáo cũng
như các cơ chế của thể chế chính trị như kinh tế, giáo dục, xã hội v. v. đều là ảnh hưởng sâu đậm tới
đời sống hàng ngày của chúng ta.
Để bảo vệ những thứ này đòi hỏi mọi người Dân phải ra tay đóng góp, chứ để cho tâm trạng “
nhiều sãi không ai đóng cữa Chùa “ trấn ngự , mặc cho kẻ cướp vào thì chỉ còn cái Chùa trống
không! Cũng vậy khi Nước đã mất thì nhà cũng tan và tôn giáo cũng bị cuốn theo. Khi đó, hoặc
chống lại kẻ cướp để giữ lấy bản chất hoặc chịu nhập bọn mà ăn chia thì Đạo sẽ bị hoen ố, mất
hết phẩm chất, cha ông chúng ta gọi là “ố Đạo “, nên mới chủ trương “ Qúy hồ tinh bất quý hồ đa
“, ít mà tinh tuyền còn qúy hơn đa ô tạp vì nhờ đến “ Hữu xạ tự nhiên hương “ Vậy mọi người
phải trau dồi ý thức về mối tương quan trong xã hội vì” vạn vật tương liên “
Vậy quê hương đất nước không là của riêng một cá nhân nào, đảng phái nào, tôn giáo nào mà là
của hết tất cả mọi người dân Việt Nam, không trừ một ai. Ai ai cũng phải có trách nhiệm xây
dựng và bảo vệ.
Hiện tình của Đất nước và Nhân dân.
Ngày nay lãnh thổ và lãnh hải do Tiền Nhân trao lại đã bị gậm nhấm không ngừng; Về mặt Bắc thì bị
cắt xén; mặt Đông thì bị lưỡi Bò liếm trọn, Hoàng Sa đã trở thành tiền đồn của giặc, những họng
súng đang chỉa thẳng vào lòng Mẹ Việt Nam; mặt Tây đang bị thực dân cày xới loang lổ hàng ngày.
Cuộc tàm thực này được khởi đầu từ Mã Viện đưa người sang đồng hoá, âm mưu này đã tiếp tục cho
đến nay với cường độ khẩn trương với thái độ trâng tráo hơn bao giờ hết. Các môi trường sống:
Không khí, nguồn nước, đất đai, thực phẩm đều bị ô nhiễm trầm trọng, vì chủ trương lớn phát triển
kinh tế với bất cứ giá nào để cho một thiểu, thiểu số thu quén cho mau mà gởi băng ngoại quốc để
phòng hờ cho con cháu hưởng mãi về sau! Một thiểu số giàu nứt đố đổ vách, còn đa số thì bị bóc lột
đủ cách, đã khốn khó ngày càng khốn đốn hơn. Cảnh phân hoá trong nhân dân chưa bao giờ trầm
trọng bằng!
Về Văn hoá thì nền Văn hoá Lừa được trá hình là cái “đạo đức cách mạng của Hồ Chí
Minh “, đây là vài điều Hồ Chí Minh học lóm được vài câu của Khổng Mạnh ( mà họ cho là tàn tích
phong kiến, Mao Trạch Đông nói là : cái học ăn cứt của Khổng khâu, nên đã cố tiêu diệt cho hết ),
đến nay đã gần thế kỷ mà đến đảng viên có học vị Tiến sĩ còn cứ tưởng “ Cần Kiệm, Liêm Chính” là
của Bác Cháu họ! Còn Nhân, Trí Dũng của Nho giáo; Bi, Trí, Dũng của Phật giáo; Bác ái, Công
bằng và Tha thứ của Kitô giáo đều bị đả phá, hạn chế, và cấm đoán một cách tinh vi để cho tiêu hao
dần. Luân thường đạo lý Tổ tiên ngày nay đã bị đảo lộn, nạn lừa đảo buôn người, bàn dâm, áp bức
bóc lột bạo hành tràn lan khắp nước.
Về Chính trị thì Bá đạo, thiểu số lấy bạo lực để không chế đa số,bao nhiêu phúc lợi của quốc
gia đều thâu quén vào cho một đảng độc trị độc tôn.
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Bao nhiêu những người yêu nước, đã can đảm gióng lên tiếng nói để bảo vễ quốc gia, bao nhiều
người vùng lên đòi quyền sống cho mọi người dân, giúp đỡ những người bị tước đoạt nguồn sống đều
bị hành hạ, trù dập, đàn áp tra tấn giam cầm một cách trái phép và bị giam hãm trong ngục tù cho
đến thân tàn ma dại.
Về Giáo dục thì chỉ chạy quanh con người phân hoá, xã hội nhiễu nhương, mà không lý tới
hai yếu tố căn bản là Thành Nhân và Thành Thân. Thành Nhân là công trình đào luyện con Người
thoát khỏi lớp Ngợm để có Tình người mà ăn ở Công bằng với nhau mà sống hoà với nhau, còn
thành Thân là biết cách học hỏi kiến thức hữu ích để ăn nên làm ra, chứ không chỉ có lo ăn cắp và
tham nhũng.
Về Kinh tế thì vấn đề quan yếu là biết lưu tâm “ quân phân tài sản “ làm sao ai ai cũng có một
nghề tự nuôi sống để xứng với phẩm cách con Người, còn đối với người khuyết tật cũng phải
được cung cấp nhu yếu cho sống được như con người. Chứ phát triển kinh tế để cho thiểu số giàu
to giàu sụ là đại bất công, là nguồn loạn của xã hội. Còn những người bị bóc lột đến khốn cùng
thì bao thập niên nay, đã kêu Trời thì Trời cao không tới, kêu Đất thì Đất dày không thấu, kêu
người thì một thiểu, thiểu số người nghe ra tay cứu khổ, lại mắc nạn bị tra tấn và đi tù oan. Còn
đa số người có trách nhiệm hơn còn lặng im, sống chết mặc bay, khôn sống vống chết mặc kệ !
Về Tôn giáo thì các tôn giáo đều bị bách hại, nhất là về Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo.
Trước kia ở miền Bắc vì thái độ cứng rắn của hàng giáo phẩm Công giáo, mà giáo hội bị hao mòn
dần nhưng còn giữ được phẩm chất.
Sau 1975, đường lối giáo hội cởi mở hơn, nên đã bị CS lũng đoạn.Công giáo tuy có phát triển và có
tổ chức chặt chẽ nhất, nhưng đã bị trúng kế Xin – Cho của đảng CSVN khống chế.
Hình như quý vị trong HĐGM VN đang mê ngủ trong cái khôn ngoan “ Lenteur romane: ăn đi trước
lội nước theo sau “. Chúng ta không biết các ngài đi theo đường lối nào, đi đêm đi ngày với đảng
CSVN ra sao, trong hàng Giám mục có bao nhiêu vị được CSVN thuận cho phong chức phải đền ơn
đáp nghĩa dài dài bằng đánh đổi vận mệnh của dân tộc, và nhiêu vị đã bị gài bẩy như thế nào, bao
nhiêu vị còn ẩn nhận tìm cơ vực dậy, chúng ta đều mù tịt và không cần biết. Chúng ta chỉ biết hơn
bao giờ hết, chúng ta đang thiết tha cần đến sự lãnh đạo tinh thần của quý Ngài,vì nay là lúc nhân
dân đang khổ đau hết mực và đất nước nhà đang bị xâm thực ngày càng khốc liệt, mà các ngài là “
cái đầu của Giáo hội “ cứ khôn ngoan im lặng hàng thập kỷ rồi. Đó là điều khó hiểu và chúng ta
cũng đã chờ đợi quá lâu!
Mặt khác chúng ta thấy nhiều ngài đã được ưu đãi, các ngài đi quyên tiền ngoại quốc như đi chợ,
nhiều giáo phận nay đã có nhà thờ hoành tráng, các cơ sở khang trang, lễ lạt tưng bừng, rước xách
văn nghệ linh đình, nhiều tổ chức từ thiện mọc lên như nấm, có phải họ cố tình dùng lòng xót thương
đồng bào để che lấp nhiệm vụ đòi hỏi Công bằng xã hội cho Giáo hội và nhất là cho người dân khốn
khổ và cũng để cứu đất nước ra vòng hiểm nguy? Có lẽ nay đã được cho sống trong sự giàu sang
sung sướng, một số các ngài đâu có cần gì thêm nữa, đi theo người nghèo chỉ hao tâm tổn trí, nhiều
khi loạng quạng lại bị hành hạ đảo điên như Cha Lý và còn bị sa vào tù dài dài, đến nay đã khạc ra
máu đen, sống âm thầm trong ngục tối lạnh! Vác thánh giá trong nhà thờ một lúc còn nặng huống
chi vác thánh giá thường xuyên ngoài đời!
Không biết ai đã có sáng kiến trưng ra khẩu hiệu “Đẹp Đạo tốt Đời “ để nhiều người êm giấc ngày
đêm trong lời ru mê ngủ ấy!. Đây là mối chia rẽ tôn gìáo trong lúc cần tôn giáo đoàn kết hơn bao giờ
hết để chống trả với kẻ thì nguy hiểm đã đến ngày tàn.
Cái nghịch cảnh của “ Đạo mệnh danh là của người nghèo khó “ đã bị phai mờ trong tâm trí nhiều
người, Đạo lý Bác ái và nhất là Công bằng đã bị chất vấn gay gắt trong lương tâm nhiều người.
Về mặt tôn giáo thì tôn giáo đã phần nào bị biến chất, vì một số vị lãnh đạo tôn giáo của kẻ nghèo
đã âm thầm đi với kẻ giàu cường bạo, về mặt công dân thì đã đi vào con đường phản bội Tổ quốc vì
đã thoả hiệp với giặc trên con đường bán nước hại dân.
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Tuy nhiên vì đều là con cái Chúa, chúng ta vẫn yêu thương và kính trọng các ngài, vì ít nhất các ngài
vẫn còn mầm Thiên chúa ẩn náu trong mình, lại nữa chúng ta đâu có rõ nguồn cơn phức tạp nhiễu
nhương trong nước để mà than trách phán đoán! Vì chỉ thấy các ngài đã bỏ quên sứ mệnh “ lãnh
Đạo Tinh thần “ thì chúng ta, những ai là người giáo dân còn thấy mình còn liên hệ mật thiết với
giáo hội, là những người công dân không quên nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng tổ quốc, tuy đã như gà
mất Mẹ, không còn áo chùng thâm để nấp, thì mỗi ngưởi chúng ta phải tự thắp đuốc mình lên mà đi,
Chúa Yêsu đã chẳng dạy chúng ta phải là ngọn đèn sáng của thế gian, chúng ta không rao giảng
bằng miệng được thì giảng bằng đời sống công bằng của mỗi chúng ta , đuốc chúng ta là sự sống
công bằng hằng ngày giữa lòng dân tộc nhờ đức bác ái dẫn đường, chúng ta không thể câm nín
trước sự bất công kinh niên của đảng CSVN.
Chúng ta vẫn còn có ít nhiều vị của nhóm Nguyễn kim Điền, các Linh mục và Tu sĩ giáo dân của
26 giáo phận ( không biết gấp bao nhiêu lần 170 Linh mục và 420 Nữ tu Giáo phận Vinh, các
Linh mục dòng Chúa Cứu thế cũng như giáo phận Hà Nội,. . .. ) cũng như các nhà lãnh đạo tinh
thần các tôn giáo đã can đảm dấn thân, và nhiều nhà tranh đấu cho Nhân quyền cho Tư do làm
Người, cho công bằng xã hội, nếu chúng ta biết hoà đồng với dân tộc thì chúng ta chẳng bao giờ
cô đơn. Sao chúng ta không cố tập hợp lại mà sống cùng nhau cho Đạo Đời vẹn toàn đôi ngả.
Nhu cầu đoàn kết lúc này cần thiết hơn bao giờ hết.
Chúng ta vẫn còn chờ khi nào các ngài có cơ hội trở về với 8 mối phúc thật, ( người Phật giáo thì
sống theo Bát chánh đạo ) trở về với nhiệm vụ công dân VN của một đất nước tan hoang thì chúng ta
lại cùng hàng giáo phẩm kết thành nhiệm thể bất khả ly của Giáo hội. Lúc đó chắc đời sống tôn giáo
của chúng ta sẽ được sung mãn hơn. Nhưng chính nay là cơ hội bằng vàng để chúng ta sống Đạo
giữa lòng dân tộc, sự sống công bằng ngay lành là việc rao giảng hùng hồn nhất, một thư mục vụ đọc
trong nhà thờ hàng năm đâu có tác dụng bằng.
Đạo của Chúa rất cần cho Đời vô Đạo, Đạo Hoà bình thì ít cần cho lúc xã hội yên vui mà rất cần
cho xã hội lúc mà luân thường đạo lý bị đảo lộn.
Chúng ta chống CS bất công bằng sự sống của chính mỗi chúng ta, xã hội đã hư đi vì nhiều người
sống phản chứng, đó là cái cớ để CS lên ngôi, ngoài các chiến lược chiến thuật này nọ, nếu mọi
người không lưu tâm cải thiện đời sống cho tốt đẹp hơn thì xã hội vẫn còn rối ren, Hoà bình đâu có
thể lộ diện!
Đứng trước quốc nạn và quốc nhục như thế, lương tâm người Dân và người Kitô giáo, người
Phật giáo và Tôn giáo khác nghĩ sao? Chúng ta có bổn phận nào không? Và phải làm những gì?
Mỗi cá nhân phải tìm cho mình một lối hành xử thích hợp với hoàn cảnh của mình để trước hết là
cứu chính mình, giáo hội và cứu đồng bào.
Người Giáo dân trong Giáo hội Công giáo và Đất nước
Giáo hội công giáo có hai thành phần: Hàng Gíáo phẩm và Giáo dân. Hàng Giáo phẩm lo việc Tâm
linh, hàng giáo dân lo việc trần thế. Đó là sự phân công trách nhiệm trong Giáo hội.
Còn đối với Đất Nước hai thành phần của Giáo hội đều phải có nghĩa vụ công Dân. Đây là nghĩa
vụ hàng đầu, mà nhiều người thường lờ quên.
Trước khi là Giáo ( Dân ) thì ai ai cũng đã là công Dân của một nước, vì sự sống hàng ngày đều do
đất nước cung ứng nhu cầu, nhất là khi đất nước rối loạn hay có chiến tranh thì ai ai cũng phải có
trách nhiệm đóng góp. Nước mất thì tất cả chúng ta đi đâu và sống vào đâu?
Theo Cộng đồng Vatican II. Hai thành phần trong giáo hội đều có vị trí ngang nhau, nếu làm trọn sứ
mạng của mình thì đều được tốt đẹp trước mặt Chúa. Hai thành phần đều là con cái Chúa, nên đều
thương yêu nhau và kính trọng nhau.
Thành phần Giáo phẩm tuy thông thái hơn, nhờ Chúa trao cho mỗi người những nén bạc để làm
lời khác nhau, nên không thể lấy việc đó mà suy xét hơn kém, mà đáng kể là việc làm lời, bằng
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công trình Bác ái và Công bằng của từng người. Cha ông chúng ta gọi đó là “ Vi Nhân : làm
người “, mà “ Vi Nhân nan hĩ : làm người khó lắm”. Hai đức tính này không thể chia đôi, ta
không thể nói tôi chỉ làm việc bác ái mà không hành động công bằng. Vì sứ mạng của Giáo hội là
Hoà bình thế giới, nên phải sống bác ái và buộc phải đối xử công bằng với mọi người một trật để
sống Hòa với nhau. Mỗi người Giáo dân là một viên gạch xây dựng Hoà bình, tức là phải tranh
đấu cho công bằng xã hội.
Bất công là nguồn Bất hòa của xã hội, bất hòa là vì thiếu bác ái, không có bác ái thì không thể
sống theo lẽ công chính và ngược lại.
Xã hội rối loạn vì bất công triền miên, nhân dân đói khổ nhất thế giới, mà chẳng biết kêu van với
ai, những người của Đạo bác ái cứ im lặng gần thế kỷ nay, viện lý do vì để đợi chờ kết quả hoà
giải và đức tính nhẫn nhục thì là điều khó hiểu! Bỏ quên nhiệm vụ này tức là bỏ quên cái tinh
hoa của Đạo giáo, tức là không làm chứng đích thực. Sống trong xã hội thì nhiệm vụ làm chứng
là quan trọng hơn rao giảng, vì có rao giảng hay, mà không thực sự sống theo lẽ công bằng thì
lời rao giảng không có tác dụng. Nếu cứ rao giảng cho hay, rửa tội cho đông, mà không chú
trọng vào việc cải thiện đời công bằng trong xã hội thì chỉ là việc ” lấy Đạo tạo Đời “, rồi ra Đạo
giáo chỉ còn lại phần hình thức rồi gọi là “ tốt Đạo đẹp Đời “ mà thiếu nội dung Hoà bình, như
thế đâu là chánh đạo!. Trong giai đoạn nhân luân đạo lý suy đồi như nay, quốc gia ở trên bờ vực
thẳm, thì đây là cơ hôi bằng vàng để cho giáo dân nêu gương sống công bằng để tôn vinh Chúa,
đây là cách thờ phượng ngoài đời tích cực hơn thờ phượng Chúa trong nhà thờ.
Nếu Giáo dân đóng được vai trò cải tạo được trật tự trần thế hiện nay cho nước nhà , thì ai mà
chẳng theo Đạo cần chi rao giảng nhiều, xây cất cho đồ sộ, lễ lạt cho rôm trò. Cứ xem cái bề ngoài
của các lâu đài cung điện ở Âu Châu ngày càng thưa thớt trống vắng thì sẽ rõ vấn đề.
Về mặt xây dựng giáo hội như đóng góp công lao tiền bạc, xây dựng nhà thờ các tiện nghi như lâu
đài nhà cữa trường học, các nhà thương, các nhà dòng đa số đều do người giáo dân đóng góp.
Những sinh hoạt tôn giáo, như việc lễ lạy, rước xách, sinh hoạt các hội đoàn đều do bàn tay giáo
dân. . . Còn về mặt Tâm linh thì phải đợi chờ các ngài hàng Giáo phẩm giảng dạy, nhất là cách đem
Đạo lý vào Đời, Đạo không thể đem vào đời sống hàng ngày thì Đạo đã mất tinh tuý.
Trước khi lo Chết thì chúng ta phải lo Sống cho ra cái hồn của con cái Chúa, khuyên bảo nhau, dạy
dỗ và thực hành đời sống công bằng trong đạo vợ chồng, trong quan hệ cha mẹ con cái, ra tới lân
nhân và mọi người trong xã hội. Các hội đoàn nên chú tâm vào việc nền tảng này.
Có làm tốt việc nhỏ nhặt hàng ngày để mọi người sống Hòa với nhau để “ Vâng Ý Cha dưới Đất
cũng như trên Trời”, thì chúng ta chẳng cần ở dưới vực sâu mà xin tha tội. Sao con cái Chúa mà
phải ở dưới vực sâu, đây không phải là lối kiêu ngạo xì xằng , mà là phải trui rèn cái cốt cách con
cái Chúa để có ý chí và nghị lực mà vươn lên mà làm Người..Sống theo ý Chúa ở đời nay thì đời sau
chắc Chúa không quên chúng ta.
Đừng khinh việc nhỏ, việc nhỏ là việc khó nhất, không ai có thể làm được việc lớn mà không làm tốt
việc nhỏ, làm tốt việc trần thế cũng là làm tốt việc ở trên trời, quên việc trần thế mà chỉ lo việc trên
trời là thiếu nền tảng. Chúa Yêsu chẳng đã xuống đây để giúp chúng ta sống tốt ở Đây và Bây giờ
để đủ tiêu chuẩn lên trời ngày sau sao ?
Lời kết
Thời cuộc mỗi ngày một cấp bách hơn, nếu muốn sống cho ra hồn Người, cho ra mặt con cái Chúa,
con cái Phật thì ai ai cũng phải tranh đấu để sinh tồn. Mọi nan đề của xã hội ngày nay đều do lối
sống bất công của nhiều người và đặc biệt là các chế độ độc tài chuyên chế.
Giáo dân là số đông trong giáo hội, và nhiệm vụ cải tạo trất tự trần thế thuộc về giáo dân. Muốn xây
dựng nền tảng Hòa bình cho trần thế thì phải thực hiện công bằng xã hội để cho mọi người được
sống Hoà với nhau. Muốn làm trọn nhiệm vụ to lớn và cao cả đó thì mỗi chúng ta phải có Đức tức là
lòng bác ái và có Tài tức là có khả năng hiểu biết mà thực hiện các công tác cải cách công bằng
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trong xã hội. Chúng ta không thể chỉ đợi chờ những sự chỉ giáo cách sống trần thế nơi hàng giáo
phẩm được nữa rồi! Nhiệm vụ đầu tiên là phải trau dồi tư cách và khả năng bằng cách tu dưỡng đức
tính và học hỏi những vấn đề cần thiết về con Người và Xã hội mới có thể làm chứng nhân được.
Muốn làm công vìệc to lớn chung cho đất nước thì phải có nhiều thành phần trong dân tộc, không
thể làm riêng theo tôn giáo, theo đảng phái. . , vì đó là cái cớ chia rẽ ngàn đời.Dân tộc đang lâm hai
đại nạn: Bất công xã hội và bất công quốc tế.
Bất công xã hội là do cá nhân tham lam cũng như chính quyền chuyên chế cường bạo gây ra.. Xây
dựng chế độ dân chủ để cho ai ai cũng có quyền lợi và nhiệm vụ là nhiệm vụ cấp thiết của mọi
người, đây là công trình chống bất công xã hội.
Bất công quốc tế là do nhũng kẻ thù bành trướng dùng hết mọi cách để chiếm đoạt mọi thứ để
khống chế và nô lệ hoá, hầu dùng làm tay sai, con bài cách này cách khác cho họ.
Đây là nhiệm vụ bảo vệ tự do và quyền sống cho cả dân tộc.Không có sự tham gia của toàn dân thì
không bao giờ làm nổi việc to lớn này, lịch sử đã chứng minh điều đó.
Tranh đấu cho những thứ đó là những vấn đề khó khăn, cần phải có những người khả năng và tư
cách mới đảm đang được. Không có sự góp tay của toàn dân thì không làm nổi. Vừa học vừa làm để
đào tạo ra nhân tài, chứ cứ ngồi chờ “ cứu nhân “ xuất hiện là chuyện không biết bao giờ xẩy ra.
Dầu sao thì chúng ta vẫn phải sống, sống theo cung cách của con Người của con cái Chúa, con Cái
Phật. Chúng ta phải mở rộng tâm trí ra, chấp nhận nhau, bắt tay nhau mà làm việc chung, từ việc
nhỏ cho tới việc lớn. Cha ông chúng ta đã bảo: “ Việc người thì sáng, việc mình thì quáng “, chúng
ta chỉ thấy cái Lỗi của người khác, mà không thấy cái Lầm nơi chúng ta . Cứ mặc nhiên cho mình là
hoàn hảo thì đã là bất công, người chiến đấu cho lẽ công bằng không thể suy nghĩ và hành động theo
cung cách này được. Đã phá hoại thì phải biết cách xây dựng, chỉ phá hoại mà không lo tìm cách xây
dựng thì chỉ là việc dã tràng xe cát biển đông! Phải luôn lôn có thái độ tích cực mới bắt đầu được, ít
cũng ráng làm, nhỏ cũng cố làm, khó cũng ráng làm, lâu cũng cố làm, chẳng có việc nào lúc bắt đầu
mà được dễ cả!
Nan đề của con Người và xã hội ngày nay ở Việt Nam là khó khăn nhất. Cháo nóng húp quanh, kiến
tha lâu đầy tổ, nếu nhiều người lưu tâm và cố làm tất sẽ có ngày thành tựu.Chúng ta chỉ làm được
việc của loài Người, còn cần cầu xin Hồn thiêng Sông Núi và Trời, Chúa, Phật phù hộ tiếp sức dẫn
dắt cho, để:
“ Có Trời mà cũng có Ta “.
Công bằng: cõi phúc, Tham tà: dây oan! “
( nhái Kiều )

( Tứ Linh: Lân, Ly, Quy, Phượng )

48.- Tin tức nhạy cảm trong Giáo Hội CGVN
Vừa đây chúng tôi tiếp nhận đươc hai nguồn tin nóng bỏng và nhạy cảm: Một là có cuộc họp của Hội
Đổng Giám Mục Việt Nam để bàn về thư Mục vụ, kế hoạch tổ chức Năm Thánh 2010, và bên lề đó
có lẽ cũng là việc sắp xếp bầu 1 vị Giám mục ở Giáo phận Hà Nội để thay thế Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt cũng như ở một vị ở Giáo phận Sài Gòn để thay thế HY Phạm Minh Mẫn sắp sửa về
hưu.. Đột nhiên trước ngày Hội nghị của HĐGM Kết thúc thì bất thình lình Giám Mục Ngô Quang
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Kiệt bay về Hà Nội. Có tin báo Ngài tử La Mã Về, nhưng lại có tin tiết lộ Ngài từ San José ở Hoa Kỳ
về. Khi rời Hà Nội Ngài chỉ qua La Mã một tuần, sau đó bay qua San José cho đến ngày về. Không
biết có gì bí ẩn bên trong? ( Chúng tôi đăng tin này với ý dè dặt )
Tin động trời thứ hai là trang mạng “ Tâm linh vào Đời “ Cho ra một Vidéo có tên “ Vâng lời hơn
của Lễ “ toàn trưng lời Chúa trong Thánh Kinh để dạy bảo Giáo dân. Vidéo do Giuse Maria Định,
một giáo dân 60 tuổi ở Gò Vấp soạn rất công phu và rất đẹp. Trong các chương mục, ( chúng tôi
chưa bàn đến) đặc biệt có mục “ Phải vâng lời ai? “ Có 3 Vâng Lời và 1 Phải vâng phục: Vâng Lời
Thiên Chúa, vâng Lời Cha mẹ, vâng Lời Giáo hội và Phải Vâng phục Thế quyền “. Phải vâng
phục Thế quyền như sau:

Cộng việc chính của hàng Giáo phẩm cũng liên đới tới giáo dân.
Việc thay thế các Giám mục vào Giáo phận là việc lựa chọn của HĐGMVN và nhất là việc chuẩn
thuận và bổ nhiệm của Toà Thánh Vatican, nhưng trong chế độ CS còn phải được nhà cầm quyền
cho phép. Mà nhà cầm quyền Việt Nam thuộc phái Vô thần, luôn cố tâm diệt Tôn giáo, nên việc
chọn vị Lm, vị Giám mục để cho được sự ưng thuận của CSVN là một điều cực kỳ khó khăn, vì CS rất
cực đoan, những vị đươc bổ nhiệm không thể cứng rắn mà cũng chẳng thể uyển chuyển, chỉ có vị nào
dễ bảo theo con đường Xin – Cho thì mới trót lọt, ta nên biết mục tiêu của CSVN là nắm các Giám
mục, đây là đường lối trường kỳ tiêu diệt Tôn giáo của CS.
Đành rằng việc này không thuộc lãnh vực của Giáo dân, nhưng Giáo dân và Giáo phẩm đều cùng
trong một nhiệm thể. Nếu có vị Giám mục mà cứ sống mãi ỡ trên cao mặc cho giáo dân bị đàn sói
hãm hại triền miên thì không ưu tư sao được? Hai nữa giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân lại có mối
liên hệ như cành và thân nho, khi tay đứt thì ruột xót,chứ đâu là mối liên hệ một chiều như trong chế
độ nô lệ, mối liên hệ một chiều làm cho nhựa sống bị tắc nghẹn, đánh mất mối hội thông, do đó đức
Tin héo mòn.
Làm chứng và rao giảng
Tuy không biết những gì xẩy ra trong việc mặc cả ba bên, nhưng cũng xin đóng góp một vài ý xây
dựng.
Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã chứng tỏ là một là một nhà lãnh đạo sáng suốt,
khôn ngoan và can trường trong việc bảo vệ Đức Tin sống động của đạo Chúa, Ngài không những
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được giáo dân trong và ngoài nước kính mến và tin cậy, đó là chỗ dựa chắc chắn để hướng dẫn cách
sống đạo ngày một tinh tấn hơn, ngoài ra Ngài còn được những lương dân trong nước viết thư bày tỏ
tấm lòng kính yêu và tín phục. Ngài đã làm chứng và rao giảng một cách tuyệt vời. Một ngàn bài
giảng trong nhà thờ, một thư mục vụ hàng năm, làm sao bằng một lần ngài xắn quần lên tận bắp vế,
lội bì bỏm trong nước lụt đi thăm viếng uỷ lão nạn nhân trong bước khốn cùng, cũng như can đảm
cùng giáo dân đòi lại đất đai bị chiếm bất công cũng như quyền tự do tôn giáo bị cướp đoạt.
Nếu vì áp lực của CSVN, mà Ngài bị bứng đi thì thật là một tổn hại to lớn cho Giáo hội và đất nước.
Việc ra đi của Ngài làm cho giáo dân mất chỗ dựa, ngả lòng tin, trong trường hợp này thì chúng ta
bị mất một vị lãnh đạo tinh thần có đứcTin sống động, thử hỏi trong những vị Hồng Y, và Giám mục
trong 26 Giáo phận có vị nào dám làm chứng cho đức tin của mình ngay trong cách chỉ nêu ra cho
được những nan đề của con Người và đất nước, chưa nói đến việc dấn thân trong việc làm chứng ?
chẳng lẽ các Ngài chỉ ngồi trị vì sao? Sống đạo mà không quyết bào vệ và phát giữ đạo mà cứ co
rút lại cho là hiền lành và khiêm nhường thì là không lương hảo chút nào!
Trong việc thay thế, ta biết rõ mồn một là ta sẽ có một vị chủ chăn mềm mỏng, giữ im lặng là vàng để
khỏi phô bày ra khuyết điểm, lấy phương châm đối thoại và hoà giải mà ngồi đợi dài dài, trong khi
chờ đợi cứ tạm phải Xin – Cho để trau chuốt hình thức tôn giáo cho đỡ chướng chan. Bổn cũ “ Đẹp
Đạo tốt Đời “ cứ bày ra đó.
Tóm lại HĐGM chọn ai, và Toà Thánh bổ nhiệm bất cứ ai cũng phải chấp nhận, nhưng chỉ mong là
vị đó phải là vị mục tử biết sống hội thông với những khốn nguy của giáo dân, cũng như dân tộc. Vị
chủ chăn đó không thể làm ngơ trước con Người Bất Nhân và tình trạng xã hội Bất công.. Nếu cứ lờ
đi mà tiếp tục Xin – Cho mà chịu ép một bề thì quả là giúp CSVN tiêu diệt Đức Tin của Tôn giáo.
Trước tình thế cấp bách hiện nay, nếu các ngài hàng Giáo phẩm không biết vùng lên
sống theo tinh thần bác ái mà làm chứng cho lẽ công bằng xã hội thì là một thảm họa cho giáo hội
và đất nước.
Về lời Chúa trong cuốn Vidéo
“1.- Phải vâng phục Thế quyền. Khi luật pháp không đi ngược đạo lý tự nhiên.
Kẻ làm nô lệ phải vâng lời người chủ ở đời nay với lòng đơn sơ như vâng lời đức Kitô. Ep. 6: 5
“.
Rõ ràng “ đạo lý tự nhiên” trong Vidéo không đúng theo tinh thần đạo Chúa hôm nay mà là đạo lý
của chế độ Nô lệ. Rõ ràng đây là giáo lý nô lệ thời Trung Cổ, rất tốt cho việc mục vụ trong chế độ
CS, vì toàn dân là nô lệ, chỉ có đảng CS mới là Chủ, còn hàng Giáo phẩm và giáo dân và toàn dân
đều là nô lệ. Ðã biết rằng nô lệ không được kể là người, mà chỉ là đồ vật người ta có thể mua đi bán
lại, muốn giết cũng được. Ðây là một định chế cực kỳ bất công nhưng lại quá quen thuộc nên không
mấy cho là chướng, đến nỗi cả nhiều dòng tu trong thời Trung cổ cũng có từng vạn nô lệ . Thánh
Venise buôn nô lệ để lấy tiền xây cất đền thờ ( Civ.XI . 141 ).
Vậy Chúa Kitô được đồng nhất với chủ Nô lệ, như vậy đạo lý tự nhiên là đạo lý của chế độ nô lệ.
Thiết tưởng chẳng còn gì để bàn ở đây. Theo Vidéo thì cả Giáo hội nay đã cam tâm làm tôi người
chủ mới nghịch với Chúa Kitô của mình! Ai đóng vai làm Chúa ở đây? Chắc hỏi Tổng quản Huỳnh
Công Minh mới rõ được!
2.- Vidéo nói tiếp: Đối với trường hợp thế quyền bạo ngược, bất công ta có thể góp ý xây
dựng trong tinh thần đối thoại yêu thương và cầu nguyện cho họ. Cần thuộc lòng “ nguyên tắc vàng
“ sau đây: “ Đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc
đó,vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù
ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát hãy cho nó uống, làm như vậy ngươi sẽ chất than hồng lên
đầu nó. Rm. 12: 19 – 20 “.
Lại một lần nữa, nhưng lời Kinh này không thể thích hợp cho đời sống đạo thờì dân chủ hôm nay
nữa. Giáo dân Chúng ta không thể ẩn núp mãi trong bóng tối của áo chùng thâm, cúi đầu cúi cổ
chấp nhận bạo lực để sống kiếp đoạ đày như dân Do Thái trong đất Ai cấp thuở nào. Chúng ta
không biết việc soạn thảo và phát hành cuốn Vidéo là mưu đồ của ai, không của HY Mẫn, thì cũng
quân sư Huỳnh Công Minh?
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Nhưng không sao, dầu muốn dầu không, HY Mẫn không thể từ chối trách nhiệm được, trách nhiệm
đưa giáo dân về thời Trung Cổ, cũng như CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam lùi về thời Tiền sử!
Đâu là nguồn cơn?
Sau khi nhận được cuốn Vidéo, một anh Bạn hỏi người Bạn trong nước tên là K. N. ( chúng tôi muốn
dấu tên, vì lý do chưa xin được phép ). Đây là câu trả lời qua e mail sau đây:
1.- “ Juse-Maria Dinh la ai, anh ta o song o dau?
Anh Giuse Dinh sốing ở Gò Vấp – Xóm mới..Tôi đã ăn uống với anh Dịnh 3 lần
năm nay anh Dịnh hơn 60 tuổi.
2. muc dich cua bai viet cong phu nay nham vao la gi va doi tuong la nhung ai ?
Viết cho những con chiên chỉ cần biết vâng lời.
3.- Tuy nhiên điều khó nhất là làm sao biết ý Chúa để vâng lời?
Đây là một vấn đề mà có tới hơn 95% ..kế cả linh mục, giám mục là kiếp mù sờ voi!!!
Thế là để cho tiên..đành phải lấy bề trên làm ý Chúa ..trong khi chính bề trên chẳng biết cóc khô gi về
ý Chúa cả !!!! vì vấn đề này thưộc lãnh vực tâm linh..
Thực ra không có gì được gọi là ý Chúa cả !!! Tất cả đều là chụp mũ..nói bừa
4.- này nhé, anh sinh ra torng nhà trí thức gia giáo..nó sinh ra trong đống rác ngay bên ổ
điếm!! ý Chúa đó sao??? Ý Chúa vừa bất công vừa độc ác vô lương tâm vừa vô lý !!! này nhé,
anh nhởn nhơ sung sướng con bé đó bị bán vào nhà chứa ..bị đối xử tệ hại hơn con vật. Ý Chúa vậy
sao??? Chúa yêu thương ở chỗ nào?? Chúa công minh công bằng ở chỗ nào??? Tại sao ý Chúa lại
làm như vậy????. Các ngài sẽ ú ớ ngay lập tức...
Thân mến, K.N.
Chúng tôi xin mạo muội góp vài ý về sự cố trên:
1.- Ông Juse Maria Định là người trích Thánh Kinh dỏm, tức lời trích chỉ bịa đặt không có
tìm thấy nằm trong sách Thánh, đây chỉ là mưu gian, muợn lời Chúa để đe dọa ,dạy dân sợ hãi mà
vâng theo, nhưng khốn nỗi đây rõ chắc là Kinh Mác, kinh Hồ Chí Minh, chẳng bịp được ai! Ông
Định ở Phú Nhuận, nay đã 60 tuổi. Không biết với động cơ nào và ai đã sai khiến ông ? Chỉ biết
cuốn Vidéo là ở trong Trung tâm mục vụ Giáo phận Sài gòn. Tuy không biết ai làm, nhưng mà người
chịu trách nhiệm đã rõ!
2.- Vấn đề Ý Chúa. Người bạn Sài gòn thắc mắc, làm sao biết Ý Chúa để mà vâng lời. Có
tới 95% LM và GM là kiếp sờ voi, nên phải lấy ý mình làm Ý Chúa, ( cũng như CSVN đồng hóa họ
với nhân dân và dân tộc) . Chẳng ai biết cóc khô gì về Ý Chúa cả, tức chẳng biết chút gì về đường
Tâm linh,( về Thần khí cả, để mong tiếp cận với Chúa , có tiếp cận được với Chúa thì mới biết Ý
Ngài được . Khi không tiếp cận được với Ngài thì làm sao mà biết Ý ) ? Nên những điều nói về Ý
Chúa là nói bừa, là chụp mũ.
Đường về Tâm linh của người phương Đông
Người ta nói đã 25 thế kỷ này người ta không biết suy tư, vì suy tư thì phải biết “ suy Đi nghĩ lại” ,
nghĩa là suy tư và quy tư. Suy tư thì phải dùng lý trí để khám phá thế giới vật chất hầu nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần, còn quy tư thì phải đi ngược lại vào nội Tâm, muốn vậy thì phải bỏ lý trí,
phải dùng giác quan để cảm nghiệm, thể nghiệm, bên suy tư thì phải Chấp, mà quy tư thì phải phá
Chấp. Âu Tây chuyên về đường phát triển lý trí, cái gì cũng phải rõ ràng khúc chiết, còn quy tư thì
cái gì cũng u linh man mác, nên không thể dùng lý trí mà hiểu. Suy tư thì phải Động, còn quy tư thì
phải Tĩnh. Đây là hai con đường ngược chiều, một bên là Lý rõ ràng , bên kia là Tình man mác,
nhưng hai thứ này lại phải giao thoa với nhau kết hợp làm một để cho “ Tình Lý tương tham “
Cha ông chúng ta gọi là Dịch : “ Dịch nghịch số chí lý : Lẽ biến dịch trong vũ trụ là chân lý ngược
chiều, chiều Tán và chiều Tụ, chiều Động và chiều Tĩnh . . . “. Để sống trong thế giới Dịch này tức
là thế giới hiện tượng chúng ta phải thuận thiên nghĩa là theo Thiên lý để sinh tồn và phát triển. Gốc
của chúng ta từ cõi Tĩnh mà ra Thế giới Động, Gốc Tâm linh là nguồn Sáng và nguồn Sống của
Thiên Chúa, nhờ sinh lực đó mà Ta có đủ Đức và Tài để sống ở Đời, nhưng khi sống bị tiêu hao
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năng lực, nền cần phải về nguồn để bổ sung sức sống, vì vậy mà cuộc sống phải đong đưa giữa hai
thế giới Tâm linh và Hiện tượng, Khi ra Thế sự thì phải Chấp, mà muốn trở về Tâm linh thì phải Phá,
cuộc sống phải đong đưa giữa Phá và chấp, làm sao cho được điều hòa thì cuộc sống mới thăng
bằng. Vỉ vậy mà Tổ tiên chúng ta đã nói “ Thực nhược hư, hữu nhược vô : Thực mà như hư, có
mà như không, không mà lại có . Ra thế sự thỉ phải Có để sống, khi sống thì tiêu hao nguồn sáng và
nguồn sống, tức là Tình Yêu và lý công chính, nên phải trở vể nguồn, trở về cõi Không thì phải bỏ
hết, mới qua cữa Tâm được để bổ sung Ánh Sáng và nguồn sống.
Để cho dễ hiểu, chúng ta dùng trục hoành độ, bên tay Trái là số Âm, đến số Zéro, tiếp bên phải là số
Dương. Số Dương là thế giới Hiện tượng của sự Chấp, muốn trở về nguồn Tâm linh phía bên số
Âm thì phải qua số O, nên phải phá Chấp để trần trụi như lúc vừa ra đời. Có thế mới tiếp cận với thế
giới Tĩnh - nguồn Sáng và nguồn Sống-. Trong cuộc sống chúng ta phải Đi – Về chằng chịt với nhau
hai nơi để cho Tình Lý giao thoa nhau, tức là Tình Lý tương tham .
Một điều quan trọng nữa khi quy tư thì chúng ta phải quy Tâm, Tâm đây không phải là quả Tim , mà
là cữa ngỏ để tiếp cận với cõi Tâm linh để nhận nguồn Tình, nguồn Lý ( công chính ) do đó mới gọi
là Tâm Tình, Không vào Tâm thì không có Tình, mà thiếu Tình thì con người chỉ là sài lang!
Đây là vấn đề không chỉ cần phải hiểu biết, mà cần phải tu luyện, phải đem vào cuộc sống để cảm
nghiệm và thể nghiệm mới được.
Nếu sống trong đời chúng ta cứ bám vào Vật chất vào lý trí, vào hình thức thì không thể nào đi về
Nguồn được. Đây là những rào cản chặn lối Đi – Về .
Có nhiều con đường đi về cõi Tâm linh. Phật giáo thì có Đường Thiền theo Giới, Định, Tuệ, Nho
giáo thì theo các bước: Định, Tĩnh, An, Lữ, Đắc. Kitô giáo thì theo 3 bước: purgatoire, unitive và
illuminative. Nhưng các cách dẫn giải của phương Đông nhiều khi quá súc tích, nên khó tiếp nhận
vì không được rõ ràng như kiểu Tây phương. Thiết tưởng chúng ta nên tham khảo các sách như An
open heart của Da La La Ma, và những sách : The power of Now, Stillness speaks, A New Earth,
Praticing the Power of Now của nhà huyền niệm Eckhart Tolle, cũng như seven spiritual laws of
Yoga cuả BS Deepark và Simon. Tôi chỉ biết chút ít như vậy, chắc những sách này sẽ giúp chúng ta
thêm được phần nào. Không biết các ngài trong HĐGMVN nhất là HY Mẫn đi theo đường Tâm linh
nào và đã đến đâu, mà Tổng giáo phận Sàigòn sản xuất đước Vidéo đặc sắc như trên?!
Để soi sáng cho vấn đề Ý Chúa của Ông K. N.
1.- Khi tìm về Nguồn thì ta không phải tìm đâu xa, mà tìm ngay trong Tâm, Tâm là cữa ngỏ để
cho Tình Yêu và Công lý truyền qua, không đi vào Tâm thì Không tới Đích. Vậy “Đạo bất viễn nhân
“, Tìm Đạo ở xa, ở trên trời cao là lạc nẻo.
Hai nữa, Theo Kitô giáo thì mỗi người đều có sẵn đền Thở Thiên Chúa ở trong, Phật giáo thì bảo
Con Người là Phật sẽ thành, Nho giáo thì bảo con người là Tinh hoa của Trời Đất, nên khi tìm Chúa
tìm Phật thì cũng tìm ngay trong Tâm của mỗi người. Đi vào Tâm thì mới gặp Tình,
Có Tình nghĩa là biết thương yêu và kính trọng mọi người thì ta mới lập được mối liên hệ với họ,
có lập được mối liên hệ với họ thì ta mới nhận nhận ra có Chúa Phật ở Trong, không những nơi con
Người mà bất cứ vật gì cũng có Chúa ở trong. Khi lập được mối liên hệ với Tha nhân và mọi vật, ta
đều có thễ cảm nhận được hình bóng Chúa thấp thoáng ở trong, nhờ đó ta cũng nối được mối liên hệ
với Trời Phật, chứ tìm ở xa thì chắc là không gặp, vì “Đạo bất viễn nhân “
Nan đề của con người và đất nước là đa số chúng ta đã đánh mất hai mối liên hệ hàng Dọc và hàng
Ngang, hàng Dọc là mối liên hệ con Người với Thiên Chúa, còn hàng Ngang là mối liên hệ mỗi
người với nhân dân đồng bào. Khi một hay hai mối liên hệ bị cắt đứt, thì người Kitô giáo đánh mất
mối liên hệ “ Mến Chúa yêu Người “. Nếu thấy con người Bất Nhân và ăn ở bất công thì nhận biệt
là hai mối liên hệ đã bị cắt đứt. Các nhà lãnh đạo tinh thần không cúi xuống với mọi con người thất
thế khổ đau,mà cứ ở trên cao, ngóng trông nơi xa, không đi vào lòng nhân dân vào môi trường đất
nước, thì làm sao mà lập được mối liên hệ “ Yêu Người thật sự để chứng tỏ mến Chúa “. Nhân dân
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đất nước là môi trường sống nền tảng mà lảng quên thì nhờ đâu mà lập được hai mối quan hệ Dọc
Ngang để nhìn thấy con người Bất Nhân và xã hội tràn ngập Bất Công.
Chúng Ta nên xét lại mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân có phải là mối liên hệ giữa cành
nho và thân nho không? Nếu được như vậy thì nhiệm thể Chúa Yêsu mới trở nên Một, khi đó có lực
satan nào phá nổi, làm gì mà phải sợ, phải Xin – Cho ?.
Còn nếu mối liên hệ theo lối một chiều như trong chế độ nô lệ, thì tất nhiên hàng Giáo phẩm sẽ rã
rời, hàng giáo dân thì tan tác, do đó chúng ta đánh mất hết đức Tin, đâu có biết Ý Chúa là gì, nên
buộc phải làm theo ý ma quỷ. Giáo hội chỉ là một phần của nhân dân, khi mối liên hệ giữa các thành
phần nhân dân không được thắt chặt thì phỏng khi đất nước rối loạn, thì giáo hội có vững bền
không?
Khi sống xa con người xa nhân dân, tức là chúng ta tự ý cắt đứt các mối liên hệ chung , do đó sức
sống bị hao mòn, làm gì có hùng tâm dũng chí để đương đầu với ma quỷ thời nay.
Vậy muốn biết rỏ Ý Chúa thì phải tìm đi về Tâm để tiếp cận với Chúa mà lãnh ý Ngài. Khi hàng
Giáo phẩm, mỗi người một ý, nên Ý các ngài mới khác với Ý Chúa, hậu quả là Hàng Giáo phẩm
thiếu thống nhất, do đó cũng không lập được mối liên hệ với Giáo dân, nên phải khuôn mình trong
im lặng, giáo hội thành những ốc đảo cô đơn, mọi thành phần trở thành bát cơm rời, làm sao không
làm tôi ma quỷ?
Ngoài ra khi chúng ta không để tâm nhìn vào các luật thiên nhiên, nhìn vào con người nhất là người
nghèo hèn đau khổ, không nhìn vào cuộc sống đồng bào cũng như những phế hưng của đất nước thì:
có mắt mà chẳng thấy, có tai chẳng nghe, có miệng chẳng biết nói, có ăn chẳng biết mùi vị, vì Tâm
của mình đã bị đánh mất hay còn để lạc ở đâu xa ( Tâm bất tại yên, thị bất kiến, thính bất văn thực
bất tri kỳ vị ), như thế thì làm sao biết Ý Chúa, Ý Dân, vì Chúa đã ở khắp mọi nơi, nhất là những nơi
thấp hèn nhỏ nhoi, thấp kém.
Vấn đề Đối thoại
Vidéo ghi: “ Đối với những truờng hợp thế quyền bạo ngược và bất công, ta có thể góp ý. Xây
dựng trong tinh thần đối thoại, yêu thương và cầu nguyện cho họ. . .”
Độc thoại hay đối thoại?
Đường lối của HĐGMVN là đối thoại với Cộng sản. Ai cũng biết CSVN là độc đảng, độc trị, độc tôn,
họ là đỉnh cao của trí tuệ, của lương tâm nhân loại, họ không chấp nhận ai ngoài họ, nên chủ trương
đối thoại với họ là một sự sai lầm hay là một sự lẫn tránh thực tế bế tắc, thành ra chữ đối thoại đã bị
dùng lầm. Khi mình nói mà không có đối phương thèm nghe thì là độc thoại, độc thoại tức là không
có người nghe mà chỉ ra một thư mục vụ rồi ngồi chờ người không thèm đối thoại với là chuyện nực
cười..
Muốn đối thoại thì phải có hai thành phần, bên này vừa nói cho bên kia nghe, và ngồi
nghe bên kia nói , và ngược lại, rồi hai bên đem vấn đề ra mổ xẻ ra cho đạt một thỏa thuận chung
để giải quyết vần đề, nhưng tiên vàn phải tìm cho ra tiêu chuẩn chung để căn cứ vào đó mà bàn
luận được để tránh việc ông nói gà bà nói vịt thì vô bổ, mà tiêu chuẩn chung phải là đạo lý chung
của dân tộc để ai nấy cũng có nhiệm vụ và quyền lợi. Cha ông chúng ta gọi cung cách đó là “
chấp kỳ lượng đoan “ để tìm đến chỗ ‘ Phải Người phải Ta “, đối thoại với ý tưởng muốn thắng
hoàn toàn là không tưởng “, vì không bên nào là hoàn thiện cả. Hoà giải là cách sống “ Tương
dung “ , để hoàn thiện tình trạng của hai bên để cho hợp với đạo lý làm người, để mong tạo ra mối
Hòa.
Tranh đấu làm sao?
Nếu CS không chiụ đối thoại thì chúng ta ngồi chờ sao ? Trong khi chờ thì phải Xin – Cho sao?
Không thể đối thoại thì là chịu đầu hàng sao ? , Tôn giáo và nhân dân phải đầu hàng Satan sao?
Tất cả đều là Không Thể ! Nếu không thì làm thế nào? Thưa là cuộc tranh đấu chúng ta phải lâu
dài hơn và phải qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu là “đấu tranh Bất Bạo động “, cho đến khi nào
đối phương thất lý thất tình, buộc phải chấp nhận chúng ta là một đầu mối, thì lúc đó mới bắt đầu
Đối thoại được.
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Đấu tranh Bất bạo động.
Đối với công giáo đây là cơ hội ngàn năm một thuở để giáo hội có cơ hội tuyệt diệu đi vào lòng dân
tộc để làm chứng cho sự bất công xã hội và rao giảng Tin Mừng: Mến Chúa và yêu thương đồng bào.
Tại sao lại dùng chiến thuật bất bạo động?
Thánh Gandhi đã dùng nguyên tắc bất bạo động một cách hiệu quả, để dành lại nền độc lập cho Ấn
Độ ra khỏi tay đế quốc Anh, Ngài nói: “ Nếu ta biểu lộ tình Yêu của Ta trong cung cách mà nó
ghi dấu không phai nhòa được trong tâm trí đối phương của mình, làm cho họ phải đáp trả lại
bằng tình yêu. . . và cái đó đòi hỏi chúng ta cần phải có lòng can đảm tuyệt vời hơn là tung ra
những cú đấm: If you impress your love in such a manner that it impresses itself indelibly upon
your so called enemy, he must return that love. . . and that requires far greater courage than
delivering of blows “.
Muốn hành động được như vậy, chúng ta phải biết:
1.- Thực hành bất bạo động: Ta phân biệt hai lối hành động:
Loại đầu là lối hành động không tạo ra phản động. Khi tâm hồn ta ở trong trạng thái an
bình, tư tưởng của ta, lời nói của ta, hành động của ta đều không tạo ra sức phản động. Bạo lực
không thể dấy lên, vì tâm trí của ta được chất chứa tình thương và lòng trăc ẩn đối với con người.
Còn có loại hành động khác tạo ra phản động, ta gọi là nghiệp chướng gây ra sức phản
động lại hành động của ta. Đây là hành động tạo nghiệp và oan trái, ta nên cố sức tránh, vì nó gây
ra bạo động dây chuyền, trong khi đó chúng ta là kẻ yếu.
2.- Ta phải biết cách quan sát, nhìn cho ra sự thật và giải thích cho rõ ràng.Sự thật được mô
tả như là sự ngay thẳng ( integrity ) của tư tưởng, lời nói và hành động.
Mình phải nói sự thật êm dịu, vì sự thật là một sự biểu lộ của sự dấn thân vào đời sống Tâm linh. Ta
nên nhận biết Sự Thật, Tình Yêu và Thiên Chúa chỉ là những biểu hiện khác nhau của cùng một thực
thể không phân biệt.
3.- Tính ngay thật ( honesty ) sẽ giúp cho ta được an ninh và hạnh phúc. Tính ngay thật được
thiết lập trong trạng thái phá chấp. Khi thiếu sự chân thật, tức là ta chưa phá chấp được, nên ta luôn
luôn lo sợ mất mát: Mất tiền bạc, mất tình yêu, mất địa vị, mất quyền lực. Sự chân thật là bản chất
của con người sống đời sống ngay thẳng.
4.- Khi phá ngã chấp được, ta sẽ đi vào đời sống tâm linh là quê hương , là bản chất của
lòng quảng đại, quảng đại trong tư tưởng lời nói và hành động.
Lòng quảng đại không ẩn chứa ác cảm, nên người quảng đại không bị ràng buộc chặt chẽ với của cải
vật chất. Nói như vậy không có nghĩa là mình coi thường thế giới vật chất, nhưng mà chỉ không để
mình bị giam hãm vào trong đó.
5.- Tính kiên trì: Trong cuộc đấu tranh với bạo lực, ta phải hết sức ẩn nhận và kiên trì, vì
bản chất của bất bạo động là kiên trì, bản chất của bạo lưc là nôn nóng. Nôn nóng sẽ làm hỏng việc
lớn.
6.- Phó thác cho Chúa. Khi mình đã cầu nguyện để được soi sáng và làm hết sức mình thì
mọi sự còn lại ngoài sức mình thì mình phó thác cho Chúa. Phó thác cho Chúa là lối khôn ngoan
của sự không chắc chắn ( uncertainty ). Mầm mống của sự khôn ngoan ( minh triết ) được gieo trồng
khi mình phó thác cho sự không hay biết, sự không hay biết thuộc về tương lai. Một người có đời
sống tâm linh dồi dào mới phó thác được trọn vẹn cho Chúa được. Sự phó thác cho Chúa cũng
được gọi là đức tin.
Ta biết rằng con người bất bạo động giống như cái bao bì độn bông gòn, nó dung hóa hay tiêu hủy
năng lực tấn công từ bên ngoài, năng lực đã tiếp nhận này lại được chuyển hóa vào trong trở thành
đức Dũng, nó không hung hăng làm tiêu hao năng lực.
Cuộc đấu tranh này giống như hai người đấu nhau, một người thì bình tĩnh nhận đòn,tìm cách vô
hiệu hóa để giải tỏa các cú đấm, còn người kia thì hung hăng dùng hết tất cả trí lực để đánh bại đối
phương, nhưng chẳng bao lâu thì bị kiệt hết sức, vì vậy việc dùng bạo lực chắc chắn sẽ thảm bại.
Một bên thì hung hăng, dùng ngoại lực để đè bẹp đối phương, còn bên kia thì dùng nội lực để sống
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đúng với thiên lý, và mặt khác để hoá giải ngoại lực. Bài học của Thánh Gandhi còn sáng tỏ như ban
ngày.
Ngoài ra ta thấy Lm Nguyễn Văn Lý cũng đã vận dụng đấu tranh bất bạo động một cách sáng tạo.
Cách Lm Lý rao giảng về Dũng khí của các chiến sĩ hoà bình dân chủ
Lm Lý trình bày phương tiện đấu tranh của các chiến sĩ hoà bình dân chủ cho bà phó Đại sứ:
“ Một chiến sĩ hoà bình dân chủ nếu bết cách đấu tranh bất bạo động thì sẽ mạnh gấp nhiều quân
đoàn. Cộng sản hiện nay không còn dám cắt lưỡi các nhà đấu tranh bất bạo động như thời Lm Jersy
Popieluszki bên Ba Lan hồi năm 1984 vì CS sợ họ. Chiến sĩ hoà bình nói, đối phương sợ, viết đối
phương cũng sợ, khóc đối phương cũng sợ, cười đối phương cũng sợ, im lặng đối phương cũng sợ,
sau cùng chết đối phương càng sợ. Chỗ khác Lm nói :
Vì sau lúc bị tai biến lần 3 ( 15- 11- 2009 ) khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ
rằng nếu tôi bị tai biến lần thứ tư thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại
muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp
cứu nếu bị tai bị tai biến lại. … Sang năm, nếu họ đưa tôi lại trại thì tôi thoải mái, sẵn sàng. Như mọi
chiến sĩ dân chủ hoà bình, tôi có Tình thương, sự Thật và lẽ Phải nên không sợ. Nhưng đàng sau
lưng tôi là cả Triều Thần Tiên quốc, có Thiên Chúa, có Đức Mẹ, có các Thánh, rồi có hàng triệu các
thai nhi bị trục giết mỗi năm mà tôi luôn bênh vực. Các em ủng hộ tôi, chuyển cầu cho tôi, thì đảng
CS làm chi tôi được.”
Lm cho ta biết cái thế mạnh của phe dân chủ và thế yếu của CS trong cuộc đấu tranh, để un đúc niềm
tin tất thắng nơi mọi người.
Lm Lý trình bày về Dũng lựợc của đấu tranh Bất bạo động
Đây là cuộc đấu tranh băng hai thứ vũ khí khác nhau: Đảng CSVN dùng phương cách hung tàn và
cường bạo vùi dập thể xác và làm khiếp đảm tinh thần. Còn chiến sĩ dân chủ thì dùng mọi phượng
tiện bất bạo động từ lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ, từng hành động đều toát ra đạo lý làm người để
CS không thể dùng bất cứ thứ gì, ngoại trừ cái bản chất bạo lực của họ. Lm Lý trình bày về Đường
lối đấu tranh Bất bạo động:
“ Trên đấu trường, hai đấu sĩ nhìn nhau các chiến sĩ hoà bình nhìn thẳng đối phương là hàng chục
triệu cán bộ, hằng mấy triệu đảng viên với tấm lòng không sợ hãi thì đối phương phải sợ hại họ.
Tại sao người chiến sĩ dân chủ không sợ ? Vì họ không đi tìm gì cả ngoài Tình Thương, sự Thật và
lẽ Phải ( Tình thương là thương yêu cả kẻ thù và lòng Tha thứ . Sự Thật là con Người Bất Nhân và
xã hội Bất Công do đảng CSVN độc trị tạo ra. Lẽ Phải là lẽ Công bằng cho tất cả mọi người ).
Tình Thương và lẽ Phải này như lửa. Nhà tù với số lượng bao nhiêu và với tường dày bao nhiêu cũng
chỉ là giấy, không gói được lửa! Trong trại giam vẫn bùng cháy, ra ngoài lại bùng cháy. Một bạo
quyền độc đoán thì phải thua ngọn lửa ấy mà thôi. Người chiến sĩ hòa bình phải Vô Úy ( không sợ
hãi ) Vô Cầu ( Không xin xỏ ), Vô Thủ ( không cần đề phòng , vì đấu tranh công khai, quang minh
chính đại, ai rình nghe cũng được ) , Vô Ngã ( không tìm cái lợi cho mình ), Vô Biệt ( không phân
biệt quốc gia hay cộng sản, da trắng hay da vàng, Công giáo hay Phật giáo, ai đứng về lẽ Phải và sự
Thật đều là đồng minh của mình. Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi biết mình Vô Địch vì nơi tôi
không có Hận thù. Đời tôi đã 64 tuổi, nhưng tôi chưa ghét một người nào cả. Mấy lần bị cán bộ CS
bắt giam, tôi đều nói: Các anh sợ mà bắt giam tôi thôi, nhưng đố các anh ghét tôi được. Tôi có làm
chi phương hại xúc phạm hay nguyền rủa các anh đâu mà các anh ghét. Trái lại tôi chỉ đọc kinh cầu
nguyện cho các anh.”
Cuộc đấu tranh bất bạo động của Cha Lý đã có phần nào tiến dần đến đối thoại.Nếu không phải đơn
thương độc mã như Cha Lý và một số nhà dân chủ khác, mà giáo dân cùng hàng giáo phầm của 26
Giáo phận cùng một loạt đứng lên cầu nguyện để giải quyết thảm trạng chung của đất nước, đó là
con Người bất Nhân chà đạp lên sự sống con Người của nhau, và tình trạng Bất công làm rối loạn
xã hội,( không riêng gì về phía CS mà cả ngay trong hàng ngũ chúng ta nữa ) nhất là bảo vệ lãnh
thổ, thì phỏng CSVN bắt giam và bắn giết hết sao, khi đó không những giáo dân và toàn dân sẽ
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vùng lên. Nếu khiếp nhược mà buông tay thì mặc sức mà sống kiếp tôi đòi nô lệ! Không Chúa Phật
nào cứu được con Người khiếp nhược, cầu nguyện chỉ để xin ơn soi sáng và ban sức mạnh để tự mình
cứu mình, chứ Trời Phật nào lại làm thay cho mình được, nếu có được làm thay thì mình cũng không
giữ được, đừng để bị ru ngũ trong điều mơ tưởng cầu xin hảo huyền!.
Vậy những ai quyền cao chức trọng thì nay xin phải n” cứng lên đi mà đứng đầu gió “ cứu con
Người và đất nước, chứ khi bình yên thì mình đã sống giàu sang sung sướng, đến khi đất lúc lâm
nguy mình cũng bình chân như vại thì Chúa Phật ở đâu với mình. Các ngài trong HĐGMVN không
thể vô trách nhiệm hay đi đường vòng như thế được. Nếu thực sư các ngài yêu người mến Chúa thì
không có gì để mà sợ.
Vấn đề bất công
Ông K. N. nêu lên: này nhé:
1.- anh sinh ra trong nhà trí thức gia giáo..nó sinh ra trong đống rác ngay bên ổ điếm!! ý
Chúa đó sao??? Ý Chúa vừa bất công vừa độc ác vô lương tâm vừa vô lý !!! này nhé, anh nhởn nhơ
sung sướng con bé đó bị bán vào nhà chứa ..bị đối xử tệ hại hơn con vật. Ý Chúa vậy sao??? Chúa
yêu thương ở chỗ nào?? Chúa công minh công bằng ở chỗ nào??? Tại sao ý Chúa lại làm như
vậy???? Các ngài sẽ ú ớ ngay lập tức...
Ý Chúa là gì?
Vấn đề này Chúa Yêsu đã bảo trong Dụ ngôn: Rằng là có người được Chuá giao cho 10 nén, còn
những kẻ khác thì dăm ba…. Chúa bảo phải làm lời. Người nhận được nhiều nén thì tư chất thông
minh, sức vóc khỏe mạnh, họ học cao hiểu rộng, đó là vốn trời cho, vậy thì người đó phải ra công
làm lời nhiều cho xứng với của lãnh nhận; còn người lãnh ít nhất thì kém thông minh, hiểu biết ít,
nếu hiểu Ý Chúa mà biết cố gắng làm lời tương đối nhiều thì Chúa tính điểm cao, ngược lại người có
địa vị cao mà cứ giữ khư khư cái vốn, không cố gắng làm lời nhiều thì Chúa sẽ quở mắng, chúc dữ.
Công việc làm lời đó cha ông ta gọi là “ Vi Nhân “ tức là làm Người. Làm Người thì ai ai cũng
phải tu thân để “ un Đức đúc Tài “ để có lòng Nhân mà ăn ở cho công bằng với mọi người.
Chúa sinh ra con người với bẩm chất hơn kém nhau dưới trăm ngàn hình thức, xem ra thật bất
công, khiến cho kẻ mạnh được, kẻ yếu thua, tạo ra nhiều cảnh làm cho con Người khốn khổ, đây là
nan đề muôn thuở của nhân loại. Sở dĩ như thế là vì ta không hiểu Ý Chúa, không làm theo Ý Chúa,
chúnh ta trở nên bất Nhân tạo ra bất Công xã hội, dẫm đạp lên nhau mà sống. Khi con người đánh
mất luân thường đạo lý tạo ra những nan đề của xã hội, làm xã hội rối loạn, con người trong xã hội
phải đối đầu với những đau thương tang tóc chính chúng ta gây ra. Khi đó lại không nhận ra lỗi
mình, mà lại đổ cho Chúa không yêu thương, Chúa tạo ra bất công. . tất cả đều do ta không hiểu Ý
Chúa. Sứ mạng của mỗi người là phải tu luyện để yêu thương nhau, mà ăn ở cho công bẳng để sống
Hòa hạnh phúc với nhau, chính chúng ta không thực hiện. Chuá để chúng ta trong tình trạng đó là để
chúng ta làm lời, lập công để nâng cao phẩm giá của con người, phẩm giá con người chỉ có ở chỗ
đó. Lối tu trì “độc thiện kỳ thân “, sống chết mặc bay, không thể giải quyết được nan đề xã hôi
nữa.
Vấn đề công bằng
Chúa đã chỉ cho ta hình ảnh của mọi dòng nước trên quả địa cầu đều muôn đời chảy từ cao xuống
thấp để lập lại thế công bằng từ từ, đó cũng là Ý Chúa về nhiệm vụ Hàng ngày của ta , do không
hiểu Ý đó, cứ sống bừa, ăn ở bất nhân và hành động bất công, gây ta tai họa, rồi đổ cho Chúa là
không yêu thương, không công minh, bất công và độc ác. .
Vì được phú bẩm chênh lệch, không biết dựa vào tiêu chuẩn nào để so đo sự công bằng xã hội. Kẻ
làm một giờ được hàng trăm hàng ngàn, còn người thì không làm ra đồng xu nào, lấy thước nào mà
so đây. Nếu cứ để vậy thì sự bất công xã hội sẽ đưa nhân loại chém giết và cướp dật nhau mà sa
xuống hố diệt vong, hai cuộc thế chiến và cuộc chiến tranh lạnh đã nói lên điều đó. Chỉ có cách tốt
nhất là chấp nhận nhau, mà Tương dung hay Tha thứ và Chia sẻ cho nhau một cách công bình tương
đối để cho ai cũng có điều kiện tối thiểu mà sống xứng với nhân phẩm để mọi người cùng nhau sống
hòa mà yên vui.
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Cha ông chúng ta làm nghề nông, đã có chế độ Bình sản, tức là dùng công điền công thổ để quân
phân cho những người nghèo khổ có một số sào ruộng tự canh tác để sống cho xứng với nhân phẩm,
để không ai dùng miếng ăn để ức hiếp họ, làm mất tự do.
Còn Hoa Kỳ là một nước kỹ nghệ thì dùng thuế lũy tiến lập chương trình An sinh xã hội để giúp
những người nghèo có cuộc sống tương đối no đủ. Đành rằng vẫn có nhiếu khiếm khuyết, nhưng đó
là thứ công bằng tương đối, cần phải hoàn thiện cho ngày một tốt hơn. Đặc biệt tinh thần công bằng
phải được thể hiện khắp nơi trong các cơ chế xã hội để cho phúc lợi mọi người dân được bảo đảm.
Chúng ta không bao giờ tìm được những gì tuyệt đối nơi xã hội trong thế giới hiện tượng này.
Vấn đề làm Người ( Vi nhân )
Nho gia nói “ Vi nhân nan hĩ “ , còn tổ tiên chúng ta nói: “ Làm Người thì khó, làm Ch… thì dễ “.
Cha ông chúng ta đã bảo: “ Con Người là nơi hội tụ của quỷ thần “, nghĩa là con người vừa là thánh
vừa là quỷ, quỷ thánh dính liền, kề vai sát cánh với nhau, phút này là thánh nhưng giây sau đã hóa
quỷ, cho nên phải vi nhân để ngày được trở nên nhiều thánh và ít quỷ hơn. Giá trị cao thấp của mỗi
con người là ở chỗ này, vì vậy cho nên công viêc làm người bắt đầu từ lúc ấu thơ cho đến lúc nhắm
măt buông tay. Thế mà đa số chúng ta khi đã trưởng thành, khi đã lập gia đình thì kể như đã Làm
người xong và sau đó cứ thản nhiên mà sống. Ngày nay hễ ai nhắc đến chuyện tu thân thì cho là ngớ
ngẩn, nay đã văn minh rồi đâu còn lạc hậu như xưa nữa.
Công việc “ Làm Người “ thông thường của mọi người.
Cha ông chúng ta ( các Nho gia ) không chủ trương lối “Độc thiện kỳ thân “ của một số người, mà
ai ai cũng phải Làm người liên lỉ suốt đời. Thường người ta không để tâm làm việc nhỏ mà ưa làm
những việc lớn lao, làm những việc xa xôi mà không thích làm việc gần thiết thân với con người, với
mình, đây là lầm lẫn quan trọng.Nếu không hoàn thiện được việc nhỏ thì làm sao mà làm xong việc
to, việc gần nhất như việc tu thân , việc gia đình mà bỏ bê thì làm sao mà làm nổi việc cộng đồng
việc nước. Làm việc mà không hoàn thiện thì kết quả chẳng đáng là bao. Có hai loại việc cần hoàn
thiện bất kỳ to nhỏ.
Loại thứ nhất là hoàn thiện mối liên hệ hàng Dọc là mối liên hệ với Thượng Đế ( mến Chúa ) để
tiếp cận với nguồn Sống đễ un đúc Tình Thương và nguồn Sáng để nhận biết lẽ công chinh. Nếu lập
được mối liên hệ naỳ thì mới un đúc được Đức và Tài.
Khi đã có Đức và Tài thì ta có thể lập được mối liên hệ Hòa với tha nhân. Có yêu thương và kính
trọng mọi người thì mới gắng sức ăn ở cách “ Phải Người phải Ta “ với mọi người khi đó mới mong
sống hòa, sống yên vui với nhau. Đây là mối liên hệ hàng Ngang ( Yêu Người )
Đạo Kitô là Đạo Hoà bình, Đạo lý Tổ tiên Việt là Đạo thái hòa nên có thể giúp chúng ta tu thân để
un đúc Tình Thương và lý công chính. Nan đề của con người thời nay là mỗi người đã đánh mất mối
liên hệ với tha nhân và đặc biệt là mối liên hệ nền tảng với Thượng Đế, khi đánh mất hai mối tương
quan này, thì những con người trong xã hội có khác chi những hạt cơm rời.
Cứ nhìn vào hiện tình con Người và Đất nước thì ta thẩm định được ngay giá trị của các Tôn giáo.
Thực sự các tôn giáo chỉ còn lại cái vỏ, chỉ có những hình thức bề ngoài, mà đã đánh mất cái ruột,
cái tinh túy, nghĩa chỉ còn lại cái đức Tin chết. Đa số con Người đã đánh mất Hồn, miệng cứ nói
Thánh Linh, Thánh Thần, nhưng đâu biết cách nào để tiếp cận với Ngài! Mỗi người có một cách đi
về và cảm nghiệm tâm linh khác nhau, ta chỉ có thể nhìn quả để biết cây. Quả là “ Bác ái, công
bằng và tha thứ “, nên khi nhìn vào xã hội, thấy con người biết yêu thương, kính trọng và ăn ở công
bằng với nhau , thì đích thực là người đó đã được thánh linh soi sáng và đã thực Hành Ý Chuá. Lời
rao giảng phải có hành động làm chứng đi kèm mới là biết đích là “ vâng Ý Cha dưới đất cũng như
trên Trời “.
T.G. Kim Định đã nói” Đạo mất trước, nước mất sau “ nay Nước nhà đang lâm nguy, thì ta biết tác
dụng của Đạo với Đời như thế nào rồi, vậy mỗi chúng Ta cần phải tỉnh giấc mê, phải hối cải, phải
Canh Tân để cứu Đạo mà cứu Đồng bào, đừng có tìm đũa thần ở đâu xa, mà ở chính ngay trong Tâm
ta đó!
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49.- Hàng Giáo dân: Chúng ta là ai?
I.- Nhận diện lại vị trí của mình
Trong Giáo hội công giáo thì cả hàng giáo phẩm và giáo dân đều là con cái Chúa, mỗi người đều có
mang sẵn đền thờ Chúa trong lòng. Không chỉ những người công giáo mà tất cả mọi người trên thế
giới cũng đều là con cái của Chúa, của Thượng Đế.
Tuy khi được sinh ta trong trần thế có người được Chúa giao cho 10 nén, có những kẻ Chúa chỉ giao
cho 5, 3…nhưng không vì sự thụ bẩm chênh lệch như thế mà Chúa phân biệt quý tiện sang hèn, kẻ
chủ người nô . Mối liên hệ Chủ Nô là mối liên hệ một chiều, hàng Giáo phẩm chỉ truyền xuống mà
hàng Giáo dân phải vâng lời, không có quyền trao đổi ý kiến. Xem ra mối liên hệ này không thích
hợp với ngày nay. Chúa Yêsu đã chẳng bảo mối liên hệ giữa mọi người với Chúa ( cũng như giữa
hàng Giáo phẩm và Giáo dân) là mối liện hệ giữa cây và cành nho. Đây là mối hội thông trong mọi
chi thể của nhiệm thể Chúa Yêsu.
Do đó mà mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân còn mật thiết và cao cả hơn mối liên hệ
dân chủ ngày nay nhiều. Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người bất cứ thuộc hàng nào thì cũng
phãi yêu thương , kính trọng nhau, đối xử công bằng và tha thứ cho nhau đễ giữ lấy mối Hòa, để
biến mỗi Kitô hữu thành một viên gạch Hoà Bình.
II.- Quan niệm về công bình tương đối
Dụ ngôn Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau. Kẻ nhận được nhiều thì thông minh tài
cao học rộng, kẻ nhận ít nén thì lai trí thiển tài hèn. Nhưng với lòng yêu thương vô bờ thì không thể
dựa vào đây mà phân chia giai cấp quý tiện. Ta nhớ rằng khi trao nén bạc cho ai, Chúa đã chẳng
bảo phải làm lời đó sao? Vì vậy cho nên dựa vào công trình làm lời của mổi cá nhân mà Chúa
phân định công lao cũng như phẩm giá của mỗi người. Bất cứ là ai mà làm trọn thiên chức của mình
thì có phẩm giá, cũng vậy tuy là người học rộng tài cao mà không làm lời theo vốn, nghĩa là không
tu nhân tiến đức cũng như làm trọn phận sự của mình thì không thể dựa vào bề ngoài mà đánh giá.
Ta nên biết, sở dĩ Chúa trao cho kẻ ít người nhiều là để cho ai ai cũng có quyền bình đẳng về cách
làm người mà Tổ tiên chúng ta gọi là Vi nhân: Vi nhân nan hĩ: làm người khó lắm !
Cung cách vi nhân của muôn người có muôn hình muôn vẻ. Không phải vi nhân chỉ có một thời gian
như chúng ta thường quan niệm và thực hành, mà là một công trình vô cùng quan trọng liên tục suốt
đời, ngay trong một ngày cũng phải “ Nhất nhật Tam tỉnh ngô thân “, người công giáo thì mỗi ngày
phải xét mình đến 3 lần. Bỏ nhưng điều này là quên lảng cách làm người. Đây là mối bất hòa, là
mầm loạn của xã hội.
III.- Người giáo dân phải là người công dân gương mẫu
Tuy tinh thần đạo Chúa là không bị rào cản của biên giới quốc gia, nhưng mỗi khi đã định cư ở đâu
thì bất cứ ai cũng bị giới hạn bởi điều kiện không gian ở đó. Trước khi là một vị lãnh đạo tinh thần,
một vị tổng thống hay bất cứ ai đều có nghĩa vụ phải thi hành nghĩa vụ công dân của mình nhất là
khi tổ quốc lâm nguy. Người cao thì viêc nặng,người thấp thì việc nhẹ, không ai lấy lý do gì để khước
từ. Đối với người giáo dân, thì mình nên hiểu, của ăn của mình, nước uống của mình, không khí
mình thở,nhà cửa mình ở, nhà thờ dâng lễ, cùng những hoạt động của mình, gia đình của mình, cộng
đoàn của mình, đều liên hệ mất thiết với địa phương, mình sống đươc là nhờ đâu và với ai mà tu đạo
sống đời. Quên những điều đó là đánh mất mối liên hệ với tha nhân, việc này cũng kéo theo mất
mối liên hệ với Chúa. Tuy người giáo dân mình có liên hệ hàng Dọc với La Mã, nhưng không thể lờ
đi mối liên hệ hàng ngang với địa phương với quốc gia mình. Bỏ La Mã, bỏ Hồn thiêng Sông núi, là
mất mối liên hệ hàng Dọc, mà quên thế sự ở địa phương là căt đứt mối liên hệ hàng Ngang.
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Hai mối liên hệ này khăng khít với nhau, không thể tách rời, khi mối liên hệ này bị suy yếu tất gây
ảnh hưởng xấu đến mối liên hệ kia. Giáo dân là người được Chúa dạy bảo phải làm tròn sứ mạng “
Mến Chúa yêu người “, nên luôn phải là người công dân gương mẫu. Để thực sư yêu người thì phải
làm tròn
mọi phận sự như những người khác nơi mình ở. Vì mỗi khi mất chỗ định cư thì mọi thứ đều mất
theo, chứ khơng thể viện lý mất chỗ này thì tôi đi chỗ khác.
Khi phục vụ quốc gia tốt thì giáo hội phát triển, nhưng khi chỉ làm cho giáo hội phát triển mà quốc
gia không còn thì giáo hội cũng biến theo. Làm phát triển cái to thì có được nhiều cái nhỏ, khi chỉ để
ý đến những cái nhỏ , mà để mất cái to thì mọi cái nhỏ đều bị cuốn đi. Chúng ta đã có dư kinh
nghiệm về sự kiện này.
IV.- Người giáo dân trong hoàn cảnh hiện tại
Không biết tôi nghe ở đâu rằng là Satan là ngọn roi để lùa chư dân về với Chúa. Quả thật đây là giai
đoạn Chúa sàng sẩy dân Chúa, tinh lọc dân Chuá, không có hoàn cảnh này mà hối tỉnh thì sa hỏa
ngục cả đám!. Chúa để cho cảnh con người tự mình làm cho nhà cháy để cho lòi mặt chuột ra.
Những người thiếu đời sống nội tâm, khi nhà cháy thì lấy sức đâu mà cứu, vì cái Tâm mờ ám và cái
Trí thiếu sáng suốt, nên tìm cách lờ đi trách nhiệm khó khăn, trước sau gì thì cũng lòi tẩy. Đứng
trước tình cảnh này người giáo dân nên ứng xử như thế nào cho hợp Đạo. Thiết nghĩ cứ điểm của
chúng ta là lòng Yêu thương, Kính trọng và Tha thứ cho nhau, nên phải giúp nhau tinh luyện đời
sống để vươn lên vực dây mà tu Đạo cứu Đời. Đây là cách Xử thế theo Kitô giáo. Tuy đơn giản như
thế nhưng khi áp dụng vào mọi hoàn cảnh thì việc ứng xử cho tốt đẹp thật khó khăn. Tôi không đủ
sức và cũng không dám lên mặt thầy đời, nhưng khi chữa nhà cháy thì tôi vớ được cái gì thì tôi dùng
cái đấy theo khả năng của tôi.
V.- Một vài ý tưởng về nhiệm vụ của hàng Giáo dân trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.
Dựa trên tinh thần” Yêu thương, Kính trọng, và Tha thứ “ cho nhau, với tinh thần trách nhiệm và xây
dựng, cũng như trực diện với nan đề phân hóa, tôi xin đề đạt mấy Ý sau đây để trước tiên lập lại mối
liên hệ hội thông:
A.- Lời thỉnh đạt lên hàng Giáo phẩm
Các ngài là cái đầu của giáo hội Việt Nam, để làm gương cho hàng Giáo dân, xin các ngài:
1.- Lập lại mối liên hệ trong hàng Giáo phẩm với nhau để luôn “ Tương ứng tương cầu và
tương liên :” trong mọi vấn đề của Giao hội và Đất nước. Đây là nhiệm vụ khẩn thiết để làm gương
cho hàng Giáo dân. Quý vị không làm được thì là ai nữa đây? Không thể để cho mỗi giáo phận là
một đơn vị tự trị, cô lập, việc ai nấy lo! Thoát được tình trạng đó thì trên phương diện quốc gia toàn
thể các vị Chủ chăn chỉ có một tiếng nói nặng ký, và một đường lối hành xử chung hữu hiệu, khi đó
thì mới đóng nổi vai trò của Giáo hội trong tình trạng khó khăn hiện tại. Chứ để cô lập và bất động
là đợi chết.
2.- Giáo hội không thể đứng ngoài và trên dân tộc, nên xin hướng mọi sinh hoạt Tôn giáo
vào công việc Rao giảng và Làm chứng cho Lòng Bác ái và Lẽ công chính trong mọi hoàn cảnh của
đất nước. Hai công việc này luôn phải đan kết với nhau thì mới có tác dụng. Ngày nay trắng đen đã
rõ mồn một, đề tài con người Bất Nhân và xã hội Bất công là chủ đề Làm chứng và Rao giảng vô
tận. Đây là dịp may ngàn đời để làm sáng tỏ Đạo Chúa, vì bóng tối thế gian đã tràn ngập mọi nẻo
đường đất nước.
3.- Để lập lại mối liên hệ thân và cành nho, xin mở cữa để đón nhận những ý kiến xây dựng
của Giáo dân, để cho tinh thần xây dựng và liên đới trách nhiệm được tôn trọng.
4.- Xin lưu tâm đặc biệt đến việc nâng cao trình độ hiểu biết hàng giáo dân và cách đem
tinh thần Đạo lý vào Đời để Giáo hội có thể đóng góp được phần mình cho công việc cải tạo trật tự
trần thế .
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B.- Vài Lời trao đổi với hàng Giáo dân
1.- Tôn trọng phẩm trật trong Giáo hội.Tuy trong hàng Giáo phẩm có lọt vào các vị Quốc
doanh, nhưng không vì thế mà chúng ta thốt ra những lời quá đáng, có khi làm thương tổn đến phẩm
trật của Giáo hội Xin chúng ta giữ lời, tôn trong phẩm trật giáo hội ( Tôn ty trật tự chứ không phải
giai cấp ). Nay mối liên hệ chung đã quá rạn nứt, thay vì làm rạn nứt thêm chúng ta phải hàn gắn lại,
nhưng chúng ta không tránh đối đầu với những vấn đề của Giáo hội và Đất nước. Lại nữa chúng ta
nên hiểu càng cao thì gió càng lay, ở vị trí của các ngài rất khó khăn, nên có cái nhìn thông cảm.
2. Người nói cần người nghe. Khi phát biểu ý kiến, chúng ta mong được đón nghe, nên
chúng ta cần phải trình bày với những lời trang trọng, ( do lòng tôn trọng đối nhân ) nhưng không
tránh né vần đề, khi nói điều cho là sai của người khác, chúng ta phải nêu ra điều cho là phải của
chúng ta, như thế mới mong sự trao đổi hai chiều này dẫn tới việc hoà giải mà canh tân được. Xin
đừng vì quá nhiệt tình, viết cho đến nơi mà lỡ lời, làm tắc nghẹn hội thông.
3.- Lập mối liên hệ Giáo dân. Xin những giáo dân trên các trang mạng bắt liên lạc với nhau,
trao đổi với nhau về những vấn đề đức Tin và Thời sự để nâng cao đời sống mọi mặt cho nhau. Đây
cũng là cung cách liên kết mối liên hệ Hòa bình với nhau.
Hàng giáo dân ở đâu cũng vậy, có lập được mối liên hệ thân thiết mới cùng giúp nhau làm trọn sứ
mạng của mình.
4.- Tránh đả kích suông. Khi đả kích, khi phá hoại, chúng ta chúng ta phải kèm theo lối xây
dựng của chúng ta, ngay đối với CS. CSVN sai đã đành nhưng chúng ta cũng chưa hoàn bị ,chúng ta
phản đối lối sống tham tàn và cường bạo của họ, nhưng chúng ta đâu có cần diệt cho hết thân xác
của họ, không biết đền Thờ Thiên Chúa trong họ có còn nữa không, nhưng giết người thì Chúa cấm
và ngay việc naỳ chúng ta cũng chưa có khả năng. Lôi kéo được họ về với ta là thượng sách. Tuy đa
phần họ là người quá khích chấp nhất, khó mà hối tỉnh, mặt khác chúng ta cũng chưa đủ uy tín đề
thuyết phục,nhưng nếu là những người có nội lực của đạo lý, chúng ta có thể dùng lối đấu tranh bất
bạo động để thủ thắng.
Tôi phát biểu lời trên với một lòng thành để mong chúng ta lâp lại mối liên hệ chung, giúp nhau canh
tân mà hoà giải.
Trân trọng,

50.- Hội nhập Văn hoá
I.- Vào Đề
Nhân đọc bài : “ Lư hương công giáo – Đất Trời giao hòa – Một thử nghiệm hội nhập Văn hoá “
của Lm Nguyễn Trường Thăng trên bacaytruc.com về vấn đề tạo ra một Lư Hương Công giáo dựa
theo cái Lư hương truyền thống của Dân tộc.( được đính kèm sau )
Đây là một sáng kiến hay về sự chuyển hướng của công giáo để đi sâu về Đạo lý Dân tộc hầu công
việc hội nhập được kết quả hơn.
Thiết tưởng muốn hội nhập vào một nền văn hoá thì chúng ta phải nắm vững được cơ cấu và Nội
dung của nền văn hoá đó . Nhưng khốn nỗi nền văn hoá này chỉ còn lại những mảnh vụn do những
thăng trầm của lịch sử qua hàng ngàn năm trước.
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Từ xa xưa nước Việt Nam đã có một nền văn hoá được phát khởi từ nền văn hoá Hoà bình, là nền
văn hoá xưa nhất của nhân loại, tiếp đến nền văn hoá Nguyên Nho của Bách Việt tại vùng trung
nguyên ở lục địa Trung Hoa. Nhưng qua hàng thế kỷ nền văn hoá này đã bị nền văn hoá Du mục Bắc
phương làm cho sa đoạ thành Hán Nho.
Cho đến thế kỷ 20 nền văn hoá Tam giáo: Khổng ( Nho giáo ) Phật Lão đã bị suy đồi, đến nay chỉ
còn thoi thóp. Nhưng qua các cuộc biến động gần đây ỏ trong nước ta thấy cái sức sống của nền văn
hoá này vẫn tiềm ẩn trong huyết quản của người dân đã bùng lên.
Tuy Đạo công giáo đã đươc truyền vào Việt Nam từ thế kỷ 16, nhưng tới nay số người giáo dân mới
chỉ có 6, 7 triệu ( trong 85 triệu ). Nếu việc làm chứng theo lối sống Đông phương và rao giảng theo
ngôn từ của nền văn hoá cổ truyền quen thuộc với người dân thì chắc kết quả sẽ rất khích lệ.
Tuy nền văn hoá đã bị tiêu trầm, nhưng may thay lại có công trình nghiên cứu đồ sộ của triết gia
Kim Định không những khôi phục được nội dung phong phú mà còn thêm một nền tảng rất vững
chắc, đó là cơ cấu của nền Văn hoá , nền tảng này Đức Khổng Tử cũng chưa tìm ra, nên sau Đức
Khổng tử mới bị xuyên tạc mà thất truyền.
Trước hết tôi xin nói qua về cô cấu của nền Văn hoá mà triết gia Kim Định gọi là Việt Nho. Thực ra
có vô số thứ Nho, nào là Hoàng Nho, Nguyên Nho, Di Nho, Châu Nho, Hán Nho, Tống Nho, Việt
Nho. Việt Nho là thứ Nho có nền tảng từ đại chủng Việt nhất là Việt Nam. Khổng giáo cũng là Nho
giáo, vì Đức Khổng chỉ thuật lại từ Nghiêu Thuấn là nền Văn hoá Khoan nhu của Nông nghiệp
phương Nam, chứ không phải nền văn hoá Du mục phương Bắc của Tàu.
II.- Cơ cấu Việt Nho
Trước tiên chúng tôi xin đề cập sơ qua tới Cơ cấu hay nền tảng của Việt Nho. Đây là bộ huyền số 2
– 3, 5.
Số 2 – 3
Số 2 bắt nguồn từ hai vật biểu Tiên Rồng, cũng là Vợ Chồng, Âm Dương. . . Đây là các đối cực làm
nền tảng cho Kinh Dịch.
Trong ngôn ngữ ta có câu : “ Vài Ba: 2 – 3 “. Trong kiên trúc ta có nhà 3 gian 2 chái. Trong y phục
ta có áo dài 5 thân: 3 thân trước 2 thân sau.
Trong Tế khí , ta có cái lư hương, cái Tước, cái Đỉnh. . ., mỗi cái đều có 2 tai 3 chân,
Nhất là trong vật dụng có cây Phủ Việt : 2 Giao long, 3 người mang lông chim hay 3 nai chà.

Cái Phủ Việt : 2 giao long, 3 người mang lông chim hay 3 nai chà

Số 5 = 2 + 3
Áo 5 thân. Cái Phủ Việt. . .
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Đây không phải là một vài con số ngẫu nhiên, mà là nền tảng của một nền Văn hoá .
Ta còn tìm thấy những ấn tích này trong từng hơi thở của nếp sống người Việt.
Từ bộ số nền tảng đó ta có Ngũ hành, vòng Trong vòng Ngoài, Việt tỉnh, Hà Đồ lạc Thư, Hồng phạm
Cửu trù.
III.- Nội dung Việt Nho
( Sứ điệp trống Đồng: Nguồn gốc và Cơ cấu Việt Nho: Kim Định )
1.- Số 2
Số 2 đã trở thành nền tảng cho Kinh Dịch với hai chữ Âm Dương cùng hình thái quen thuộc là Thái
cực viên đồ ( vòng tròn được chia đôi bằng chữ S ) do chính là hình Lưỡng hợp. Nếu đi thêm vài
bước nữa với câu sách Kinh Dịch “ Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng
sinh Bát quái “ và thấy đó là số 2 kéo dài ra thành 4 rồi 8, nên Kinh Dịch chính là sự quan trọng hóa
số 2. Sở dĩ số 2 quan trọng hóa đến độ hai nét biến thành nền tảng cho cả một quyển Kinh, vì chứa
những chân lý nền tảng hơn hết như tổng hợp hài hòa, uyển chuyển an nhiên mà tâm trạng sẽ đạt
được khi đã vươn lên tới Tâm linh, còn ở ý hệ hay Bái vật thì cứng đờ, vì chỉ có đối kháng, đấu tranh,
chọn một bỏ một.
2.- Số 3
Số 3 của Việt tộc cũng được Nho quan trọng hoá bằng đặt thành thuyết Tam tài: Thiên, Địa, Nhân.
Đây cũng là nét đặc trưng không đâu có. Tuy nói chung về số 3 gặp thấy ở nhiều nơi như bên Egypte
có 3 thần Ra, Thot, Ka, bên Ấn Độ cũng có bộ ba Vishnu, Shiva, Brahma. . . Như thế bộ ba không
riêng gì của Việt Nho. Nhưng trong Tam tài có một điểm không thấy ở các nơi, đó là vị trí dành cho
con Người ngay trên cấp bậc tối thượng ngang hàng với Trời cùng Đất, đứng giữa Trời Đất như một
Tài. Do đó trong Việt Nho, con Người không bị vong thân. Với Tam tài, nếu Trời là vua, Đất
là vua thì con Người cũng là vua , nên bộ ba này cũng có tên là Tam Hoàng ( tức là ba vua ), cả ba
hợp tác mật thiết với nhau đến độ đức Trời đức Đất làm nên con Người. Tam tài được Kinh Dịch vẽ
thành 3 nét ( ≡ ) làm thành quẻ đơn. Còn hình vẽ thì thì quan trọng nhất là Thập Tự nhai, trong đó
nét dọc ( | ) chỉ đức Trời, nét ngang ( ― ) chỉ đức Đất, cọng ngang dọc lại thành ┼ để chỉ “ Bản tính
đồng nhiên con người “. Vì đó Nho đưa ra định nghĩa con Người là “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức
“.
3.- Bộ số 2 – 3
Bây giờ đến bộ số 2- 3.
Bộ số này ở Việt là “ Vài Ba “, ở Nho là “ Tham lưỡng “, lấy trong câu Kinh Dịch “ Tham Thiên
lưỡng Địa nhi ỷ số: Ba Trời hai Đất là những con số nòng cốt “. Không nói “ Nhị Tam “ mà nói “
Lưỡng Tham “ là có ý nói đến tính chất bất khả phân ly của chúng: Âm không thể lìa Dương.
Tam tài phải tương liên: Trời, Đất, Người không được coi như những thực thể cô đơn, có thể đứng
riêng biệt. Đại để đó là ba bộ số căn bản trong cơ cấu Nho, nó bao gồm hết mọi vấn đề như số 2 chỉ “
Hòa “, số 3 chỉ “ Trung “ , còn “ chí Trung hoà “ là bộ số 3 – 2 thành 5.
Nhưng cho tới nay có hai sự việc quan trọng đã bị lững quên: Một là các số này không được giới học
giả chú ý đến như là cơ cấu, để làm chìa khóa mở kho tàng Nho ( dùng kiểu ma thuật không kể ) nên
không nhận ra rằng nó dẫn đầu cả một quyển Kinh nền tảng là kinh dịch. Dịch là biểu diễn số 2, cũng
như số 3 trong Tam tài là nền tảng Nhân chủ, còn số 5 ( trong Ngũ hành ) là nền tảng cho ở đời, cho
Tâm linh như sẽ bàn sau.
Vậy không xét tới bộ cơ cấu này là nhãng bỏ mất phần tối quan trọng. Hậu quả là trải hơn hai ngàn
năm, bộ mặt thực của Nguyên Nho không được nhìn ra, các sách bàn về Nho tới nay không luân lý
thì văn học, không chinh trị lại giáo dục. Còn phần chính cốt là “ vô thanh vô xú “ hay là Siêu hình
không một ai thấy hết, kể cả Chu Hy, tác giả của tổng hợp đồ sộ cuối cùng cũng mới nhấn mạnh trên
số 2 vũ trụ, mà chưa nhấn mạnh trên số 3 Nhân chủ và số 5 Tâm linh.”
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IV.- Kết luận
Triết gia Kim Định đã viết hơn 40 cuốn về Viêt Nho và triết lý An Vi, tôi chỉ trưng ra vài nét thô sơ
mà thôi. Cơ cấu và nội dung bộ số huyền niệm trên là nền tảng của nền Văn hoá Thái hoà. Còn
Trống Đồng là một diễn đề của nền Văn hoá Thái hoà đó.
Trong nền Văn hoá này có những vấn đề ta cần chú ý:
Thứ nhất. Nhờ thuyết Tam tài mà ta có con Người Nhân chủ. Đây là con Người không bị Trời lấn
áp để bị duy Tâm, không bị Đất đè xuống để bị Vật hoá ( Vật chủ ). Con Người này được Trời che,
Đất chở nên Nhân hoà. Vấn nạn của Đất nước ta hiện nay là thiếu những con Người Tự chủ , tự Lực,
tự Cường nên trở thành nô lệ cách này hay cách khác, nên không làm chủ dược chính mình gia đình
mình và đất nước mình, nên mới bị phân hoá trầm trọng. Đây là con Người có đủ tam cương: Nhân,
Trí, Dũng ( chứ không phải tam cương Quân, Sư Phụ )
Điều thứ hai là nhân dân ta thiếu một Chủ đạo Hòa, không biết sống theo đường lối tương đối công
bằng tức là “ Chấp kỳ Lưỡng đoan : Phải Người phải Ta “, mà cứ sống theo lối một chiều duy Lý
, gây ra bất công xã hội làm cho đất nước tan hoang. Không phục hoạt được những giá trị thái hoà
cao quý đó mà cứ chạy quanh tìm cách tàn hại nhau thì không biết rồi đất nước chúng ta sẽ đi tới
đâu?
Sau đây là bài:
LƯ HƯƠNG CÔNG GIÁO: ĐẤT TRỜI GIAO HÒA – MỘT THỬ NGHIỆM HỘI NHẬP
VĂN HÓA
Linh mục Antôn NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG, giáo xứ Hội An.

Lư Hương toàn bộ
Đêm Giáng Sinh 2009, tại Phố Cổ Hội An, Giáo xứ đã chọn chủ đề “ Trời đất Giao hòa : Chúa đã
làm người “. Trong bài giảng, linh mục quản xứ đã bắt đầu bằng câu chuyện từ bài hát Đêm thánh vô
cùng và ca tụng nhạc sĩ tài hoa Hùng Lân đã đặt lời Việt cho bài hát nầy vào thập niên 60 thế kỷ
trước. Nhạc sĩ đã xử dụng những từ ngữ văn chương đi sâu vào tâm thức người Việt “ Xe chữ đồng,
Nhắp chén phiền. Vương phong trần. Tuyết sương mịt mùng. Ơn châu báu không bờ bến. Và với
những ca từ tuyệt vời như thế, nữa thế kỷ qua, không một dịch giả Việt Nam nào còn muốn chuyển
thể lại nguyên văn lời bài hát ban đầu của cha Joseph Morh.
Linh mục triển khai :
“ Đất với trời. Xe chư đồng.
Còn gì tuyệt diệu hơn những từ ngữ xuất thần nầy.
Đất với trời, xe chữ đồng...Một chữ đồng mang nhiều ý nghĩa.
Một chữ đồng đi từ tình bạn : đồng chí , đồng môn ; đến tình yêu quê hương dân tộc : đồng bào,
đồng hương ; đến tôn giáo : đồng đạo; sự xẻ chia : đồng quan điểm, đồng lao ( cam ) cọng khổ... đến
đồng dạng đồng hình. Và trên hết là tình yêu đôi lứa : đồng tịch đồng sàn.
Chữ Đồng trong bài hát nầy muốn nói đến tình yêu đất trời. Tình trời nối đất. Tình đất với trời. Tình
Thiên Chúa yêu trần thế chúng ta.
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Mặt Trống Đồng
Triết lý tam tài Thiên Địa Nhân, Trời , đất và con người đã ảnh hưởng sâu đậm trên hệ tư tưởng Á
Đông. Trong đó ước vọng trời đất và con người hòa hợp với nhau. Thiên địa nhân hòa là
ướcvọng ngàn đời của nhân loại. Nhìn lên mặt trống đồng nổi tiếng Ngọc Lũ , ba vòng đồng tâm đầu
tiên như muốn nói lên ý tường nầy. Trung tâm là mặt trời tỏa 14 cánh ánh sáng ấm áp là tượng trưng
cho Trời. Vòng kế tiếp là những con người đang nhảy múa mừng vui, tượng trưng cho con người và
vòng kế tiếp mới là hươu nai, chim chóc.. thế giới khoáng vật, sinh vật , thực vật.
Đến Huế, mấy ai không ghé Đàn Nam Giao được xây dựng năm 1804, hai năm sau khi vua Gia Long
thống nhất đất nước và đặt quốc hiệu Việt Nam Nơi đây các hoàng đế thay mặt toàn dân làm lễ tế trời
mỗi năm hoặc ba năm. Ba tầng đàn : tầng vuông màu đỏ : tượng trưng cho người, tầng hai Phương
đàn cũng vuông, màu vàng, tượng trưng cho đất, Tầng ba hình tròn, Viên đàn, màu xanh, tượng trưng
cho trời. Kiểu kiến trúc phản ánh văn hóa phương Đông, thuyết Tam tài ( Thiên, Địa, Nhân). Thiên
thanh, địa hoàng; Trời tròn, đất vuông.
Triết lý thâm thúy ấy qua thời gian lại được nhiều người xử dụng ngôn từ nầy đơn giản là dừng lại ở
goc độ thời tiết , chỉ tiết đông lạnh lẻo đi qua và mùa xuân ấm áp trở lại. Trời đất giao hòa.
Hoặc thậm chí áp dụng vào kinh tế, chính trị : thiên thời , địa lợi, nhân hòa.
Tiền nhân khi đưa ra mệnh đề nầy chắc chắn không chỉ nhằm đến đất trời vô tri vô giác kia mà hướng
về Đấng Tối Cao, Đấng tạo thiên lập địa, Đấng sáng tạo muôn loài, Đấng đã đặt con người là hoa của
đất, kẻ đội trời chân đạp đất, là tạo vật duy nhất có thể hướng mắt nhìn về trời cao thay vì cúi gầm
xuống mặt đất như loài cầm thú. Đêm nay, đêm thánh vô cùng, đêm đầy ánh sáng, đêm huyền diệu
Giáng sinh, cái mệnh đề có vẻ mơ hồ trên đây : trời đất giao duyên, tình trời với đất, đất với trời xe
chữ đồng, trời đất giao hòa bổng trở nên hòa toàn dễ hiểu và tràn đầy ý nghĩa ...
.... Sứ điệp từ trời Người mang đến từ trời cao đã biến đổi và ảnh hưởng mạnh mẻ đến tư tưởng nhân
loại và hoàn toàn đáp ứng những khát vọng của con người về tam tài : thiên địa nhân hòa , nguồn tư
tưởng chủ đạo tại Á Châu chúng ta. Đêm nay, nhìn vào hang đá, cỏ cây, tinh tú, cầm thú với con
người tinh hoa trời đất hòa cùng muôn vì thiên thần trên cỏi thiên không như chung lời tri ân Thượng
đế muôn trùng cao cả. Nguyện ước cho nhân loại trên khắp địa cầu ơn an bình hạnh phúc. Chúa
xuống thế làm người để nhắc nhở con người phẩm giá của họ để họ không quay lại với quỷ ma, với
tội lỗi, không còn sợ hải khổ đau và Thần Chết. Đã trã lại cho họ quyền làm con Thiên Chúa, làm
người quản lý vũ trụ và thiên nhiên đẹp xinh. Họ phải biết xử sự đúng đắn với các tạo vật Chúa ban
và nhất là phải tôn trọng đồng loại là hình ảnh Thiên Chúa vô hình để không còn cảnh người bóc lột
người, áp chế, nhục mạ, tàn bạo, nô lệ dưới mọi hình thức... Được sống trong một thế giới hòa bình,
yêu thương như ước mơ ngàn đời trời đất giao hòa còn gì hạnh phúc hơn....” ( Trích bài giảng Giáng
sinh 2009 của linh mục Antôn )
Trong dịp nầy, giáo xứ dự tính sẽ làm phép lư hương công giáo “ Trời đất giao hòa” nhưng do thời
tiết mưa lụt liên tục Miền Trung, công việc nầy đành gác lại vô thời hạn.
Ý tưởng phải thực hiện một lư hương mang nét dân tộc nhưng hoàn toàn mang dấu ấn đức tin công
giáo đã được người viết bài nầy ấp ủ từ lâu. Qua nhiều năm tháng, các nhà thờ vẫn tiếp tục : rồng,
lân...thậm chí chữ Vạn của tôn giáo bạn Phật giáo được khắc đậm trên lư.
Nhân bộ lư đồng của giáo xứ “ không cánh mà bay” trong một đêm “ vừa gió lại vừa mưa”. Cha
quản xứ đã báo tin buồn trên, đồng lúc nghĩ rằng thời cơ đã đến để thực hiện ước mơ công giáo hóa
bộ lư phụng vụ. Tiền : có thể huy động. Người thực hiện : đội ngũ anh em làng đúc đồng Phước
Kiều, gồm cả giáo lương. Nhưng những ý tưởng để lý giải mới là chuyện đau đầu.

501

Phác thảo Lư hương Trời Đất Giao hòa. ( Trường Thăng 10- 2009 )
Thuyết tam tài : thiên địa nhân sẽ là nền tảng tư tưởng. Trời tròn đất vuông sẽ là hình dáng. Nhưng
sắp đặt, lý giải như thế nào đây. Cuối cùng thì một phát thảo trên giấy cũng ra đời. Trời là nơi Chúa
ngự cùng các thiên thần, trong hạnh phúc sẽ là bầu tròn. Đất nơi các sinh vật , thực vật, khoáng vật cư
ngụ là đế vuông, không khó. Còn con người sẽ ở chỗ nào đây. Khó giải quyết quá. Không lẻ, để cho
trời đất đất đè bẹp họ. Tội nghiệp. Đành cho họ đứng riêng một cỏi nhưng trong mối tương quan trời
đất, họ có một vị thế đặc biệt. Họ bá chủ chim trời, cá biển... nhưng họ là những sinh vật duy nhất
biết thờ phượng và yên mến Đấng tối cao. Thôi, để họ cầm đèn như nguồn ánh sáng chiếu soi vạn vật
và làm trung gian đất trời, giúp tất cả hướng về Thiên Chúa, trong niềm tri ân cảm tạ.
Đất vuông, chiếc đế với họa tiết lẻ ra phải rất cầu kỳ với kỳ hoa dị thảo, chim bay, cá lượn, voi đi,
cọp chạy v.v. Nhưng tốn công quá. Tạm thời hoa văn đơn sơ và trang trí bề mặt là hình trống đồng
Việt Nam.
Ba chân là những chùm nho mọng chín, nối kết với các bông lúa như hoa màu ruộng đất tiếp tục
được dâng tiến để trở thành tấm bánh thánh thể trên lư tròn.
Bên trên cụm mây, hai bên sẽ có hai thiên thần chấp tay thờ lạy Con Chiên Thiên Chúa với
cờ chiến thắng đứng trên lư đồng vừa thay thế cho con lân trang trí truyền thống.
Hai bên lư là hai người Việt, một nam, một nữ trong y phục truyền thống cầm đèn tôn vinh Thiên
Chúa.
Toàn bộ lư hương chân đèn sẽ được đặt trên bệ gỗ chạm khắc .
Ý tưởng về bộ lư nầy không biết có thực hiện nỗi không??

Thực hiện . Anh em Làng Đúc Phước Kiều. Điện Bàn, Quảng Nam.
Đang “ làm nguội”. Tháng giêng Dương lịch 2010.
Cuối cùng tôi có thể vui mừng báo cho những ai muốn giáo hội dấn thân hơn nữa vào việc hội nhập
văn hóa : bộ lư tuy còn trong khâu “làm nguội” nhưng đã cơ bản hoàn thành.
Còn một khâu khó : hương thơm công giáo . Lúc nhỏ, mỗi lần linh mục xông hương, tôi thường
“ hít lấy hít để” hương thơm từ bình hương bay ra. Bây giờ, hương dành cho người “ cỏi âm” loại
thì khét lẹt , loại hóa học thì thơm quá đến khó chịu. Ai biết loại nhựa thơm gì, xin mách nước.

Nghệ nhân làng đúc Phước Kiều.
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Từ thử nghiệm nầy, tác giả bài nầy cũng ước mong nhiều người, nhiều nơi cũng sẽ thử thực hiện
nhiều chủ đề lư hương công giáo khác, chẳng hạn : Bài ca vạn vật, các thánh Tử đạo...
Vì là tác phẩm đầu tay nên lư hương nầy chỉ thích hợp cho nhà thờ to rộng, dự định 7, 8 chục ký
đồng nhưng thực tế vượt quá 100 ký. Hy vọng sẽ thu nhỏ lại loại trung và lọai tiểu, dành cho các gia
đình. Có điều khó là các người đúc lư nầy cũng cần phải sống, nên tôi hy vọng các giáo xứ hoặc các
ân nhân cũng hãy khuyến khích và đặt hàng để họ tiếp tục thực hiện những công trình hội nhập văn
hóa kế tiếp : nhà tạm, chuông nhà thờ, chuông phụng vụ , chân đèn .... Ngoài cồng chiên “ tây
nguyên” là nghề “ ruột” của làng đúc Phước Kiều, hiện nay , khi thời tiết sang xuân hè, họ sẽ đúc
chiếc trống đồng trang trí “kỷ lục” trên ba mét đường kính và nhà tạm “ Tây nguyên” cho cha Viển ở
Louisiana. Hoa Kỳ. Mong họ sẽ thành công trong việc thực hiện “ công trình nầy”. Theo sự tìm hiểu
riêng : cở 400.000 đồng Việt Nam ( tháng 2 năm 2010 ) cho một ký đồng đúc thủ công là họ có lời.
Cứ có ký có tiền. Hy vọng nhiều nhà hảo tâm trong công việc “Việt hóa đạo” giúp đở họ và các cha
xứ chúng tôi nữa để tiếp tục có những tác phẩm mới cống hiến cho Giáo hội Việt Nam từng hiện diện
từ bốn thế kỷ qua trên đất nước nầy.
Mong vậy thay.
Linh mục Antôn NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG.
GIÁO XỨ HỘI AN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 395 NĂM
Chú thích
Xin trả lời Lm. Hình Thái cực viên đồ dưới đây là vị trí cao cả của con Người trong Tam Tài: “
Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức . . “.

( Đất hay Địa “ nửa màu đen “ Trời hay Thiên “ nửa màu Trắng “ xe chữ Đồng. Đồng là con Người
gồm cả Đen và Trắng )

51.- Những nếp sống trên Đời
A.- Hai lãnh vực ngược chiều của đời sống: Tâm linh và Thế sự
Trong bài viết này, tôi đứng trên quan điểm của Nho giáo để nhìn các vấn đề trên, tôi xin trưng ra
hai câu lục bát của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu để bàn chuyện trên Trời dưới Đất và ở Đời về các nếp
sống:
“ Đội Trời đạp Đất ở Đời
Sa cơ thất Thế quê Người Chiếc Thân”
( ?. Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu )
Trước tiên tôi xin minh giải các chữ trên đây theo tinh thần Nho giáo:
Trời đây không phải là bầu trời mà hàng ngày chúng ta phải đội trên đầu mà là thế giới vô hình, thế
giới vô thanh, vô sắc, vô xú. Cha ông chúng ta đã miêu tả là “ Tại thiên thành tượng “ (
unmanifested world ) , là thế giới mới chỉ mới tượng mà chưa hiện hình, tức là thế giới vô biên, vô
cực. Đây là thế giới tâm linh, mà ta thường gọi là Trời hay Thiên. Ông Trời hay Thượng Đế là đấng
vô hình đã sáng tạo ra vũ trụ với mọi định luật thiên nhiên sẵn sàng điều hành vũ trụ rồi, nên Trời
không bao giờ nói gì thêm nữa cả ( Thiên hà ngôn tai : Khổng Tử: Nho ( * )
Có đi vào Tâm thì mới linh, như thần linh, mà “ thần thì vô phương “, nghĩa là không đâu không ở,
không đâu không hiện hữu ( vô hồ xứ giả, vô bổn phiêu giả: Nho ), Tâm linh có nghĩa là thế giới vô
biên, thế giới của Chân, Thiện, Mỹ. Thế giới này là thế giới Tĩnh, vĩnh hằng và vô biên ( eternity and
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infinity ). Đây là nguồn sống của con Người, đó là lòng Nhân ái, là lòng Từ bi, là lòng Bác ái, nói
chung là tình người yêu thương nhau, yêu thương tất cả, và kính trọng nhau mọi người không trừ ai,
vì tất cả đều có cùng một nguồn gốc, cùng một bản thể như nhau ( Thiên hạ vạn vật đồng nhất thể :
vạn vật trong Trời Đất có cùng một bản thể: Nho ).
Đất không phải là mặt đất, mà là thế giới hữu hình, “Tại Địa thanh hình “, ( manifested world ) tức
là thế giới hiện tượng, thế giới đã mặc hình thể ,có hình, có sắc, có thanh, có xú, thế giới vật chất
hữu hạn. Đây là thế giới Động, luôn luôn biến đổi, tuỳ theo tần số của các vật mà ta thấy được hay
không. Những thứ nào nằm trong tần số của thị giác ( vibvjor ) của thính giác ( trong siêu và hạ âm
), ở trong tầm của khứu, xúc và vị giác thì ta mới nhận thức được. Còn những thứ như tư tưởng có
tần số ngoài tầm nhận thức của ta ( tức ngoài tầm “nhị mục chi tư “: suy tư do 5 giác quan cung cấp
), nên ta không thể nhận thấy tư tưởng con người được như các đồ vật.
Minh triết của Tổ tiên Việt là Dịch lý, là lẽ biến dịch của vũ trụ vật chất, tất cả đều được vận hành
theo Dịch lý hay các định luật thiên nhiên. Dịch lý cho ta biết định luật quan trọng hàng đầu của
thiên nhiên ( Dịch nghịch lý chi số ), đó là chân lý ngược chiều quan trọng cho đời sống con người,
như: “ suy tư” và “ quy tư”. “ Suy tư “ là đi ra thế giới bên ngoài, khám phá vũ trụ vật chất, giúp
phát triển Lý trí, hầu hiểu các định luật thiên nhiên, để nâng cao đời sống. “ Quy tư “ là trở về với
Nội tâm, để đi vào thế giới Tâm linh tu dưỡng nguồn Tình. Chân lý ngược chiều ( Dịch nghịch lý chi
số ) như hơi “ Thở Ra, Thở Vào “ ngược chiều nhau, như cây có Thân Cành mọc lên, mà Rễ thì đâm
xuống.
Đội Trời là hành trình Phối Thiên ( High as the Sky: Đi về Tâm linh ), và đạp Đất là Phối Địa ( Wide
as the Earth: Trở ra Thế sự ). Đây là hành trình thám hiểm Trời cao Đất dày.
Nhờ hai thành phần ( đối cực ) ngược chiều đó được điều hoà mà sự sống được duy trì và phát triển.
Thiên Địa là hai chân lý ngược chiều, Trời Đất cũng thế.
Đạp đất là hành trình hướng Ngoại, con Người phải Đi Ra thế giới vật chất để phát triển Lý trí,
khám phá những định luật của vũ trụ để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình. Cha ông
chúng ta gọi hoạt động này là hành trình phối Địa. Còn đội Trời tức là phối Thiên là hành động
hướng Nội, ( phản phục kỳ căn : trở về nguồn gốc. Lão ), muốn trở về gốc thì phải đi vào lòng mình,
vì nơi đây là tâm của vũ trụ ( Ngô tâm tiện thị vũ trụ, vũ trụ tiện thị ngô tâm : Tâm ta là vũ trụ, vũ trụ
là Tâm ta: Nho ). Con Người là tinh hoa của Trời Đất, là thụ tạo của đấng sáng tạo, nên chứa cả vũ
trụ vào trong lòng mình, ta đến thế giới này từ thế giới Tâm linh với hai bàn tay trắng, cùng một tâm
hồn ngây thơ trắng trong với tiếng khóc chào đời. Khi vào đời thì Lý trí mới phát triển, sinh ra cái
ngã chấp, tạo ra cái bản ngã với bao ước muốn, nào con khôn vợ đẹp, nào nhà sang cữa rộng, nào
tiền muôn bạc triệu, nào danh vọng, nào đạo đức cùng với bao tật xấu, . . . đó là những Ý những Cố (
những cái cố chấp), những Tất ( những thứ cho là tất định ) với cái Ngã ( bản ngã ).
Có bỏ được cái tiểu Ngã ( ego ) với vô vàn cái chấp trong đời, tức là phá chấp, có xoá tan được cái
màn vô minh do tiểu Ngã che phủ, mới có thể trở về trạng thái trẻ thơ, mới đi vào thế giới Tâm linh
được. Khổng Phu Tử gọi phương pháp trở về nguồn Tâm linh là Tuyệt tứ : vô ý , vô cố, vô tất, vô
ngã, để mà “ An thổ, đôn hồ nhân, cố năng ái “ , nghĩa ngồi yên lặng mà quên sự đời, rèn luyện đức
Nhân, mà yêu thương mọi người. Ra sống ở đời thì có cái tiểu Ngã, khi trở về với Tâm linh thì phải
phá cái Ngã chấp mới vèn màn vô minh Tham, Sân, Si do ngã chấp giăng ra mới đạt tới Đại ngã tâm
linh, theo nhà Phật gọi là giác ngộ. Vì vậy mà một người muốn có cái chết lành là khi người đó trở
về quê ( tử quy ) cũng với hai bàn tay trắng với tâm hồn trong trắng như lúc trẻ thơ.
Ở Đời là phải thực hiện được bước lưỡng hành, nghĩa là phải vừa đội Trời và vừa đạp Đất một cách
nhịp nhàng ( âm dương tương thôi ), làm sao hoà hợp được cả hai, để có một nếp sống thuận với
thiên lý nghĩa là không chỉ phải mọi người biết sống hoà với nhau, mà còn hợp với tiết điệu của Trời
Đất nữa ( Thiên thời, Địa lợi Nhân hoà: Nho ).
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Những cuộc sống đầu không đội Trời, chân không đạp Đất thì ở Đời không được hoà nhịp với vũ trụ,
nên gặp trục trặc với con người. Cha ông chúng ta bảo phải “ chấp kỳ lưỡng đoan” ( Nho ), nghĩa
phải giữ được hai đầu mối Trời và Đất, sao cho Trời Đất giao hoà với nhau, có thể nói hẹp là “ Tình
Lý hoà hai “, quân bình với nhau, hay nói cụ thể là làm sao cho đời sống “ Tình Lý tương tham “.
Có đội được Trời thì mới có nguồn Tình, có đạp tới Đất mới biết sống kết hợp Tình Lý với nhau,
nghĩa là sống với nhau cho Công bằng,” để mọi việc được một bằng một bát “ thì mới tạo được mối
Hòa, cái đời sống mà cha ông chúng ta trân quý, nên mới bảo” Dĩ Hoà vi quý :Lấy sự sống hoà
thuận với nhau làm qúy“.
Ngày xưa xã hội Ấn độ đầu nặng đội Trời mà coi nhẹ đạp Đất nên dân chúng đa số nghèo nàn, cực
khổ, ngày nay hệ thống Chế độ CS đầu không đội Trời, chân nói là đạp Đất, nhưng chẳng bén gót, đi
nhón một chân, mất quân bình nên mới nát bấy như tương, đổ nhào tan tành cả mảng. Có đội Trời
tức là đi được vào nguồn Tâm linh thì ta mới múc được có nguồn Sống Nhân ái, để khi đạp Đất tức là
ra sống trong Thế sự ta mới có hành trang nguồn Nhân ái, khi đó mới nhận thấy mọi ngườì đều là
tạo vật của đấng Trời cao, đều là con cái Chúa, tất cả đều là anh em mình, nên phải ăn ở Công bằng
với nhau để tạo nên mối Hoà, khi đó ta mới đạt hạnh phúc. Hạnh phúc tương đối là khi ta cảm nhận
được niềm vui thoả trong sự sống hoà điệu giữa lãnh vực Tâm linh và Thế sự, tức khi mình sống
đúng với nhịp Hoà điệu của vũ trụ ( cosmic rhythm ), cũng là mối Hoà giữa Thiên Địa Nhân như
được diễn tả trên trống đồng Đông Sơn. Từ cái nhìn “ Nghịch lý chi số “ của Kinh Dịch, ta thử đi
vào Ba nếp sống trên cuả thế gian xem sao?
B.- Ba nếp sống trên đời
Cuộc sống con Người trên đời từ xưa tới nay đã được diễn ra muôn hình muôn vẻ trên trái đất, khó
mà diển tả cho hết được. Tuy nhiên, đại loại ta cũng có thể tạm xếp vào ba loại, qua câu chuyện dưới
đây:
“ Có 3 người bị kết án phải túc trực đổ nước cho luôn đầy một thùng thủng tròn.
Anh Tả bất đắc dĩ đi kín một ít nước, thủng thẳng đổ vào, đồng thời dùng nhiều dẻ chèn chỗ
kín cho nước bớt thoát ra.
Anh Hữu trái lại, kín những lọ nước đầy ăm ắp, rồi ào ạt đổ vào, nước tuôn chảy mạnh khoét
cho lỗ thủng mỗi lúc một toác thêm ra, anh lại đi kín về đổ cho đầy, lỗ lại to thêm, cái nhịp đi của anh
trở nên như con cửi mỗi ngày mỗi lao thêm mạnh.
Anh Trung thung dung không bịt lỗ thủng, nhưng thủng thẳng đổ nước vừa phải, không để
cho lỗ thủng mở hoác ra.
Câu chuyện trên là cốt để diễn tả 3 thái độ trước sự mưu sinh:
Anh Tả tiêu biểu cho thái độ Diệt Dục với chủ trương Xuất Thế, được thực hiện nhiều bên Ấn Độ.
Đời bắt nguồn từ chỗ ham sống, muốn diệt khổ thì con người phải diệt lòng ham sống, rút hẹp sự
sống lại tới độ không” Je me réduis à zero “ ( Gandhi ).
Anh Hữu tiêu biểu cho đời sống Đa Dục, chủ trương Nhập Thế, được thực hiện nhiều nhất bên Âu
Mỹ, nền văn minh đó được Bergson gọi là “ Kích Dục “ ( aphrodisiaque ). Có bao nhiêu nhu cầu đều
được thỏa mãn hết, hơn nữa còn tạo thêm nhiều nhu cầu mới, mà thời trang là thí dụ.
Bên Madrid có hai phố người ta gọi là “ Thiên đàng các bà, hỏa ngục các ông “. Nhưng thật ra
chẳng cứ gì bên Espagne, ở đâu có đa dục thì ở đó đều có những phố được gọi như thế cả. Đời sống
chạy theo nhịp độ sốt rét.
Anh Trung có thái độ của người Viễn Đông, quê hương của phong lưu nhàn tản. Thái đô chiết trung
ở giữa Đa Dục và Diệt Dục, nên gọi là Qủa Dục.
Quả Dục chủ trương Xử Thế: không kích thích dục vọng, chỉ tiết chế cho có chừng mực.”
( Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây: Kim Định )
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I.- Nếp sống Đa Dục
1.- Ở Đời ( nếp sống của người Âu Tây )
Đa dục là lối sống tìm cách đáp ứng mọi nhu cầu của dục vọng, được nhiều người coi là chính đáng
của con Người. Nói chung, văn minh Tây phương là nền văn minh vật chất, nên mọi nhu cầu vật chất
của con người được đáp ứng tối đa. Trong hiến pháp của Hoa Kỳ có nói lên mục tiêu “ theo đuổi
hạnh phúc cho con người “,( the pursuit of the happiness ), đây là cuộc dấn thân vào Thế sự, tức đi
vào khoa học kỹ thuật khám phá các định luật thiên nhiên để đáp ứng tối đa nhu cầu vật chất và tinh
thần của con người. Với quyết tâm đi tìm hạnh phúc trần gian, thế giới Tây phương đã xây dựng nên
chế độ tư bản, là chế độ “ tuyệt đối hoá quyền tư hữu “( Tôn quý sức lao động ), luôn luôn đẩy mạnh
“ sản xuất và tiêu thụ” , lại thêm đường lối “ tự do cạnh tranh “ ( phát triển tự do sáng kiến ) , nên
sản xuất thật nhiều để tiêu thụ tối đa, khi dùng không hết thì phải tìm thị trường để bán sản phẩm và
tìm nguyên liệu để sản xuất thêm. Nền kinh tế càng phát triển thì sản xuất và tiêu thụ càng nhiều, thì
nhu cầu thị trường và tài nguyên càng nhiều, nên gây ra chiến tranh. Cái vòng quay sản xuất và tiêu
thụ càng ngày càng leo lên dốc cao tốc, nay đã tới giai đoạn Toàn cầu hóa, với cơ chế Liên Hiệp
quốc cần cân nảy mực. Mọi người phải làm việc cật lực, năng xuất thật cao, một ngày làm ba ca, ca
sáng ca chiều và ca đêm, cũng “ ban ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm buổi tối “. Nhờ
vậy mà ai aì cũng có đời sống quá mức ( không cần thiết ) xứng với nhân phẩm, mà cũng chỉ để thỏa
mãn lòng dục ngày càng tăng ( nhân dục vô nhai : lòng ham muốn của con người là vô bờ bến : Nho
)!
Mọi người ăn mấy cũng được, có vô số thứ để ăn để uống, mặc mấy cũng có, chơi cũng nhiều với vô
số thú tiêu khiển, có dư tiền bạc dư giả, xài mấy cũng được, tưởng như lên tiên được.
Thế mà, ngày nay đa số dân Hoa Kỳ vì ăn quá nhiều, thân thể đã quá trọng tải đến gần 2/3, con
người đã mập phì, nhiều bệnh tật do đó mà sinh, trở nên cái họa to lớn cho quốc gia, nên phải dùng
mọi cách, tốn phí rất nhiều để giữ cho thân hình được thon gọn, nhưng đâu đã đạt tói đích. Ăn vào
quá nhiều nên phải tìm mọi cách thải ra cho nhiều, chơi nhiều phung phí nhiều, bệnh tật thêm nhiều,
lạm dụng để phải tốn nhiều, lại buộc phải trả thêm nhiều cho sự lạm dụng, rốt cuộc chỉ hao tổn Tâm,
Trí, Lực của mình. Nhưng quan trọng nhất là con người khi nào cũng bận rộn với nếp sống thỏa
mãn lòng dục, nên không còn thì giờ lo cho tâm hồn, một khi không được nuôi dưỡng, bị đói khát,
tâm hồn ngày càng thêm trống trải khao khát những giá trị vô biên mà không tự biết, đễ đưa tới sự
sống mất quân bình, gây nên bệnh tật tâm thần. Hàng ngày mọi người làm việc về mệt nhọc, ăn rồi
coi TV là lên giường đi ngủ, ít có thì giờ nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, nên cuộc sống ngày càng trở nên
căng thẳng, nhiều khi đưa đến bệnh trầm cảm. Vì nếp sống theo tiêu chuẩn ngày càng cao, quá cao,
không thể làm ít. Trong một gia đình, cả hai vợ chồng đều phải đi làm tối mặt mũi, không đủ thì giờ
săn sóc con cái, phải gởi nhà trẻ, nơi đây họ chỉ chăm sóc được phần xác, mà đâu đáp ứng được nhu
cầu phần hồn. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng Tình người, nếu con cái không được cha mẹ chăm sóc
chu đáo, cũng gây ra nhiều nan đề xã hội. Nhưng khi đã sống trong vòng quay xã hội, khó mà thoát
ra khỏi cái tròng “ to thuyền to sóng “.
Mọi thứ đều ê hề, mặc sức mà phung phí quá mức cần thiết, ( ta hảy vào các nhà cầu của các trường
học, nhìn xem các thứ giấy trong đó đã được dùng ra sao , đây là một thứ trong trăm ngàn thứ bị lạm
dụng ). Sự lạm dụng mọi thứ sinh ra nhiều nan đề xã hội, đây là phương diện thái quá trong Thế sự,
còn phương diện quan trọng nhất mà bất cập là đời sống Tâm linh, vì xã hội quá Động, sự làm việc
liên miên, không có thời gian yên tĩnh mà đi vào nẻo Tâm linh. Những sự lạm dụng làm mất sự mất
quân bình giữa hai đời sống Tâm linh và Thế sự.
Ta hảy để ý đến những người giàu sang rất mực, như các vị ở Beverly Hills California cũng như
những nơi giàu sang “ nứt đố đổ vách “ khác, họ thường là những người có cuộc sống quá thừa thải
và có nhiều thú kích thích sự sống, nhưng vẫn không đem lại sự an bình và hạnh phúc cho họ được .
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Ta tự thắc mắc, sự đeo đuổi hạnh phúc trần gian ( the pursuit of happiness ) nay đã đến mức quá dư
thừa, họ đã tới đích rồi, thế mà sao những người quá dư thừa lại không thỏa mãn, không cảm thấy
hạnh phúc, họ còn thiếu thứ gì đây, nhu cầu vật chất chắc là không, tinh thần cũng vậy, nhưng về
đời sống Tâm linh là nguồn mạch sống chính thì sao? Thiển nghĩ, muốn đi vào thế giới Tâm linh là
thế giới Tĩnh, mà xã hội Tây Âu thì sống theo cao tốc lại quá Động, làm cho tâm hồn con người “
nhân dục vô nhai “ đói khát của ăn vô biên không được đáp ứng, mà cứ mãi miết đi tìm thứ hữu hạn,
trở nên trống rổng, nên không bao giờ được thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc thật được.
Vì thế ta mới hiểu rằng hạnh phúc là thứ đã có sẵn trong mỗi con người, chỉ biết cách khai thác ý
thức “ tri túc “, ( Tri túc, tiện túc, tri nhàn tiện nhàn, hà thời nhàn: biết đủ thì là có đủ, biết nhàn, thì
là nhàn, đến bao giờ mới biết nhàn nữa: Nguyễn Công Trứ ) bằng cách đi vào nội Tâm mà tìm thì
sẽ bắt gặp, còn nếu cứ tìm mãi đâu đâu ở ngoài thì không bao giờ tìm được, vì là lạc nẻo, bởi lẽ “
nhân dục vô nhai “ cần nhu cầu Tâm linh mà lại cứ mê mãi lại tìm thỏa mãn trong lãnh vực hữu hạn
nơi Thế sự!. Được sống cân bằng giữa hai lãnh vực tâm linh và thế sự thì trong hoàn cảnh nào
mình cũng cảm thấy được một ít hạnh phúc trần gian. Hạnh phúc chỉ có thể cảm được mà không thể
thấy và sờ mó và tìm kiếm bên ngoài được, đành rằng phải có điều kiện sống căn bản cho nhu cầu
con người.Cũng vậy ta cũng không thể đi tìm chân lý, vì chân lý cũng ỡ trong lòng Mình, trong Tâm,
( Thiên lý tại nhân tâm : Nho ); chân lý cũng không thuộc lãnh vực lý trí, mà phải đi vào Tâm, vì Tâm
ta cũng là vũ trụ,( Vũ trụ chi Tâm ) nên mới mong gặp được vô biên. Thứ chân lý mà lý trí chúng ta
tưởng là tuyệt đối chỉ là thứ tương đối vì nó là sản phẩm của trí tuệ, của nhị mục chi tư mà thôi, ta
lầm cái hữu hạn luôn luôn biến đổi với chân lý bất biến vĩnh hằng vì đầu óc hữu hạn của ta không
thể dung nạp được.
Nhìn lại ta thấy nếp sống đa dục có ảnh hưởng rất lớn đến mọi lãnh vực cuả cuộc sống:Ở cấp gia
đình khi người ta ít quan tâm đến vấn đề ăn tiêu làm sao cho cân bằng ngân sách gia đình, mà một số
người cứ sống cho thoả thích với những cái Thích ( likes ) và Không Thích (dislikes ), kèm theo đó là
tinh thần thực tiễn ( pragmatic ), cái gì mình không thích thì gạt qua một bên để theo cái mình thích:
nếu nhà không có tiền để tiêu xài cho thoả thích, thì cứ dùng credit card đi vay nợ, vay nợ thì đã có
nhà băng sẵn sàng chờ cung cấp để lấy lời, đến khi nợ không trả được thì khai phá sản, khi phá sản
khánh tận thì đã có trợ cấp xã hội, hết trợ cấp xã hội thì ra đường làm homeless, khi vô gia cư cũng
đã có các hội từ thiện nấu nướng cho ăn, khi xếp hàng ăn xong là ra nằm bờ đường, gầm cầu, tới đây
thì cũng chưa được thỏa, nhưng khốn nỗi khi này thân xác bẩn thỉu, tâm hồn trống rổng, lòng dạ đâu
có được thảnh thơi như thằng Bờm biết bằng lòng với cái quạt mo với cục xôi! Đến đây mới tới con
đường cụt! Đó là lối sống cá nhân trong gia đình, còn ở phạm vi quốc gia cũng vậy, vì để khuyến
khích nhân dân sống theo Đa dục, tuy là quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng mà nợ nần còn hơn Chúa
Chởm nữa, số tiền nợ nay đã quá số đếm được, , hảng tỷ tỷ. . .!! Cứ một chu kỳ naò đó thì kinh tế
mất quân bình , lâm vào khủng hoảng, do sự tham dục của mấy tay Tư bản. Lần này họ làm phép
phù thuỷ trong thị trường hối đoái, trong địa ốc, trong hãng sản xuất xe hơi, trong credit card. . .cứ
thế mà cả hệ thống đổ nhào, không biết sẽ được cứu chữa ra sao ?
Trăm dâu cứ đổ đầu Tằm lên đầu lớp trung lưu là những người thọ thuế, nhiều người chúi đầu vào
làm việc đầu tắt mặt tối, không thấy ngày đêm sáng tối ! Thế những vẫn còn thiên đường hơn chế ôộ
CS.
Khi đeo đuổi cái Thích và không Thích thì luân thường đạo lý, lương tâm là những cản trở, nên phải
dẹp qua một bên. Khi tôn thờ cái Thích, thì phải dẹp bỏ Lương tâm là hàng rào nội tâm ngăn cản,
nên vợ chồng con cái cùng mọi người chỉ coi là những người có đem lại cái Thích cho mình không,
tuy đồng sàng ( nhà ) nhưng dị mộng, nếu thấy họ cản trở sở thích của mình thì cũng dẹp luôn, để đi
tìm cái Thích khác, đây là đầu mối cho những cuộc ly dị, những hành động thương luân bại lý, những
phong trào gangster, những hippy ,những vị thành niên có mang và phá thai . . . đều là những người
sống cho thoả mãn cái Thích và không Thích, nhưng khổ nỗi:
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“ Ai đi với hoan lạc trở vể với ưu phiền,
“Hoan lạc chiều hôm để lụy cho sáng mai.
( Imitation de Jesus Christ )
Đó là chặng cuối của persuit of the happiness theo lối Likes và Dislikes. Nói như thế không có
nghĩa là mọi người ở Tây phương nhất là Hoa Kỳ đều đã sống theo lối đa dục, mà quên đời sống
Tâm linh, thực ra các nước Tây phương nhất là Hoa Kỳ là nước đã đóng góp rất nhiều cho những
nan đề trên thế giới, như đón nhận những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân bị áp bức bởi các chế
độ độc tài chuyên chế, nạn nhân đói khát khắp thế giới, đó là do tinh thần bác ái của Kitô giáo.
Không có tinh thần bác ái này thì chúng ta những người tỵ nạn chính trị đều nằm vào bụng cá ở đại
dương mất rồi. Đó là chuyện lớn của tôn giáo ở cấp quốc gia và hoàn vũ.. Còn những chuyện nhỏ
thì không thiếu vô số cá nhân, khi xem TV thấy những cảnh cùng khốn của con người khắp nơi trên
thế giới đã dang rộng cánh tay ra cứu đỡ, bằng cách gởi ký check gởi tiền giúp đỡ.
Những người giàu có lớn thường chỉ để phần nhỏ tài sản nhỏ cho con cái, còn phần lớn thì cống hiến
cho xã hội. Ông Bill Gate giàu đến trăm tỷ, mà chỉ để cho con caí có 0.03%, ( mỗi trong 3 người con
chỉ được 10 triệu ) còn tất cả gia tài 99.97% đều thuộc Bill and Melina Foundation để mang ra giúp
đời trên thế giới, đến nay đã chi ra 24 tỷ dollar. Mới có 53 tuổi ông đã nghỉ hưu, lấy lý do để cho
người khác tiến lên. Đây là một gương “ tri túc “ sáng ngời, “ một tấm lòng bác ái “cổ kim chưa
từng thấy! Còn nhỏ hơn nữa là như khi ta đi trên track dành cho người đi bộ, những gia đình cạnh
đường, để những chậu nước và đồ ăn dọc đường để cho những người dẫn chó đi bộ, khi chó cần đến!
Đó là những hành động trong muôn vàn xuất phát Từ Tâm từ đời sống tâm linh.
Ở cấp quốc gia thì :
“ Trong một nước, mà đức Quả dục không được đề cao, không được áp dụng bằng phương pháp hữu
hiệu, để cho Đa dục dẫn theo đua chen sắm sửa, đua ăn đua mặc, thì người trong nước cũng trở nên
một đám dành dật, tranh cướp của nhau, thế rồi là không chỉ con là Nhân là Nghĩa, không còn biết
tương thân tương trợ là gì. Chế độ tự do cạnh tranh đã khiến cho tài nguyên trong nước chảy dồn vào
két một thiểu số may mắn, khiến cho đa số cực khổ. Khi thế quân bình mất, bầu khí trở nên nặng chĩu
vì tranh thù quyền lợi, mánh khóe, ranh mảnh.” ( Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây : Kim
Định )
“ Tuy có luật pháp là hàng rào cản bên ngoài, nhưng lại không đủ, vì cái: “Tâm viên ý mã : cái tâm
con người như con vượn chuyền từ cành này qua cành cây khác và cái ý của con người cũng chạy
lung tung như con ngựa hoang “, chẳng bao giờ chịu ngừng “để đuổi theo cái dục! Cho nên dù luật
pháp có nghiêm minh đến đâu, cũng không tránh được nhiều trường hợp bị lạm dụng qua kẻ hở luật
pháp.
Ở cấp quốc tế: khi thuyết “ tự do cạnh tranh “ tràn ra ngoài biên giới quốc gia thì gây nên
những cuộc tranh chấp lớn lao tàn khốc. Những vụ tranh chấp nguyên liệu và thị trường, nổ long trời
dậy đất ở hai cuộc đại chiến, và tình trạng chia đôi thế giới làm hai khối hiềm khích, hết chiến tranh
nóng đến chiến tranh lạnh trong cuộc thi đua vũ trang, mà nạn nhân đau khổ nhất là các nước nhược
tiểu ! Tất cả 300 năm lịch sử khốc liệt vừa qua là do lối sống đa dục gây nên nông nỗi. Vì vậy chúng
ta hăm hở bao nhiêu để gia tăng thêm nhiều nhu cầu, thì nay chúng ta phải sốt sắng như thế trong
việc đơn giản hoá đời sống của chúng ta.” ( Những di biệt . . . . : Kim Định )
Kitô giáo là tôn giáo ngự trị ở Tây phương đã hơn hai ngàn năm,Thánh kinh là kho tàng hết sức quý
báu, khó cho những người không chuyên tu mà hiểu biết tường tận được, lại nữa vấn đề thần học rất
là thần bí, những người như tôi không dám lạm bàn. Nhưng tôi lại lấy cái nhãn quan của người
phương Đông, của Nho giáo, lấy cái hiểu biết đơn sơ mà nhìn vào Kitô giáo, dựa vào cứ điểm vững
chắc nhất là cuộc Giáng thế của chúa Yêsu.
Chúa Yêsu là con Thiên chúa giáng trần, về phương diện Trần thế, tuy Ngài là con người hữu hạn
như chúng ta, nhưng Ngài xuống thế để giúp chúng ta hoàn thành cái sứ mạng mà nhân loại đã thất
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bại: Ngài dạy cho chúng ta cung cách “ đạp Đất, tiếp đến ở Đời, rồi đội Trời” ra sao. Nhưng về
mặt Tâm linh thì Ngài là đấng Thiên sai, con người không nhiệm thói trần, nên Ngài là đấng bảo
đảm cho đường lối tâm linh về quê Cha của chúng ta.
2.- Đạp Đất: Thiên Chúa Giáng sinh
Chúa Yêsu từ Trời cao xuống thế, tức là từ thế giới “ Tại Thiên thành tượng “ ( unmanifested world
) xuống thế giới “ Tại Địa thành hình” ( manifested world ). Ngài từ thế giới vô hình vô biên vĩnh
hằng, hay là nguồn mạch của nguồn sống và nguồn sáng của thế giới Tâm linh, xuống thế giới giới
hữu hình, tức là thế giới hiện tượng, thế giới hữu hạn luôn biến đổi vớí thân xác hữu hạn của con
người. Ngài đóng vai Thiên sứ để hướng dẫn cung cách con người sống ở đời và con đường cứu
chuộc mà về quê Cha trên Trời.
3.- Ở Đời: Chúa Yêsu làm chứng và rao giảng
Từ chỗ cao vời, Ngài lại chọn chốn nghèo nàn và hèn hạ, nơi hang bò lừa để đạp Đất, để gởi xác
thân. Ngài sống cuộc sống nhân chứng thanh bạch cạnh dưỡng phụ Giuse và nhũ mẫu Maria là
những người làm nghề thợ mộc, Ngài cũng lao động bằng nghề thợ mộc trong 30 năm như là bất cứ
nhân chứng nào cũng có thể làm, không cần phải cao sang quyền quý thông thái mới theo Ngài được.
Tại sao từ chỗ cao vời như vậy, mà Ngài phải chọn chốn nghèo hèn như vậy , là vì Ngài không muốn
vướng mắc vào trần thế hữu hạn, nào là lâu đài, nào ngôi cao chức trọng, với bao hình thức hoành
tráng, các thứ đó đều ngăn cản con đường về quê Cha. Trong thời gian ẩn tu, Ngài thường đi lại nơi
các đền thờ để luận bàn về đời sống Tâm linh. Sau 30 năm sống làm chứng, Ngài mới ra đi rao
giảng Tin mừng chỉ có 3 năm. Ngài rao giảng cho mọi thành phần ở ngoài trời, nơi ven đồi đồng
áng, nơi góc biển các ngư dân đánh Cá, nơi giếng nước của người ngoại giáo. . . Nội dung của các
bài giảng chính là 8 mối phúc thật, là bài giảng tích cực để hướng dẫn về đời sống tâm linh.
“ Trong mối phúc thật, điểm thứ nhất, Chúa Yêsu đã dạy : “ Blessed are the poor in spirit”, “ for
theirs will be the kingdom of Heaven”: chúc phúc cho kẻ đói khát tâm linh, vì chính ý thức đó sẽ giúp
họ tới được nước Trời ) What does “ poor in spirit means “? No inner baggage, no identifications,
Not with things, nor with any mental concepts that have a sense of Self in them. And what is the
kingdom of Heaven? The simple but profound joy of Being that is there when you let go of
identifications ( bỏ Ngã chấp ) and so become “ poor in spirit”” ( A new earth. Awakening to your
life’s purpose. Echhark Tolle . p. )
Ta có thể hiểu là phải có ý thức khao khát bỏ hết hành lý trên lưng con lạc đà tức “ cái được cả thế
gian “, nghĩa là phải bỏ hết những thứ hữu hình ở ngoài và hữu hạn trong tinh thần con người, để
luồn qua được lỗ trôn kim, mà lấy được linh hồn, tức là nước thiên đàng : profound joy of Being .
Ngài là chứng nhân đích thực của một mục tử hiền hành và khiêm nhường qua những việc đối xử
khoan dung đại độ với những người bệnh tật, những kẻ khốn cùng, những người tội lỗi, do bất công
xã hội gây ra. Ngài băng bó những vết thương gây khổ đau cho con người do bệnh tật bằng các phép
lạ, làm phép trừ qủy, để giới thiệu sức mạnh của thế giới siêu nhiên, quyền năng của Thiên chúa .
Không những quan tâm đến đời sống tâm linh suy đồi, những khổ đau do bệnh tật, mà Ngài còn để ý
đến đời sống vật chất nữa, sau những khi rao giảng để hướng dẫn về đời sống tâm linh, Ngài còn
làm phép lạ “ 3 bánh và 2 cá “ để thành của ăn dư giả cho hơn 5000 người, Ngài lưu tâm đến cả đời
sống vật chất của con người, chứ không phải chỉ rao giảng mà thôi. Theo thiển nghĩ có lẽ chúng ta
hiểu sai lời nói của Chúa rằng: “ nếu chúng ta có “ được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì” :
lời nói này không khuyên chúng ta quay mặt với thế gian, quay mặt với đời sống vật chất nghèo đói
hàng ngày của kẻ bị áp bức vì bất công, điều này trái với đạo lý công bằng của Chúa, lại nữa, nếu
cứ để họ bị giam hãm trong cảnh “ cái Khó bó cái khôn “ nghĩa là trong tình trạng khốn quẩn với
nghèo khổ và ngu dốt, thì làm sao mà dẫn đắt họ về cõi Tâm linh được, nơi vương quốc của Thiên
Chúa ( kingdom of God ).
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Thực ra lời dạy của Chúa để nói với chúng ta là đời sống ngày sau tức là Thiên đàng quan trọng hơn
đời sống thế gian này vô kể, vì nếu không trở về với được với Chúa thì đời sống khổ đau của chúng ta
ở trần thế này là vô nghĩa, vì đời sống chúng ta lầm lạc này sẽ giam hãm chúng ta trong cảnh tối
tăm, tức là hỏa ngục. Theo thiẻn ý: Hoả ngục không phải là một nơi chốn nào đó, mà là trạng thái
tâm hồn u tối vì mỗi chúng ta không biết cách tìm thanh tẩy Thân Tâm để thoát ra thế giới vật chất
hữu hạn tối tăm. Là người sống đơn sơ trong cảnh nghèo, Ngài không thể quên đời sống vật chất
của con người, Ngài sống bằng nghề lao động chân tay với cuộc sống thanh bạch, Ngài hiểu thấu
tận xương tuỷ cảnh đói khát khổ đau của con người, những cảnh khổ đau do sự bất công của con
người gây ra cho đồng loại. Những người sống trong giàu sang khó mà hiểu tận cùng cái khổ đau
của con người nghèo khó, nên những người này thường sống ngoài và trên họ. Ngài thường dùng các
dụ ngôn đơn sơ, dễ hiểu nhưng đầy minh triết để nói chuyện ở “ Nơi đây và Bây giờ “ trong cuộc
sống con người cũng như những phương thế thực hiện để được cứu rỗi.
Những dụ ngôn đó giúp con người bắc cầu từ Thế sự qua thế giới Tâm linh.
Còn những bài giảng mang “ tính chất đối kháng thói đời “ là những bài giảng Ngài gay gắt tố cáo
đời sống bất công, đời sống giả hình của các tu sĩ thời đó, những hạng chính qưyền áp bức và bóc
lột. Ngài đả phá cuộc sống bất công xã hội tận gốc,“ cái gì của Cesar trả về cho Cesar, cái gì của
Thiên chúa trả về cho Thiên Chúa “, đây là lẽ công bằng mà mọi người phải thực thi, đừng cầm
nhầm bất cứ thứ gì, bất cứ của ai, thì hoà bình mới ló dạng.
Đây là sứ mạng ở đời của Chúa Yêsu là dạy chúng ta biết cách Kết hợp giữa đời sống Thế sự và Tâm
linh: Ở đời thì phải đem tình Bác ái để sống Công bằng với nhau, để tạo nên một thế giới hoà bình,
và khi được Chúa gọi về thì phải bỏ lại những gì đã thủ đắc ở thế gian, để có tâm hồn ngây thơ trong
trắng như trẻ con với nụ cuời mừng vui được trở về vương quốc Thiên chúa. Đạo Chúa tuy vô cùng
huyền nhiệm, nhưng lại vô cùng đơn giản, nhờ vậy con người đánh cá đơn sơ như thánh Phérô mới
được uỷ nhiệm làm trụ đá cho hội Thánh, Ngài là cái gốc của Hội thánh. Ngài đã chết với yêu cầu
được đóng đinh ngược, vì không dám được vinh hạnh như chúa Yêsu! Mặt khác, thánh Phao lồ là
người rất ghét đạo Chúa, Ngài tìm hết cách bách hại Đạo, nhưng khi được Chúa Yêsu khai ngộ bằng
cách cho ngả ngựa để quay về với Chúa. Với con mắt lạ lẫm, soi xét, Ngài đã đi sâu vào cõi huyền
nhiệm của đạo Chúa mà say mê đi khắp mọi nơi rao giảng tin mừng “ Bác ái và Công bằng “ cho thế
gian. Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu gian lao nguy hiểm, để chống thói đời giả hình và bất
công, đời Ngài cũng kết thúc bằng cách bị chặt đầu! Thánh Phérô là cái Gốc vững bền, và thánh
Phaolô là cái Ngọn với nhiều hoa trái tốt tươi. Các Ngài là đấng bậc “ vô uý, nhờ sức mạnh của Bác
ái và Công bằng từ thế giới Tâm linh.
Còn đời sống Tâm linh ở Âu Châu tuy rất phức tạp, nhưng với một cái nhìn đơn sơ, trong xã hội
sống theo đa dục, Kitô giáo chỉ đóng được vai trò tiêu cực, là chống đỡ cho phong trào vô thần được
phần nào, cũng như
xoa dịu phần nào những khổ đau của những kẻ khốn cùng, chứ không ngăn
cản được ba tại nạn lớn lao là chế độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân và chế độ công sản, đây là
nguồn gốc bất công ngàn đời của Tây phương. Xem ra là giáo hội Kitô giáo mới rao giảng có Bác ái
mà có lẽ chưa đặt nặng nếp sống Công bình ở trần gian cho đúng mức. Chúa Yêsu đã chỉ cho chúng
ta nguồn gốc của Bác ái là từ Thiên Chúa, có lòng Bác ái để nhận biết mọi người trên thế gian này
đều là con cái Chúa, nên buộc phải ăn ở Công bằng với nhau.
Chúng ta đội Trời để tu dưỡng lòng Bác ái, nhưng khi đạp Đất thì phải thực thi cuộc sống Công
bằng, điều buộc này phải được thực thi từ bậc cao nhất đến người bé mọn nhất, bậc cao nhất phải
nêu gương trước, rồi giảng thuyết và hướng dẫn cho mọi người làm theo, có như thế mới đạt Đạo,
nghĩa là giúp mọi người trở về với Chúa được.
Đó là việc làm có gốc có ngọn, có đầu có đuôi ( vật hữu bản mạt, sự hữu thủy chung, tri kỳ chung
thủy, tắc cận Đạo hĩ. Đại học .) Cứ rao giảng Bác ái, mà quên sống Công bằng là điều còn thiếu
sót ở đời. Có lẽ nguyên nhân rối loạn của xã hội hiện nay một phần là do cơ sự này.
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Riêng Hoa Kỳ là nước duy nhất đã đem được sự công bằng vào mọi nền tảng của xã hội, giúp cho
mọi người có điều kiện đầy đủ để sống xứng vớí nhân phẩm, nhưng sự phồn vinh quá của vật chất đã
làm nảy sinh nhiều sự lạm dụng, gây bất ổn cho xã hội, vì không lưu tâm đến vấn đề tiết dục.
Mặt khác Hoa Kỳ ngày nay là hợp chủng quốc, là cộng đồng của nhân loại, có nhiều sắc tộc di dân
tới đây với những nền văn hoá khác nhau, phần nhiều họ là nạn nhân của những sự bất công trong
nước họ, nhưng khi qua đây là đất nước của Tự do, họ đã phần nào quên đi nguyên nhân khổ đau
của mình, đã vô tình đóng góp vào sự bất công xã hội mà không hay biết. Đây là gánh nặng rất khó
giải quyết của Hoa Kỳ, vì một xã hội quá chuộng sự tự do, chỉ có hàng rào pháp luật bên ngoài ngăn
cản, hàng rào này không thiếu chỗ hở, mà không có một văn hoá thống nhất để giúp mọi người có
đời sống Tâm linh làm hàng rào cản bên trong để cho đời sống được quân bình, do đó mà nảy sinh
ra lạm dụng.
Vấn đề lạm dụng tài nguyên để sản xuất quá mức, gây ra chiến tranh, làm cạn tài nguyên trên qủa
đất đáng lẽ là của thế hệ sau, làm ô nhiệm không khí làm nguy hại cho sức khỏe, cũng như tạo nên
hiện tượng hâm nóng địa cầu làm rối loạn thời tiết, gây nên thiên tại dịch họa, nhất là việc khuyến
khích con người làm việc quá sức để sống đời sống phung phí, tiêu thụ quá mức, không có thì giờ để
sống với chính mình, xa rời đời sống tâm linh là những nan đề có thể tránh, nếu biết sống theo cung
cách Quả dục.
Cái đặc biệt nhất của đất nước Hoa Kỳ là “ nơi của mọi cơ hội “, kể cả tốt lẫn xấu, tuỳ biết cách sử
dụng tự do của mình. Nếu biết ý thức được vấn đề cơ hội, mà mọi người tìm cách phát triển hết khả
năng và tư cách của mình, thì trên thế gian chưa nơi nào có được.
Kết quả này là do các Tổ phụ Hoa Kỳ biết cách đem Tâm linh vào Thế sự, để cho Đạo và Đời làm
Một, giống như trong Thái cực viên đồ, trong đó Âm Dương xoắn xít với nhau. Nhờ lòng bác ái sâu
xa, các Tổ phụ đất nước này đã mà đem được sự Bình đẳng và Công bằng vào tất cả các ngỏ ngách
của xã hội! Nhưng nếu không có phương cách để hạn chế sự lạm dụng thì không biết xã hội sẽ đi về
đâu!
3.- Đội Trời: Chúa Yêsu chuẩn bị lên Trời
Khi đã làm trọn công việc bổ túc những thiếu sót trong Cựu Ước, Chúa Yêsu chuẩn bị hành trang
cho hành trình về quê Cha, quê của thế giới Tâm linh, thế giới vĩnh hằng và vô biên ( eternity and
infinity ), Ngài chỉ cho ta hai việc quan trọng :
a.- Việc lên núi cầu nguyện trong 40 ngày để chỉ cho chúng ta con đường lãnh nhận Thần khí
( Chúa Thánh Thần ) là sức mạnh của Tình Yêu nơi thế giới vô biên để chống với những cám dỗ trần
gian hữu hạn, những thử thách của Satan là những cám dỗ của vật chất của danh vọng của mọi thứ
ngã chấp suốt cuộc đời, nếu không trút được hành trang thói hư tật xấu và những thứ vật chất thì
cũng như con lạc đà chui qua lỗ trôn kim với hành trang nhiều quá không qua cữa hẹp được; cũng
vậy hành lý con người về Quê Cha còn đầy mọi thứ Hữu làm sao mà vào thế giới Vô được.
b.- Muốn trút hết hành trang Đời thì Chúa Yêsu đã chỉ cho con đường tích cực nhất, đó là con
đường Thánh giá của Ngài để mà Ngắm, mà Ngẫm, mà Suy, là con đường chấp nhận có ý thức về sự
khổ đau tận cùng, bỏ hết ngã chấp, để giải thoát đau khổ.
Tại sao vậy ? Nguyên nhân của sự đau khổ ở đời, đức Phật bảo là do Sinh, Lão, Bệnh,Tử.
Sinh, Lão, Tử là do sự vô thường của luật biến hoá thiên nhiên mà không nhận thức được mà sống
thuận theo, còn Bệnh là do sự sống của con người nghịch với luật thiên nhiên ( Thuận Thiên giả tồn,
nghịch Thiên giả vong: Nho ). Mặt khác sự đau khổ của con người là do không đáp ứng được “ cái
dục vô nhai “ của mình, cái dục tạo nên nhũng thứ ngã chấp, những tiểu sự, tiểu tâm, tiểu danh, tiểu
lợi nơi trần gian, đây là hàng rào cản đi vào con đường Tâm linh.
Mặt khác, con người cần phải thấm cái đau khổ tận cùng để nhận ra ý nghĩa của khổ đau, đó là do
thói ngã chấp buộc chặt con người vào cái Hữu, là nguyên nhân của khổ đau, không tìm cách bỏ cái
Hữu thì làm sao về được với Vô, với Thiên chúa là Đấng Vô cùng.
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Nếu con người không biết sống theo dòng biến hoá triền miên như con người phải ý thức để sống hòa
điệu cùng thiên nhiên, mà cứ giữ cuộc sống nông cạn trái với thiên nhiên, cứ bám vào cái ngã chấp,
thì làm tắc nghẽn đường lối về Quê. Chính sự đau khổ nhắc nhở chúng ta đi sâu vào đời sống tâm
linh, tức là đi vào cõi Vô. Cái nghịch lý của sự đau khổ là do mình cứ bám những thứ vật chất luôn
đổi thay của thế giới hữu hình, tưởng là giá trị bất biến, mặt khác có ý thức được điều đó, mới tự
cảnh tỉnh mà buông lơi những thứ ngã chấp,vì những thứ đó mình tưởng là bất biến thực sự lại thay
đổi hàng giây hàng phút của thế giới hiện tượng, vậy nên cứ bám vào đó là mê dục, nếu không nhận
thức được mà phá chấp ( nongrasping : nonresistance, nonjudgement, nonattachment ),thì cứ giam
hãm mình trong thế giới hữu hạn, trong vòng khổ đau, làm sao mà trở về Quê Trời là nơi vô biên vô
cùng. Vì ngã chấp mà sinh ra đau khổ, thì phải phá chấp mới trút đi được gánh khổ đau. Trong đạo
Công giáo có cách ngắm đàng thánh giá, để ý thực được sự đau khổ tận cùng của Chúa Yêsu, nếu ta
không ý thức được mục tiêu chính của việc nguyện ngắm là giúp nhận thức rõ ràng ý nghĩa của khổ
đau trong trần thế là do Ngã chấp, có ý thức rõ điều ấy để từ chối mọi thứ trần gian như Chuá Yêsu
đã làm trong vườn cây dầu là khước từ mọi sự cám dỗ của trần gian, và vui lòng chịu nạn đóng đanh
trên cây thánh giá, để cảnh cáo mọi người, nếu không ý thức bài học thánh giá là tiếng chuông cảnh
tỉnh đừng có cứ cố bám lấy lâu đài, mọi thứ hình thức, sứ mạng, cũng như tư tưởng cho là bất biến,
nghĩa là các thứ thủ đắc trong trần gian từ vật chất cho đến tư tưởng thì không thể qua trôn kim
được.
Trong cựu và tân Ước, đã có loan báo sự sụp đổ trật tự thế giới hiện hữu và sự trổi dậy của một “
Trời mới Đất mới “.
Nhà huyền niệm Eckhart Tolle đã viết như sau :” Collective human consciousness and life on
planet are intrinsically connected. “ A new heaven “ is the emergence of a transformed state of
human conciousness and “ a new earth “ is its reflection in the physical realm “.
( A new earth. . . . by Eckhart Tolle p. 23 )
” Trời mới “ không phải là một nơi chốn nào, mà là lãnh vực ý thức bên trong mỗi con người ( Thiên
lý tại nhân tâm ), còn “ Đất mới” là sự thể hiện ra bên ngoài bằng dạng thức của ý thức bên trong,
những dạng thức này luôn luôn là sự phản chiếu từ bên trong ( Hữu ư trung tất hình ư ngoại : Nho ).
Human consciousness là ý thức về Tâm linh, physical realm là Thế sự, mà đời sống Tâm linh và Thế
sự liên kết với nhau theo bản tính, nên thế sự phải là phản ảnh của đời sống tâm linh. Cứ nhìn vào
đời sống Thế sự thì ta biết được đời sống Tâm linh như thế nào rồi. \Vì vậy chúng ta có thể hiểu sứ
mạng của chúa Yêsu là đem thế giới Tâm linh vào Thế sự, đó là đem tình bác ái vào đời để mọi người
biết cách yêu thương nhau, mà sống công bằng, để sống hoà với nhau, và đồng thời cũng dẫn lối từ
Thế sự trở về đời sống Tâm linh. Cái khó là phải hiểu được chân lý ngược chiều để biết cách sống
hợp với luật thiên nhiên, cũng là luật của Thiên chúa, nghĩa là khi đến trình diện thánh Phêrô, ta
phải vất hết hành lý trên lưng lạc đà thì mới vào cữa được.
Chúa đem tình Yêu đến thế gian như ánh sáng chiếu rọi khắp nơi tối tăm và cũng như giòng nước
chảy vào lỗ trống nơi thấp, làm đầy chỗ thấp, mà làm thấp chỗ cao, đây là luật thiên nhiên diễn ra
hàng ngày khắp mọi nơi trước mắt chúng ta, đó là thiết lập lại lẽ công bằng.
Đức Mẹ Maria được tôn xưng là “Tòa Đấng Khôn Ngoan,” chỉ vì Mẹ đã thưa “xin vâng” trước kế
hoạch tình yêu Thiên Chúa (. Lc 1:38). “Trong kinh Magnificat, Mẹ công bố Huyền nhiệm Cứu độ
sắp đến: ‘Đấng Thiên sai của người nghèo’ đang đến ( Is 11:4; 61:1) để hạ bệ những người
quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những người hèn mọn, cho người đói khát được no đầy
và đuổi về tay trắng những người giàu có ( Lc 1:50-53).”
Mục đích là để cho mọi người phải tìm cách phát triển hai đời sống Tâm linh và Thế sự, để yêu
thương nhau mà sống công bằng với nhau, có như thế mới biết cách sống hoà với nhau, thì mới kiến
tạo hoà bình được để mọi người ai cũng có cơ may được gặp Chúa. Chúng ta phải nhớ điều này, khi
ra đời chúng ta chỉ mang theo có tiếng khóc chào đời với cái xác thân trần trụi, thì theo lẽ Trời lúc về
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Quê, thân ta cũng phải trần trụi, nếu có mang thêm thì nhiều nhất cũng chỉ thêm một mỉn cười trên
môi, vì cái mỉn cười phảng phất cuộc sống ở thế giới Vô.
Cha ông chúng ta đã bảo; “ Nhìn quả thì biết cây “, hay xem “ Qủa thì biết Nhân”. Đạo Chúa là đạo
của Hoà bình, nếu xã hội còn hỗn loạn bất ổn thì ta nhận ra Đạo chưa thực sự được đem vào Đời,
chúng ta cần phải tìm cách thay đổi nếp sống sao cho Đạo Đời chỉ là hai mặt của sự sống con Người
liên kết chặt chẽ với nhau làm Một không thể tách rời.
Đạo là nguồn sống, Đời mất đạo thì lấy sức đâu mà sống hòa bình, hảy nhìn vào Đời sống hỗn loạn
thời nay thì ta biết chắc chỉ có “ Đạo nói “, mà chưa có “ Đạo làm “ mà sống, nguyên nhân sâu xa
là Đạo quá chú trọng về hình thức, nên chưa đạt tới mức nhiệm mầu của Đạo, nên Đạo chưa triển
khai được tác dụng của mình. Nhìn lại nếp sống ở Âu Châu ta thấy Đạo và Đời từ xưa tới nay vẫn
còn là Hai thực thể riêng biệt, nên Đế quốc thực dân cứ đi tìm thuộc địa, gây chiến tranh, Chế độ CS
tràn lan gây bất công và khổ đau tột cùng trên thế giới, đó là lý do tại sao chương trình hoà bình của
Thiên Chúa chưa ló dạng.
II.- Nếp sống Diệt Dục
1.- Đội Trời: Con đường Tâm linh
Cuộc sống Diệt Dục được hiện thực ở Ấn Độ giáo cũng như Phật giáo. Sống ở đời ai chẳng ham
muốn, muốn ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cữa rộng vợ đẹp con khôn, tiền muôn bạc triệu, và cứ như thế
lòng muốn càng ngày càng tăng. Nhưng để đạt được những cái muốn đó, con người phải trực diện
với cái thế giới vô thường này với bốn nan đề to lớn. Đó là Sinh, Lão Bệnh, Tử. Đó là chưa kể
những sự va chạm với người khác trong lúc thủ đắc những thứ mà lòng mình muốn có. Hữu thân hữu
khổ, có thân là có khổ, nên đời là bể khổ, nên những người theo quan niệm diệt dục, cố diệt dục để
diệt cái gốc của cái khổ. Nhưng ở đời có những cái muốn chính đáng cần phải được thỏa mãn, cũng
có những cái muốn quá tầm tay với của mình, khi không đạt được, làm cho mình càng khổ đau.Thái
độ sống xuất thế là lối sống cố xa lánh cuộc sống trần gian, tu trì khắc khổ, hạn chế nhu cầu xác
thân, quyết tâm đi tìm lối giải thoát. Con đường tu đại loại theo ba bước” Giới, Định Tuệ. Giới là
những điều tự mình phải cấm kỵ để chặn cái dục của thất tình lục dục, để trau dồi các đức tính luân
lý là bước khởi đầu cho đường lối tu tâm, để khỏi lôi cuốn mình vào mê lộ. Đây là việc của hai
ngành đầu của yoga: Niyama và Yama. Tiếp theo Định là Tâm Pháp tức là những phương pháp để đi
vào Tâm, đó là 5 ngành sau: Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana.
Tuệ là ngành Samadhi đi vào Tâm để tìm về bến Giác.
“ Tất cả các phương pháp trên đều là những thành phần của Raja yoga, vương đạo dẫn tới sự hợp
nhất giữa Cơ thể / Tinh thần / Tâm linh. Cơ thể của ta là Trường ( field ) của những phân tử (
molecules ), tinh thần của ta là Trường của tư duy ( thoughts ). Ở bên dưới cơ thể và tinh thần là là
Trường của Ý thức ( consciousness )- lãnh vực của Tâm linh.
Nhận biết mình như là một tâm linh vô giới hạn ( unbounded spirit ) với thành phần được nguỵ trang
như cơ thể /tinh thần, sẽ giải phóng chúng ta để cuộc sống có lòng tin và lòng trắc ẩn, tình thương và
nhiệt tâm. Để vén màn ( vô minh ) che khuất lớp sâu nhất của con người, chúng ta cần tới sự giúp đỡ
tám phương pháp yoga trên của Maharishi Pantanjali. Mục đích của Yoga là sự phối hợp của tất cả
các tầng lớp của đời sống: môi trường, thể lý, cảm xúc, tâm lý và tâm linh ( environmental, physical,
,emotional, psychological and spiritual .)
Ở cốt tuỷ của nó, yoga có nghĩa là hợp nhất, hợp nhất giữa cơ thể, tinh thần ( mind ) và linh hồn (
soul ); sư hợp nhất giữa bản ngã ( ego ) và tâm linh, ( spirit ) giữa thế tục và thần linh ( mundane and
divine ).
a.- Giới: tu dưỡng các đức Luân lý
Niyama yoga là luật trau dồi các đức tính cá nhân.
Loại yoga này khuyến khích tập luyện:
Sự trong sạch ( purity )
Tính tự bằng lòng, thỏa mạn ( contentment )
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Giữ kỷ luật ( discipline )
Tìm về tâm linh ( spiritual exploration )
Phó thác cho thần linh ( surrender to the divine ).
Yama yoga là luật trau dồi các đức tính xã hôi.
Các phẩm hạnh được trau dồi như:
Thực hành bất bạo động ( practicing nonviolence )
Ăn nói chân thật (speaking truthfully )
Tiết độ sắc dục ( appropriate sexual con trol )
Phải lương thiện ( being honest )
Phải độ lượng ( being generous ).
b.- Định: Tâm pháp đi vào cõi Tâm linh
Asana yoga có nghĩa là tư thế ngồi ( seats ), đó là những tư thế ( posture ) người ta phải tập
luyện để thực hiện sự mềm dẻo của cơ thể và cường lực của bắp thịt ( physical flexibility and tone
). Ở mức sâu hơn asana còn có nghĩa là biểu hiện sự phối hợp của cơ thể và tinh thần, trong đó mình
ý thức được luồng sinh lực ( life energy ) vận chuyển trong cơ thể của mình. Những tư thế của yoga
giúp tạo ra được sự cân bằng, mềm dẻo, và sức mạnh cho cơ thể và tinh thần – tất cả phẩm chất cần
cho một đời sống khỏe mạnh và năng động.
Sự mềm dẻo là sự khác nhau cốt yếu giữa sinh lực của tuổi trẻ và sự mệt
mỏi của tuổi già .
Pranayama yoga là sinh lực ( life force ).
Sự khác nhau giữa xác chết và con người sống là sự hiện diện của Prana. Khi Prana chu lưu tự do
trong cơ thể / tinh thần, mình sẽ cảm thấy mạnh khỏe và sinh động ( vibrant ). Khi Prana bị tắc
nghẽn, sự mệt nhọc và bệnh tật theo sau. Ý niệm của sinh lực linh động ( animating force ) được hiện
diện trong mỗi sự khôn ngoan chính ( every major wisdom ) và truyền thống chữa lành bệnh (
healing tradition ) . Người Tàu gọi là Chi hay Qi. Theo Pantanjali chìa khóa để khích động Prana là
kỹ thuật sự thở có ý thức, gọi là Pranayama. Có một sự liên hệ mật thiết giữa hơi thở và tinh thần,
Tinh thần được tập trung và yên lặng khi hơi thở được điều hòa có ý thức. Khi tinh thần huyên náo
thì hơi thở rối loạn.
Pranayama là kỹ thuật công hiệu để gia tăng sự phối hợp giữa thần kinh và hơi thở (
neurorespiration integration ). Prana là sinh lực luân chuyển trong thiên nhiên và vũ trụ.
Pranayama có thể đưa ta từ trạng thái hạn chế tới trạng thái mở rộng ( expanded state of awareness)
của ý thức.
Pratyahara yoga khuyến khích chúng ta ngừng giác quan từ thế giới bên ngoài để lắng nghe
được tiếng nói bên trong rõ ràng hơn. Pratyahara là tiến trình hướng dẫn giác quan vào nội tâm để trở
nên ý thức hơn về những yếu tố tế vi ( subtle ) của âm thanh, xúc giác, thị giác, xúc giác và khứu
giác. Cuối cùng tất cả kinh nghiệm đều ở trong ý thức.
Khi nhìn một bông hoa trong vườn, mắt ta nhận được tần số của phóng xạ điện từ, nó kích động phản
ứng hoá học trong tế bào hình que và hính cầu đàng sau con mắt.
Khi những biến đổi hoá học trong võng mạc xẩy ra, những xung động điện học được sinh ra sẽ tới vỏ
thị giác ( visual cotex ) ở sau não bộ. Những sự trồi sụt này trong năng lượng và tín hiệu được xẩy ra
trong ý thức. Mặc dầu ta tưởng tượng ta thấy một bông hoa ngoài ta, thực sự ta trải nghiệm nó trong
ta trên màn ảnh của ý thức ( the screen of the consciousness ).
Những nhà yoga lỗi lạc nói: “ Tôi không ở trong thế giới, mà thế giới ở trong tôi” ( Ngô tâm tiện thị
vũ trụ: Nho ). Trong ý thức của mình là những mầm ( seeds ) của âm thanh, cảm giác, thị giác, vị
giác và khứu giác. Bằng cách đi vào nội tâm, ta có thể lui tới những xung động và trải nghiệm sự hiểu
biết trực tiếp về thế giới của hình thể và hiện tượng – sự phản chiếu ý thức của ta.
Khi nhắm mắt lại, nhờ người bạn đọc cho ta những câu sau đây, về :

514

Âm thanh:Tưởng tượng tiếng vo ve của muỗi trong tai ( Sound ). . .
Xúc giác: tượng tượng về sự mềm mại của da một em bé ( Touch ). . .
Thị giác: Tưởng tượng mặt trời mọc trên đại dương yên tĩnh ( Sight ).
Vị giác:Tưởng tượng cắn vào một quả dâu tây tươi thơm ngon(Taste )
Khứu giác: Tưởng tượng mùi của mặt đất sau cơn mưa Xuân ( Smell ).
Pratyahara là tiến trình tạm thời rút lui những giác quan khỏi thế giới bên ngoài để nhận biết những
cảm giác của thế giới bên trong. Chọn những âm thanh, cảm giác, thị giác, vị giác và khứu giác gây
cảm hứng cho ta . Trên căn bản hàng ngày, khi nhắm mắt lại, ta có thể đi vào trạng thái ý thức trải
rộng qua trầm tư mặc tưởng ( meditation ).
Dharana yoga là quyền lực ( mastery ) của sự lưu tâm (attention ) và sự chủ tâm ( intention
). Bản chất cốt tuỷ của thế giới là canh lượng tử ( quantum soup ) và nguồn thông tin ( information ).
Những gì ta thực sự nhận thức là hành vi chọn lựa của sự lưu tâm và diễn tả. Qua sự lưu tâm và chủ
tâm, ta làm đông lạnh năng lượng và tin tức chứa đựng trong một bông hoa thơm, cánh hoa mềm,
cọng gai và tạo ra một cách miêu tả đa giác quan ( multisensory representation ) trong ý thức của ta,
mà ta cho là hoa hồng.
Không có khoa sinh học độc nhất của hệ thần kinh con người, quan niệm một hoa hồng chỉ tồn tại
như một tiềm thế ( potential ). Bằng cách học đánh giá sự lưu tâm của mình là một hoá vật quý báu (
precious commodity ), ta có thể tạo ra một cách ý thức cho hạnh phúc và thành công ở đời. Một
thành phần quan yếu của yoga là tinh luyện sự lưu tâm của mình để giúp thuận lợi cho việc chữa lành
bệnh và biến đổi trong cơ thể / tinh thần.
Theo yoga, sự chủ tâm có năng lực tổ chức vô biên ( infinite organizing power ). Sự chủ tâm có thể
chữa lành bệnh, tạo ra nhiều yêu thương hơn trong đời, hay trở nên ý thức hơn về thần linh trong
mình ( own divinity ). Khi sự ý thức được vững chắc trong mình và có một sự chủ tâm rõ ràng, thiên
nhiên tập hợp lại ( nature rallies ) giúp ta hoàn thành những khát vọng sâu xa nhất. Phải ý thức về sự
chủ tâm của mình. Lập một danh sách những việc quan trọng mà mình muốn thấy được khai ngộ (
unfold ) trong đời. Hồi tưởng 2 lần trong ngày ( nhất nhật tam tỉnh ngô thân: Nho ) trước khi mình
trầm tư mặc tưởng..
Khi tinh thần mình lắng xuống, nhường chỗ cho chủ tâm, phó thác những khát vọng mình cho vũ trụ.
Khi đó để ý tới những đầu mối ( clues ) xẩy ra trong cuộc đời, những đầu mối, những sự gợi ý đó sẽ
hướng dẫn ta hoàn thành những khát vọng.
Dhyana yoga là sự phát triển của Ý thức chứng nhân ( witnessing awareness ). Đó là sự biểu
hiện của kiến thức rằng: Ta ở trong thế gới này nhưng cũng không ở trong thế giới này ( Thực nhược
hư, hưũ nhược vô : Nho ). Suốt trong cuộc đời, chúng ta trải qua nhiều kinh nghiệm, nó biến đổi từng
lúc: Môi trường thay đổi, bạn bè đổi thay, những cảm tình và tư duy đều biến đổi. Sự bất biến duy
nhất trong đời là sự bến đổi miên trường (perpetual change ). Dhayana là sự trau dồi, đào luyện (
cultivation ) của ý thức, để ở giữa những sự biến đổi bất tận này, mình không đánh mất chính mình
trong những đối tượng của kinh nghiệm.
Mặc dầu hoàn cảnh, tình thế, con người và vật luôn thay đổi trong đời, trạng huống ( aspect ) mà
mình mục kích những thay đổi đó là bản chất của con người mình – linh hồn của mình. Cung cách
trực tiếp nhất để trau dồi trạng thái ý thức mục kích hiện tại miên trường ( everpresent witnessing
awareness) là qua trầm tư mặc tưởng ( meditation ), trong đó mình học cách quan sát tư tưởng, cảm
giác, cảm tưởng và âm thanh dấy lên trong ý thức của mình, mà không cần phản ứng lại chúng. Khi
mình khai triển được sự tinh xảo trong trầm tư mặc tưởng, ta có thể áp dụng vào trong đời sống hàng
ngày. Mình học cách tập trung và tỉnh thức trước tất cả những khả thể, tình trạng, bất cứ khi nào
những thách thức dấy lên, để ta có thể chọn nhựng hành động tốt đẹp nhất, nó làm khuếch đại cơ
may mà chủ tâm của ta và những khát vọng của ta được viên mãn.
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c.- Tuệ : Đường Tâm đạo về Bến Giác
Samadhi yoga là trạng thái con người được ổn định trong ý thức không bờ bến và thuần khiết
( pure ) . Vượt qua thời gian và không gian, vượt qua quá khứ và tương lại ( Hiện tại miên trường:
Nho ), Samadhi thưởng thức được lãnh vực của vĩnh hằng và vô biên ( eternity and infinity ). Đó là
bản tính cốt yếu ( essential nature ) của con người. Chìm đắm mình vào Samadhi trên căn bản đều
đặn sẽ xúc tác sự biến đổi của điểm tương quan nội tại ( internal reference ) từ bản ngã tới tâm linh.
Ta thực hiện những hành động trong thế giới như là một cá nhân trong khi trạng thái nội tại lại là một
người của con người phổ biến ( universal ). Đó là trạng thái trong đó sự sợ hãi và lo lắng không còn
dấy lên.
Mình phó thác nhu cầu của mình để dẫn dắt mình một cách nghiêm ngặt, vì mình nhận ra rằng đời chỉ
là một trò chơi vũ trụ ( Hoá nhi đa hý lộng : Con Tạo hay vui đuà: Nho ), như một diễn viên tài giỏi,
mình đóng vai trò tuyệt diệu, nhưng không đánh mất cái chân ngã ( real self ) trong vai trò mình thủ
diễn. Đó là mục đích của yoga – Tự biết lấy chính mình như là con người tâm linh, để thiết lập vững
chắc trong sự hợp nhất và thể hiện hành động hoà hợp với dòng tiến hoá của đời.”
( “ . . . “ : The seven spiritual laws of yoga : Deepak Chopra M. D. and David Simon M.D. Xin tìm
xem để biết về 7 luật Tâm linh cùng các thế luyện tập yoga )
2.- Đạp Đất: Thế sự
Trước thế kỷ 16, nước ta chưa có Kitô giáo, mà chỉ có Tam Giáo đồng nguyên, tuy thái độ sống của
mỗi tôn giáo khác nhau : Lão giáo thì lên núi tu Tiên, Phật giáo thì nhập thiền để diệt khổ, còn Nho
giáo ( Khổng giáo ) thì mọi người chỉ lo tu tâm ở mức Giới để lao mình vào con đường, Tề, Trị, Bình.
Ngày thường thì ba tôn giáo có ba cách sống Tâm linh khác nhau, nhưng lúc đất nước lâm nguy, thì
cả ba đều lăn lưng vào con đường an bang tế thế, vì trước khi tu theo Lão hay Phật, các vị đều học
kinh điển Nho giáo, nên việc hợp lực cứu nước của ba tôn giáo tuy có khác ở mức độ đường Tu,
nhưng không có gì ngăn trở khó khăn trong con đường Tề, Trị, Bình. Trong nước ta, các vị tu trì
Phật giáo cũng như một số đạo hữu cũng sống theo lối Diệt Dục, các vị đi vào nẻo tu khổ hạnh, dùng
đường lối Thiền định, diệt Tham Sân Si để vén màn vô minh mà đáo Bỉ Ngạn tức là Giác Ngộ.
Có nhiều Đường lối Thiền, nên có những cách tu luyện khác với yoga, nhưng đại để đều đi theo ba
bước Giới, Định, Tuệ. Tu trì theo lối này cần phải có kiến thức rộng về Nho giáo, để có thể đọc vô số
kinh kệ chữ Nho thật khó, và phải dùng nhiều thời gian để tu tập, nên số người theo được cũng hạn
chế. Nhờ nhu cầu học kinh kệ mà những người Phật giáo cũng như Nho gia giữ được chữ Nho, đây
là một điều rất qúy, ngày nay người ta khinh chê, nhưng thực sự chữ Nho chứa những tinh hoa rất
súc tích của nền văn hoá đại chủng Việt, mà hầu như chúng ta đã bỏ quên. Trong mỗi chữ Nho đều
chứa những kiến thức phong phú, những câu chữ Nho trong Kinh Điển đọc lên nghe như nhát gừng,
không đâu vào đâu, nhưng đều chứa minh triết phong phú. Nếu ta biết cách tìm được mạch lạc nội
tại của những câu đó nối lại với nhau thì nó toả ra một thế gìới Đạo lý mênh mông.
Tổ tiên xưa nhờ trực thị, đã nói những câu rất súc tích, nhưng vì lý trí chưa phát triển đủ để quảng
diễn những minh triết đó, để minh giải cho mọi người hiểu, lại nữa bị cai trị triền miên, dân ta bị kìm
hãm trong cảnh nghèo, cũng như sự tràn lan quá nhanh của văn minh Tây phương, nên bị Nho giáo
đã bị đẩy lùi vào bóng tối. Cái suy đồi của xã hội chúng ta một phần là do sự mất mát này. Để mất
chữ Nho là đánh mất Hồn Việt, khi “ Hồn mất trước thì Nước mất sau “.
3.- Ở Đời
Nước Ấn Độ có rất nhiều giai cấp, tình trạng bất công xã hội rất nặng nề, đời sống dân chúng nhiều
nơi rất nghèo nàn cực khổ, Calcutta là một ví dụ. Đời sống Tâm linh của họ rất cao, nhưng không
đem vào Thế sự được. Ngày nay tình trạng xã hội đã khá hơn.
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III.- Nếp sống Quả Dục
Quả dục là lối sống vừa đáp ứng lòng khao khát, ham muốn của con người ba nhu cầu căn bản, như
Thực (ăn ) Sắc ( tính dục ) Diện ( Thể diện ), nghĩa là phải lo cho việc ăn uống cho no đủ, cũng như
tính dục được đáp ứng để thỏa mãn lòng khao khát yêu đương của trai gái ( sự khởi đầu của tình yêu
Thìên chúa nơi trần gian ) cùng việc duy trì nòi giống, tuy có vui có buồn, nhưng cuộc sống cũng vui
tươi, có sinh thú. Mặt khác cũng biết hãm lại để ở một mức độ vừa phải những thứ không cần thiết
để còn lo bồi dưỡng cái Thể để cho cái Diện được hiền lành khả ái. Tuy sống lăn lưng vào đời,
nhưng cũng chẳng bám chặt vào đời, vì quan niệm “ sinh mới chỉ là ký, mà tử mới là quy ). Đây là
thái độ chiết trung giữa đa dục và diệt dục.
Đứng về phuơng diện xã hội, nếu tất cả mọi người trong xã hội đều sống theo lối Diệt dục thì con
người sẽ mất hết sức sống bên ngoài, xã hội trở nên tiêu điều, làm sao cho đất nước giàu mạnh để
bảo vệ quốc gia hầu cho mọi người được yên ổn. Còn nếu sống theo lối Đa dục, tất nhiên sẽ dẫn
tới cảnh “ thượng hạ giao tranh lợi, mọi người phải làm việc quần quật, không còn thì giờ để quan
tâm đến đời sống tâm linh hầu tu dưỡng lòng yêu thương, xã hội dễ rơi vào tình trạng thiếu kỷ cương,
chắc chắn sẽ bị rối loạn. Còn nếp sống Quả Dục là nếp sống Ở Đời được quân bình giữa hai yếu tố
Trời Đất theo tỷ lệ “ tham Thiên ( 3 tinh thần hay Tình ) lưỡng Địa ( 2 vật chất hay Lý ), ( Tham
Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số : Dịch ).
1.- Đội trời và đạp Đất
Vũ trụ quan động và triết lý Nhân sinh của phương Đông. Sở dĩ cha ông chúng ta có thái độ sống này
là do cái nhân sinh quan và vũ trụ quan Động theo Dịch lý. Dịch của Việt quan trọng ở các cặp đối
cực giao thoa ( Tiên Rồng, Vợ chồng ). Ở trên bình diện sáng tạo là hiện tượng Tán và Tụ. Tán bắt
nguồn từ Singularity của Big Bang ( sự dãn nở vũ trụ ) mà tạo sinh là vạn vật, tức là hai đối cực
Không gian và Thời gian như hai mạng lưới đan kết với nhau mà sinh ra các Thiên thể, vạn vật, gọi
là Thời – không- nhất –phiến ( Einstein : Time – Space – continuum ). Tán tạo ra sức Quy Tâm,
đồng thời phải có đối cực Tụ là sức Ly Tâm để giữ các Thiên thể ở trạng thái quân bình động hầu tồn
tại lâu dài. Để hiểu hai sức Tán Tụ, ta xem “ hiện tượng vũ trụ dãn nở “ như bàn Tay ta ném gụ (
toupie ). Singularity là điểm tay cầm dây, sự nổ tung là động lực ném ra, sức ném này tạo ra phản
lực là sức Quy Tâm ( kéo về gốc Singularity ), cái gụ được sợi dây quấn xung quanh, khi được ném
ra quay theo qủy đạo bầu dục, tạo ra sức Ly Tâm để cân bằng với sức Quy Tâm.
Hai sức quy và ly tâm giúp các thiên thể giữ được thế quân bình động mà tồn tại lâu dài, nghĩa là
tiến hoá và trường tồn.
Trên bình diện quả địa cầu thì ngoài vũ trụ vật chất thì còn có sinh vật, đó là các cặp đối cực trai /
gái, đực / cái, trống / mái, phấn hoa đực / nhụy hoa cái, là những nguyên động lực sinh sinh hoá hoá
trong vũ trụ theo chu trình Tiểu Diễn: sinh, thành, suy, hủy, còn chu trình Đại Diễn là Nguyên Hanh,
Lợi, Trinh. Không có các cặp đối cực này thì quả đất chỉ là thiên thể trơ trọi, không có sự sống. Vật
chất ta thường tưởng là bất động, không biến hoá là sai lầm, vật chất nào cũng luôn biến đổi, đến sắt
thép còn biết co dãn nữa là, các điện tử bên trong mọi vật đều chuyển động không ngừng. Sỡ dĩ
chúng ta thấy im lìm, là vì khả năng hữu hạn giác quan của ta không thể nhận thức được, Phật giáo
cho các sự biến đổi do sự vô thường, Hinduism cho là maya ( The mind is maya : tuồng ảo hóa đã
bày ra đó ). Còn Cha ông Nho giáo của ta xem mọi vật trong trần thế là “ Thực nhược hư, hữu
nhược vô “, ( thực cũng là hư, có cũng như không, có đó không đó , không nên bám vào, vì chúng là
thứ biến đổi không ngừng,bám vào nó không được vì là trái với luật biến hoá của Thiên nhiên ), hay
“ một đời ta bảy đời hắn ( nó )”. Nhờ quan niệm này mà cha ông chúng ta đã mở lối cho chúng ta
một phương pháp tuyệt diệu để sống đời sống giao thoa giữa Tâm linh ( thực ) và Thế sự ( hư ), cung
cách đem Tâm linh vào Thế sự đơn giản nhất là sống theo Ngũ thường và Ngũ luân ( xin xem bài “
Tinh hoa văn hoá Việt, trong cuốn Việt Nam văn hoá chi bang, chưa xuất bản ), mọi người hàng ngày
phải tu luyện ở mức Giới, để lăn lưng vào con đường, Tề, Trị, Bình, còn một số kẻ sĩ thì còn theo 2
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nấc sau cao hơn là Định và Tuệ. Với cái nhìn Vật lý của khoa học hiện đại, ta thấy cấu tạo cơ bản
của mọi vật chất đều là nguyên tử, điện tử. Mỗi nguyên tử đều chứa hai đối cực electron mang điện
âm và positon mang điện dương, hai đối cức này luôn chuyển động ngược chiều mà tạo nên dòng
điện nhờ sự vận hành của hai lực ly và quy tâm.
Bản thể của Vũ trụ này là vật chất và năng lượng và ngược lại, vật chất ta tưởng là im lìm, nhưng
vật chất có thể đổi ra năng lượng và ngược lại, năng lượng được biến đổi ra nhiều dạng, điện năng,
quang năng, nhiệt năng, hóa năng . . .Năng lượng vừa được truyền đi bằng làn sóng hình sin, vừa
được các photon ( quang tử ) truyền đi theo đường thẳng với những tần số khác nhau.( Louis De
Broglie ), ( Có lẽ làn sóng hình sin là lộ trình của nguồn sống Tình yêu, còn sự truyền thẳng của các
photon là lộ trình của nguồn sáng Công lý ).
Các giác quan ta chỉ nhận biết được những thứ có tần số hợp với tần số 5 giác quan hữu hạn của ta.
Tư tưởng là năng lượng có tần số ở ngoài nhận thức giác quan nên ta không thấy được, nhưng nó
chu lưu trong vũ trụ, tư tưởng nhân loại cùng tần số có thể bắt gặp nhau được theo luật loại tụ, Nho
gọi là “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “, còn cha ông chúng ta thì bảo “ Tuồng nào
theo tập nấy “. Luật loại tụ là một trong 3 luật lớn trong vũ trụ. Đó là luật giá sắc, luật biến động
và loại tụ. Nếu chúng ta biết suy tư, ăn ở như cung cách của Tiền nhân thì có thể bắt gặp được tần
số của Hồn thiêng sông núi, mà rước Hồn Nước về với chúng ta.
Ta cũng không nên lầm tư tưởng với chân lý, chân lý từ thế giới Tâm linh thì vô biên, còn tư tưởng
do sự suy tư ( hữu hạn ) của con người nào cũng tương đối. Cố chấp vào những thứ tương đối đã
sinh ra vô vàn khổ đau cho nhân loại. Ta có thể tìm tư tưởng, mà không thể tìm chân lý bằng lý trí, vì
lạc nẻo, cũng như không thể tìm hạnh phúc đích thực ( vĩnh cửu ) ở trần gian, tuy vẫn có thứ hạnh
phúc tương đối là khi ta biết sống hoà với nhịp sống của vũ trụ trong khi còn ở trần gian mà thôi.
Tổng quát, Cha ông chúng ta đã nói: “ Dịch nghịch lý chi số “ nghĩa là Vũ trụ được biến hoá nhờ
chân lý ngược chiều của hai đối cực. Thế giới nhất là Tây phương rất giỏi về suy tư, mà chưa thực
sự biết quy tư. Suy tư theo đường lối khoa học kỹ thuật là hướng ngoại ra Thế sự để nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần, còn quy tư là đi vào lòng mình ( vào Tâm để được linh ) để phát triển đời
sống Tâm linh, là nguồn mạch của Tình Yêu. Đây là chân lý quan trọng, nay các học giả Tây phương
mới nhận ra, mới nói thế kỷ 21 là thế kỷ của Tâm linh, nhưng thực hành vào đời sống theo chân lý
ngược chiều chưa được nhắc tới rộng rãi.
Nhờ quan niệm động biết được vật chất biến đổi không ngừng, không thể bám vào, nên đời sống của
Tổ tiên, theo giáo sư Kim Định là đong đưa giữa Hữu vi và Vô vi, nên An vi, ( triết lý Ấn Độ thiên về
Vô vi, triết lý Tây phương thiên về Hữu vi, tổng hợp của Kim Định là triết lý An vi: xem sau ). Khi
ra đời thì phải chấp, phải thủ đắc những thứ cần thiết cho con người. Có cuộc sống xứng với nhân
phẩm, nhưng phải xem mọi thứ “ có đó mà không đó, có cũng xem như không “,“ dễ chấp mà cũng
dễ phá “ Tâm linh và thế sự quện lại vào nhau làm một. Đó là triết lý nhân sinh, triết lý lấy con
người làm chính cốt, nên hành hướng vào con người, ( và hành hướng theo vũ trụ ). Do đó được coi
như minh triết, triết lý mang nhiều tính chất xã hội, chính trị luân lý cũng gọi là Đạo học.
2.- Ở Đời
Theo Việt tộc, đây là con người Mẹ Âu Cơ luôn phối Thiên (đội Trời ) để tu dưỡng đạo Nhân ( Mẹ
non Nhân ), và Cha Lạc Long cũng luôn phối Địa ( đạp Đất, Cha nước Trí ) để trau dồi đức Trí, tuy
là mỗi người một hướng lên non và xuống biển để phát triển toàn diện, nhưng vẫn gặp nhau trên
cánh đồng Tương để cùng nhau “ ở Đời “ cho cuộc sống được “ Tình Lý tương tham “. Lên non tu
dưỡng thì có lòng Nhân, với lòng Nhân, khi xuống biển ra sống ở đời mới thực thi Công bằng được,
sống Công bằng để tạo thế hoà với Người và Trời Đất thì mới có đức Dũng. Đây là vần đề rất đơn
giản cho con Người và cuộc đời, nếu mỗi người hết lòng yêu thương mình và mọi người để ăn ở
công bằng với nhau thì đương nhiên nhà sẽ yên, nước sẽ trị, và xã hội hoà bình. Còn những người
sống theo tinh thần Khổng giáo thì hầu như mọi người, “ tự thiên tử chí ư thứ nhân nhất thị giai dĩ tu
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thân vi bản “, ai cũng có biết và sống theo đường Nhân Nghĩa, tuy còn rất đơn giản, nhưng đây là
phương cách phổ thông đem tinh thần Tâm linh vào Thế sự rất tài tình, chưa có nền văn hoá nào làm
được, đã có những thời nhờ tình thần này duy trì được thì đất nước an bình, con người được sống an
vui.
Nhờ nhận thấy được vị trí quan trọng của Hành Thổ trong cơ cấu của khung Ngũ hành mà ta cha
ông chúng ta khai triển được phương pháp đem Tâm linh vào Thế sự. ( Nhưng đến thời Hán Nho đi
theo con đường bá đạo,thì đã đánh mất tinh tuý, nên nay ta cần phải khai quật lên, đã được bàn ở
chỗ khác ). Trong Ngũ thường thì Nhân ở vị trí trung cung hành Thổ, đại diện cho Vô, thuộc về Tâm
linh, còn các đức Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ở vị trí 4 hành xung quanh, đại diện cho Hữu, thuộc về Thế sự .
Hán Nho đã không nhận ra trung cung hành Thổ,là đại diện cho Tâm linh, các Đức xung quanh là
Thế sự, nên đã đánh mất tinh tuý của Nhân Nghĩa, Nhân Nghĩa chì còn là mớ đạo lý khô khan, làm
cho người ta chán ngấy. Ta có thể biểu diễn như sau:
Lễ
↑
Nghĩa ← Nhân → Tín
↓
Trí
Ta có thể nói Nhân là Đạo Nhân ( thuộc Tâm linh ) là lòng Nhân ái yêu thương tất cả mọi người,
không trừ một ai, ngay với kẻ thù, vì mọi người đều nhất thể với nhau, ( vạn vật đồng nhất thể ), đều
là tinh hoa của Trời Đất, , đều là anh em, tất cả đều bình đẳng, nên đem lòng yêu thương nhau. Có
đội Trời tức là đi vào cõi Vô mới có lòng Nhân.
Nhân cũng có hai chiều nội và ngoại: nội thì yêu mình, phải làm cho mình được phát triển toàn diện
về hai mặt tâm linh và thế sự, ngoại là yêu người cũng giúp cho người ta được phát triển như mình.
Bốn đức Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ( thuộc Thế sự ) xung quanh đều phải đươc tẩm nhuận đạo Nhân, khi ra
sống ở Đời thì mới không bị lưu tục, nghĩa là sai lệch. Nhờ được tẩm nhuận đạo Nhân là lòng yêu
thương, nên khi ra đời ăn ở với mọi người theo các Đức Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, là lẽ công bằng thì mới “
phải người phải ta “được. Để thi hành đức Nghĩa một cách trọn vẹn, thì phải thực hiện các đức
sau:Lễ là cung và kính; cung là trọng mình, kính là trọng người. Khi đã ý thức được trọng mình thì
mọi lời ăn tiếng nói đều thể hiện chữ Lễ để xứng với phẩm giá của mình, khi biết cách trọng mình thì
cũng sẽ biết cách trọng những người, ngay cả đến các con trẻ cũng như những người khốn cùng.
Mình thi lễ với những gì tinh hoa nhất trong mỗi con người.
Nghĩa cũng có hai chiều, là nhiệm vụ của chính mình đối với mọi người, cũng như đối với chính
mình. Mình có làm trọn nhiệm vụ đối với mình trước , thì mới có thể làm tròn nhiệm vụ đối với những
người khác. Nghĩa cũng còn có nghĩa là biết thích nghi,( Nghĩa giả nghi dã ) biết quyền biến. Trí
cũng có hai chiều: biết mình và biết người, biết điều hay cùng điều dở của mình cũng như của người,
Tôn tử có nói: Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng “. Thường ta chỉ biết người, mà không để ý biết
chính ta, ( Xem người thì sáng, nhìn mình thì quáng ) nên thường ăn ở trái dạo, dễ bị thất bại.
Tín là tin mình và tin người, mình có là người đáng tin thì người ta mới tin mình được, phải đáng tin
từ những cái nhỏ nhất, đây là điểm rất quan trọng, vì đánh mất chữ tín thì đánh mất mối liên hệ xã
hội.
Có tu dưỡng đạo Nhân, để ra đời thực hiện các Đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín , để biết ăn ở với nhau theo
hai chiều ngược nhau, như thế mới thể hiện được lẽ công bằng. Bỏ lối ăn ở theo lối công bằng là bỏ
mất đạo lý làm người. Khi bỏ mất đạo lý công bằng làm người, thì sẽ tạo ra bất công trong mọi lãnh
vực của đời sống, gọi là bất công xã hội dưới muôn ngàn hình thức, nào là chiếm đoạt bất công của
cải vật chất, chức vị danh vọng, uy quyền, chân lý hình thức. . .
Khi bỏ cuộc sống Đạo lý, trước hết là ngược với thiên lý của Trời Đất, để “ Thuận thiên giả tồn,
nghịch thiên giả vong : Sống thuận với luật Thiên nhiên hay lòng Trời thì tồn tại , sống nghịch với thì
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bị tiêu diệt “, nghĩa là sống bất công với chính mình, vớí vợ chồng con cái mình rồi với đồng bào
mình và nhân loại thì sẽ sinh ra bất hoà.
Tất cả mọi bất công trong xã hội làm đảo lộn xã hội ngày nay trên thế giới đều bắt nguồn từ cách ăn
ở mất đạo lý làm người. Ta cũng có thể nói Nhân là lòng yêu thương, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là chi tiết
hóa lẽ công bằng, Phật giáo gọi là Bi, Trí, Kitô giáo gọi là Bác ái và công bằng. Quên mất ý nghĩa
sâu xa của Ngũ thường để mà khinh chê dè bỉu là làm sỉ nhục Tổ tiên Trời Đất, làm mất nhân cách
của chính ta. Sống trong xã hội ai cũng phải thực thi lẽ Công bằng, muốn sống thực sự công bằng thì
phải có lòng Nhân ái, miệng nói Nhân ái mà không sống Công bằng là không có Đạo lý . Còn Ngũ
luân cũng là những mối liên hệ Công Bằng trong xã hội: Đó là mối liên hệ giữa Vợ Chồng với nhau,
Cha Mẹ với con cái, Anh Chị em, Nhân dân và chính quyền, Bạn bè đồng bào.
Đây là mối liên hệ Tình Lý tương tham: có Tình để biết yêu thương nhau, có Lý để sống công bằng
với nhau, tức là phải yêu thương, kính trọng mọi người bất kể là ai và ăn ở công bằng với nhau. Nếu
được như thế thì không ai nỡ làm mất lòng nhau, mà không sống hoà với nhau.
Khi nhập quốc tịch Hoa kỳ, Einstein đã phát biểu:
“ Người ta thường gán cho vĩ nhân những đức tính và trí tuệ siêu phàm. Đó là chính trường hợp tôi,
giữa những khả năng và quyền phép người ta gán cho tôi quả có sự tương phản lố bịch với chính con
người của tôi. Ý thức tình trạng kỳ dị nọ có lẽ không thể chịu được nếu không có một sự an ủi nào
đó nghĩa là thấy ở đó một dấu đáng mừng cho thời đại chúng ta, mà người ta tố cáo là quá vật chất,
thực ra là nó dễ biến Thường Nhân ra Anh Hùng những mục phiêu hoàn toàn thuộc phạm vi lý trí và
luân lý. Điều đó chứng tỏ sự Hiểu Biết và đức Công Bằng vẫn được phần lớn nhân loại đặt cao bên
trên Giàu sang và Quyền bính.”
( Nhân chủ : Kim Định tr. 128. Dịch trong cuốn : Comment Je vois le monde : Einstein. Page 53. )
Tổ tiên ta nói “ Dĩ hòa vi quý “đây là hoà trong từng cá nhân, trong mọi gia đình, trong quốc gia và
nhiều quốc gia,nhất là hoà điệu với Thiên Địa Nhân. Nền văn hoá này gọi được là văn hoá Thái hoà.
Phỏng có nền văn hoá nào giúp ta đạt được sự sống thài hoà như thế .
Đây là ta chỉ mới bàn đến việc tu dưỡng Thân Tâm ở mức Giới mà thôi để Tâm linh hoá Thế sự ở
mức độ phổ quát, ai cũng có thể thực hiện trong nếp sống hàng ngày của mình, hay nói cách khác là
đem Đạo lý vào Đời. Vế phần Thế sự thì điều quan trọng là phải thiết lập được cơ cấu xã hội thể
hiện được sự công bằng khắp mặt, phải có một hiến pháp bào đảm vững chắc cho giá trị đó, tiêp đến
là chính quyền phải biết quân bình giữa Nhân quyền và dân quyền để nâng cao dân sinh và dân trí
cũng như giáo dục phải biết đào tạo cho được hai mặt thành Nhân và thành Thân . . .
Nhưng khổ thay, đất nước chúng ta từ ngàn xưa từng bị nền văn hoá du mục bạo động Bắc phương,
áp bức bóc lột, giam hãm trong cảnh nghèo nàn và ngu tối, luôn phải sống trong cảnh “ cái khó bó
cái khôn “, nên lâu ngày cũng quên lảng mất, chỉ sống lây lất với chút gì còn lại với nền văn hoá đã
tàn phai. Tiếp đến thời kỳ bị Pháp đô hộ, thấy văn minh vật chất Tây phương rực rỡ quá, nhìn lại thì
đất nước mình quê mùa lạc hậu, nên hao hức đả phá văn hoá xưa ( thực ra là thứ bá đạo Hán Nho ),
các nhà tân trí thức Tây phương đem nếp sống cá nhân chủ nghĩa vào, đem văn chương lãng mãn,
triết lý ý niệm vào, toàn là những chuyện không ăn nhằm gì tới hoàn cảnh Nơi đây và Bây giờ của
con người và đất nước, đưa hồn hồn Việt lơ lửng trên mây, trời cao không thấu, đất dày không bén
chân, toàn lo những chuyên đâu đâu, mà quên chuyện chính mình, cuộc sống của dân tộc mình, nhất
là không ý thức được tình trạng nô lệ, vong thân, vong bản của mình.Cái mất lớn lao nhất là mất ý
thức về chính mình về gia đình mình và đất nước mình, vì đã để cho “ Hồn ( thiêng Sông Núi ) mất
trước, Nước mất sau “. Tất cả hầu như đoạn tuyệt với nguồn gốc Tổ tiên, coi việc sống nhân nghĩa
là lỗi thời quê mùa lạc hậu, đi rước những thứ độc duợc từ Tây phương về, quê hương của ba tại nạn
lớn của nhân loại : Đó là chế độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân, chế độ cộng sản, những thứ này đi
tới đâu thì máu và nước mắt gieo tới đó, còn những tinh hoa của xứ người thì không học được!
Nhưng bao ngàn năm nay các xã hội cứ hỗn loạn, chỉ có một điều duy nhất là mọi người chưa ăn ở
công bằng với nhau: Vợ Chồng có ăn ở công bằng với nhau không, có yêu nhau theo điều kiện
không ?, và có kính trọng nhau thật sự không ?
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Cha Mẹ Con cái có ăn ở công bằng với nhau không? . “Lúc Trẻ con cái đã có được cậy cha ( mẹ )
không? ,và lúc về Già cha mẹ có cậy được con cái không“? Trong xã hội cũng như trong các tôn
giáo người trên và người dưới đã có ăn ở bình đẳng và công bằng với nhau không?. Đừng cho
việc này là tầm thường, thực ra là những điều phi thường để tạo cái Hoà trong gia đình và xã hội. Bỏ
những cái “ Sảy “ này sẽ nảy ra “ cái Ung”lớn lao làm tan hoang con người và xã hội. Cứ thực thi
cái điều giản đơn này thì mọi sự sẽ êm, không cần chạy loanh quanh khắp chốn mà tìm, phải tìm ỡ
chỗ gần mình nhất và khó nhất và sâu kín nhất là nơi cái Tâm của mình. Khi sống ở đời nếu không
chú Tâm, thì có mắt mà đâu có thấy, có tai mà Không có nghe, có lưỡi mà không biết mùi vị ( Tâm
bất tại yên, thị bất kiến, thính bất văn, thực bất tri kỳ vị : Nho ). Còn khi không đi vào nẻo Tâm linh
thì đánh mất cái Tâm tức là Tình Yêu là đánh mất tất cả: mất cả Thiên chúa, Thượng đế cùng với
Trần gian và chính cuộc sống mình nữa!
Bài học này đã được Tổ tiên dạy bảo ít nhất từ 5000 năm nay, nhưng chúng ta tuy có nghe nhưng đâu
có liễu hiểu ( comprehension ), nên không lưu tâm thực hiện hàng ngày, mà cứ đôn đả đi bốn phương
trời xa xăm tìm cây đũa thần ở trần thế là thế giới duy lý, nhất là Tây phương, nhưng khổ thay con
đường “ Duy lý ngăn cản đời sống Tâm linh “, tìm ở trần thế nơi Lý cùng Sự là lạc nẻo.
3.- Đội Trời: Tâm linh của Nho giáo
Nhiều người cứ lầm tưởng rằng Nho giáo chỉ biết có con đường Tu, Tề, Trị, Bình mà không có con
đường tu luyện về Tâm linh, đành rằng trong con đường an bang tế thế đã có sẵn công cuộc Tâm
linh hoá Thế sự rồi, nhưng chỉ ở mức Giới mà thôi, đây là mức phổ thông để ai ai cũng tham dự
được, tức là Đạo Nhân và các đức Nghĩa, Lễ, Trí,Tín tức là lẽ sống công bằng. Đây là việc tâm linh
hoá thế sự hay là cách đem Đạo lý nhân sinh vào Đời.
Trên mức Giới, Nho gia còn có Định và Tuệ. Qua câu chuyện giữa Khổng Phu Tử và các môn đệ ta
sẽ thấy rõ bước đường Định và Tuệ của Nho gia thời xưa.
“ Trong cuộc mạn đàm, đức Không hỏi các môn đệ, nếu “ Bây giờ trao nước vào tay các anh thì các
anh tính làm điều gì? “ Học trò Lộ đưa ra giải pháp Quân sự, Nhiễm Hữu đặt nặng vấn đề Kinh tế,
trò Xích tìm giải pháp Ngoại giao, nghi lễ.
Còn trò Điểm ngưng tay gảy đàn, ngập ngừng đứng lên. Đức Khổng thúc dục, anh mới thưa rằng:
Mộ Xuân giả, Xuân phục ký thành,
Quán giả ngũ lục nhân,
Đồng tử lục thất nhân
Dục hồ Nghi,
Phong hồ vũ vu. Vịnh nhi quy.
Phu tử đồng ý với quan điểm của trò Điểm: “ Về cuối mùa Xuân, khi áo Xuân đã thành: rủ một ít
bạn trạc mười sáu đôi mươi ra tắm sông Nghi, rồi lên núi Vũ Vu hóng gió, đoạn ca hát mà về “.
Đây là một điều lạ đời, trong khi đất nước tan tành, mà Khổng Phu Tử lại đồng ý với trò Điểm về
việc ngao du sơn thủy, lo chuyện đi tu để vui cùng non nước.
Nhưng chính chỗ đi chơi ngược đời đó, ta thấy Điểm có gan lên đường thực sự, có mắt tinh đời coi
nhẹ cái người đời coi trọng, đặng coi trọng cái người đời coi khinh, thoát được cái nạn “ bỏ Gốc theo
Ngọn: xả Bổn trục mạt “: Gốc là Tâm linh, Ngọn là Thế sự “ , có đạt được cái Gốc Tâm linh, thì mới
giải quyết xong Ngọn Thế sự, tức là lấy : Tu thân vi bản “ ( Tự thiên tử chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ
tu thân vi bản : Nho ). Dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu: Tắm ở sông Nghi, lên núi Vũ Vu hóng gió
đây là con đường thanh lọc ( purgatoire ) Thân Tâm bằng Nước, Nước biểu thị Trí, Non biểu thị
Nhân, để tẩy sạch trần cấu và hứng gió mưa từ Trời tức là tu dưỡng đức Nhân. Đây là công việc
phối Thiên, giúp ta đi vào tâm linh để thành Nhân, rồi ra sống ở đời để thành Thân hầu thành công.
Nếu con người chưa sửa soạn đủ để hưởng cái thành công của mình, thay vì thành công để tô thắm
cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt nhau, vì đã đánh mất Tâm đạo. ( Lược ý trong cuốn Tâm tư về quy
tư: Kim Định )
Ta cũng có thể giải thích hành trình đội Trời cũng theo ba bước: Giới, Định, Tuệ.
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a.- Tâm đạo
“ Đội Trời là để đi vào Tâm đạo, Tâm đạo là đường đi vào vào cõi Tâm, Tâm không phải là quả tim
của con người, mà là điểm linh quang ẩn trong sâu thẳm con người, nó chính là “ Thiên lý tại nhân
tâm “. Muốn đi vào Tâm đạo, thì phải tìm cách đi vào nẻo Vô. Vô đây là : “ Vạn vật sinh ư Hữu,
Hữu sinh ư Vô” : muôn vật sinh ra là do cái Có, cái có lại do cái Vô .ĐĐK. 2 “ Vô đây là chân không
diệu hữu, không phải là vô trong “ cặp đối cực tương đối Vô sánh với Hữu” trong thế giới hiện
tượng.
“ Cái học xây trên chữ Vô, là chìa khóa mở kho tàng truyền thống mà may thay Đông phương còn
giữ được phần nào, thực ra là của chung nhân loại. Vô vi của Lão Trang trở thành một nhãn hiệu của
Đạo học. Cái đặc sắc của triết Đông là cái học lấy Vô làm hồn Sống. Vô cực đặt trên Thái cực ( Thái
cực nhi vô cực ). Nhân sinh lý tưởng của con người đặt trên chữ Vô: “ Thánh nhân vô công, vô kỷ,
vô danh “; ‘ xử dân vô tri vô dục ( Lão).
Còn Khổng thì “ vô vi chi trị “ , và “ Dư dục vô ngôn “ , nên cũng đã tu luyện theo lối tuyệt tứ: Vô ý,
vô Cố, vô Tất, vô Ngã “ để đi về cõi Vô là nguồn gốc của mọi cái Hữu ( Hữu sinh ư Vô ). Còn
thánh Gandhi thì nói : Tôi tự diệt cho đến số không ( Je me reduis à zéro .) “
b.- Những đức tính của Tâm.
“ Những đức tính của Tâm là bao dung và thống nhất.
** Bao dung: Lời nói là hữu hạn, nên không thể dùng lời nói hữu hạn để diễn tả cái
Tâm ( vũ trụ chi Tâm), tức là cái vô biên, cái tuyệt đối được. Nhưng khi hiểu tuyệt đối là vô cùng
không nói ra được, thì bớt đi sự chấp nhất vào một khía cạnh này mà chối khía cạnh kia. Vì thế Ấn
Độ dùng danh từ cái ấy ( Tat ) để chỉ Đạo, cốt để khỏi loại trừ khía cạnh khác của Đạo. Tuy sống
trong thế giới hữu hạn, mọi sự đều tương đối, nhưng vẫn phải dùng lời Tương đối để nói về Tuyệt
đối, nhưng không được cho là Tuyệt đối thật, nếu thế thì sẽ dẫn đến việc loại trừ bao thực nghiệm của
người khác đang sống trong thời đại và cảnh vực khác, nên quan niệm về Tuyệt đối cũng khác. Khi
nhận ra tính cách nhân tạo của Tuyệt đối, Tuyệt đối của mình không phải là duy nhất, coi kinh
nghiệm của kẻ khác cũng có giá trị với trình độ riêng của họ. Vòng Thái cực nói lên 64 ngả vào
trung tâm ( Đồng quy nhi thù đồ: Trở về với chân tâm thì đồng một ), nhưng đường về có nhiều ngả,
nên cần kính trọng tự do mỗi người, đó là đức tính đầu tiên của con người đi đúng hướng về Tuyệt
đối thực : “ Tri thường dung”( Lão ) , đó là nền tảng của tính bao dung.
**.- Thống nhất. “ Hảy trở lại ngắm xem vòng Thái cực sẽ thấy tất cả hình xung
quanh đều đặt chân vào hình tròn ở giữa như các đũa xe cắm vào nòng xe “ Tam thập phúc cộng nhất
cốc. Lão 11: Ba mươi tai hoa cùng chung một nòng xe “ ( trục ở giữa ).
Nòng xe thông với mọi đũa tỏa ra khắp xung quanh, đang khi các đũa ngoài không thông ngang với
nhau được, nhưng lại có thể thông nhau nhờ đi thẳng vào nòng xe. Tính chất đó rất tiện để biểu thị sự
hiện diện cùng khắp của Tuyệt đối. Đó là Thiên lý đi vào mọi vật hay nói đúng hơn mọi vật do đó
mà có. Khi thấu được đến Tâm thì sẽ liễu hiểu hết mọi sự, “ tri Tâm tắc tri Thiên “ là vậy. Cái biết đó
là cái biết quán xuyến kỳ diệu.
Chỉ một chữ Vô gồm thâu hết mọi giá trị tinh thần Tam giáo Đông phương. Trái lại cái học Hữu vi
rất rời rạc lẻ tẻ chia ly, chỉ thấy từng khía cạnh hhỏ, không sao thống nhất lại được. Môn nào cũng chỉ
biết có cái độc hữu của mình, vì vậy hay gây nên những xung đột ý hệ, không thể hướng vào hành
động, đó là sự thiếu sót hiện nay của nhiều ngành tâm lý. Biết bao sách tả hết hiện tượng này đến
hiện tượng khác từng hàng trăm trang, mà không tìm thấy trong đó mối Nhất Quán. Đó là tai họa xa
lìa cái Tâm học xa lìa đời sống, thiếu nơi quy tụ. Vì đó là cái học của Tâm, là cái học biết từ trong
biết ra, nên cái học có quy tụ nhiều hay ít là do tới gần Tâm học nhiều hay ít. Cho nên những cái học
rời rạc, học một đàng làm một nẻo, đều tại thiếu sức huyền diệu của Tâm mà ra.
Kinh Dịch nói đến công hiệu lớn lao của Tâm học như sau: “ Cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Phi
thiên hạ chi chí Thần, kỳ thục năng dữ ư thử : Thoạt nhiên Cảm mà Thông suốt căn nguyên của thiên
hạ. Nếu không phải bậc chí Thần thì ai có khả năng tới được mức ấy. ( Hệ từ thượng 10 ) “. Con
người có cái thân vật chất không to lớn chi đáng kể, nhưng lòng lại khát vọng vô biên .
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Muốn thỏa được cái bao la cao quý đó, phải đi vào Tâm pháp. Đóng đô trong cái học hạ trí hiện
tượng, mà không tìm đường thông với Vô cùng thì dẫu hay tới đâu cái học đó cũng là cái trống rổng
như con bướm bay lượn giữa muôn hoa rực rỡ mà không màng chi tới hút mật, rồi cũng có ngày phải
chán, là vì những tư tưởng ấy cũng như văn chương chứa nó, tất cả là thuộc cái học hướng ngoại, lấy
sự vật làm đối tượng , mà sự vật như ta đã xem trên, chỉ là những mảnh vụn được chỗ này thiếu chỗ
kia, không tài nào lấp đầy lỗ kín nơi con người. Người Tây phương chuyên chú về khoa học, nên
dùng lối học phù hợp cho vật chất. Ngày nay người Đông phương đang cố theo rượt cho kịp. Nhưng
nếu bỏ cái học hướng Tâm là lấy Con Người Muôn Thuở làm đối tượng thì thật là uổng. Con đường
lý tưởng là giữ cả Tâm cả Trí “ Vô Vi và Hữu vi, hợp Nội Ngoại chi Đạo ( Trung Dung 26 )”. (
Những Dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây: Tâm tư. Kim Định )
Tam giáo Đông phương gặp nhau trên đường Tu ở Gốc Vô và cũng gặp nhau ở Ngọn: Tề, Trị, Bình.
Nay có thêm Kitô giáo cùng các Tôn giáo khác, chúng ta cũng có thể trao đổi cho nhau về hai nẻo
Tâm linh và Thế sự để tìm về đường lối Đại kết, tất cả đều quy tụ laị trong lòng dân tộc để xây dựng
lại con người gia đình và xã hội để kiến tạo nên một xã hội hoà bình, ai ai cũng có quyền sống và
quyền được hưởng chút hạnh phúc ở trần thế, và cùng giúp nhau đi vào cõi vinh hằng. Việc này sẽ
biến thành sự thực, nhưng mình phải cùng nhau tự làm lấy, chứ không thể cầu xin hay tìm ở đâu mà
có được.
c.- Hành trình đi về Tâm
*.- Giới
Giới là việc tu luyện đạo đức cá nhân ( Ngũ thường: Đạo Nhân ) và các đức xã hội ( Ngũ luân : đức
Công bằng ), việc này từ thiên tử đến thứ dân ai cũng phải tu trì mà sống với nhau, còn có đường
lối tu cao hơn tức là Tâm pháp để đạt Tâm đạo thì dùng Tử ( Khổng Tử ) tuyệt tứ :Vô Ý, vô Tất, vô
Cố , vô Ngã
*.- Định
“ Bước thứ hai là Định là Tâm pháp, là nhận thức được những thứ cản trở đường về tâm linh là : Ý,
Cố, Tất, Ngã, nên phải tìm lối thanh tẩy để đi về nẻo Vô:
*.- Vô Ý : Ý đây trước hết là những ý tượng của các vật thể cá biệt do giác quan đưa vào và
được lý trí thâu nhận, nên rất bì phu vụn mảnh, tức là cái gì ly cách, cá biệt chắn lối, không cho thấy
Nhất thể .. . Phải bỏ những cái hữu hạn vụn mảnh ấy đi mới đi vào Tâm linh được.
*.-Vô Cố: là những công ước xã hội, những nền đức lý hình thức, những tục lệ mỗi nơi mỗi
thời đại. . . thường được gán cho tính chất tuyệt đối, trường cửu. . ., cho là những điều tất định trường
cửu. Nếu không khởi công giũ bỏ những ý niệm tất định để chúng sẽ không đóng cặn thành những
khuôn cứng nhắc, được gắn bó lại thành tư tình, tư dục.
Những thứ tất này như những ý hệ sẽ tước đoạt hết mọi quyền tự quyết nội khởi của nhân chủ thành
một hệ thống tự động bị sai khiến từ bên ngoài. Khi sự sai khiến đó không được nhận thức thì sẽ đến
giai đoạn ba là cố chấp bám vào.
*.-Vô Tất: Cố chấp thuộc ý chí tham dục. Những tục lệ hay công ước của một xã hội tư riêng
trong một giai đoạn nào cần thiết cho một thời một nơi được công kênh lên bậc tuyệt đối, mặc cho bộ
áo tính chất vĩnh cữu, và nhất là linh thiêng, thì lúc đó ngấm sâu vào xương tuỷ để huy động toàn thề
Ý, Tính, Chí của con người: Ý và Tình được huy động ở hai đợt trên, đến Cố thì Ý chí bị huy động
trọn vẹn và nó trở thành cố chấp, nhỏ hẹp, độc hữu. . . , nuốt trôi hết mọi sinh lực.
*.-Vô Ngã: Ngã là đợt cuối cùng trên quá trình nô lệ hoá con người vào trần thế.
Ở Ý con người bị mang gông mắt như ngựa kéo xe. Ở Tất thêm xúc cảm, tư tình gia tăng đeo lên mắt
nhiều thứ kính màu: đen, đỏ, trắng, tím, tùy tính khí.
Ở Cố thì cả ý chí cũng bị cột luôn, và ôm ghì lấy ý kiến kia như là của mình.( self indentification ).
Cuối cùng đến ngã thì ý không còn là của mình nữa, nhưng đã đồng hoá với mình rồi, được coi là
chính mình. Ở đợt này ý kiến chiếm trọn ngôi vị con người. Nhân vị bị vùi đi và chủ quyền nằm trọn
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trong tay Ngã. Ngã là gì nếu không là sự tổng hợp của các ý kiến, cảm tình, thói tục, sự vật, ảnh hình
do giác quan thâu vào làm thành hệ thống sai sử con người, nên con người chỉ còn là một nhân hình
bị sự vật sai sử giật dây, con người mất nhân chủ tính vời quyền tự do tự nội. Nếu thực hiện được vô
ngã thì con người trở về được với Tâm đạo, nơi vũ trụ chi tâm ( nhân tâm ).”
( Lược trích Tâm tư: Suy tư chân thực là Quy tư. Kim Định )
*.- Tuệ
Bước thứ ba là Tuệ là bước cuối của Tâm đạo: Phương pháp là theo đạo Trống hay Tọa vong của
Nhan Hồi. Nhan Hồi theo đường lối Tọa vong là ngồi yên mà quên hết sự đời, mà đi về nẻo Tâm linh,
nhưng Nhan Hồi chỉ thực hiện được có 3 tháng!
Đạo Trống là : “ An thổ, vô tư , vô vi “ để “ Đôn hồ nhân cố năng ái “, nghĩa là ngồi yên, tịch nhiên
bất động quên hết sự đời, để cho cõi lòng trống không, để “ tuyệt tứ “ nghĩa là thanh lọc hết cái ngã
chấp đi, vén màn vô minh, để tu dưỡng đức Nhân mà yêu thương hết mọi người.
3.- Ở Đời của người Nho giáo
Cuộc sống ở Đời của Tổ tiên ta là điều hòa giữa hai nếp sống Diệt Dục và Đa dục. Diệt Dục và Đa
Dục là hai đối cực của cuộc sống. Qủa Dục là lối sống chiết trung, chấp kỳ lưỡng đoan để hợp với
Thiên lý, tức là Dịch lý để cho Thuận thiên mà trường tồn và tìm hạnh phúc.
Quả dục là lối sống tiết độ trong mọi lãnh vực, từ lời ăn tiếng nói, đi đứng , suy nghĩ, hành động . . .
để đời sống luôn được quân bình, là trạng thái luôn tiến bộ và trường tồn.
Ở trong gia đình, nếp sống quả dục là biết thích hợp với mọi hoàn cảnh thịnh suy, để giữ mức sống
quân bình, “ giàu làm kép hẹp làm đơn “,để con người khỏi rơi vào tình trạng bất an, có được giàu
thì cũng sống trong cảnh “ phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất: có
giàu sang thì cũng không sống phóng túng dâm đãng, có gặp cảnh nghèo thì cũng không thay đổi khí
tiết, trước vũ lực thì cũng không khuất phục: Mạnh Tử “,
Nếu giữ được đời sống quả dục thì có giàu “ nứt đố đổ vách “ hay “ nghèo rớt mùng tơi “ như thằng
Bờm cũng vẫn giữ được cõi lòng an nhiên thư thái, nhỏ to giàu nghèo gì thì cũng cảm nhận được
chút hạnh phúc trần gian. Nhưng khốn thay nhân dân ta lại bị các chế độ chuyên chế Bắc và Tây
phương áp bức và bóc lột, kìm hãm trong cảnh nghèo nàn và ngu dốt, nhưng cũng nhờ lối sống quả
dục, mà trong trường kỳ lịch sử tuy nghèo và khó, nhưng nhờ ý thức “ giàu làm kép, hẹp làm đơn “,
cũng như lúc nào cũng cố chịu đựng cuộc sống” thắt lưng buộc bụng “, mà nhân dân ta vẫn đã gồng
mình chống trả được với kẻ thủ mạnh gấp nhiều lần để tồn tại, nhưng khốn nỗi đã mất hết nội lực,
đến nay chưa đủ sức mà vươn lên được.
IV.- Tóm lại
Nếp sống Diệt Dục là nếp sống của Ấn độ giáo và Phật giáo. Nếp sống Quả Dục là nếp sống của
Nho gia. Cả hai nếp sống này là nếp sống của Đông phương.
Còn nếp sống Đa Dục là nếp sống của Tây phương. Nếp sống Quả dục là nếp sống chiết trung giữa
Diệt dục và Đa dục, nếp sống này thuận với Dịch lý, cân bằng hơn, nó tiến bộ và trường tồn.
C..- Sa cơ thất thế quê người chiếc thân
Sa cơ có thể coi như bị rớt từ Trời xuống, con người chưa vươn lên đủ để thực sự phối Thiên được,
tức không đạt tới nẻo Tâm linh, tuy có nói tới Tâm linh, nhưng thực sự chưa có lòng Nhân, không có
Bác ái, chẳng có Từ bi thật sự, hay chỉ có lời nói mà không có việc làm, chỉ có hình thức mà không
có nội dung. Vì không đội đến Trời, nên cứ lơ lững trên các từng mây như con diều đứt dây, mỗi
người mỗi hướng, một ngả. không thấy rõ con người vong thân, nên không thấy được chính mình
không thấy được những nhu cầu thiết yếu cho con người, những vấn đề căn bản của xã hội, mọi
người cứ vui lòng sống với nhau như hạt cơm rời, không nối kết chặt chẽ với nhau trong Đạo lý. Thất
thế là khi mất chủ đạo được khơi nguồn từ đời sống Đạo lý nơi Tâm linh nên không đủ ánh sáng soi
rọi lối vào thế sự, vì mất hết nội lực, nên con người bị vong thân, vong bản, đành phải đôn đảo đi
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rước hồn ngoại lai về thay thế cho cái hồn dân tộc, đạo lý nhân sinh. Hết rước hồn Tây là những triết
lý tôn thờ ý niệm, để con người bị ru ngủ lơ lửng trên các tầng mây, than mây khóc gió, cho cuộc đời
là nôn mửa, rồi đến “ “ bác Hồ vĩ đại “ bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước, rước được các Hồn
Ma“ Marx, Lenin, Staline, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. . .
về thay cho Mẹ nhân ái Âu Cơ, Cha trí lự Lạc Long, con Hùng vương hùng dũng, coi đồng bào là kẻ
thù, lấy thù hận thay cho yêu thương, lấy hành động bất công làm lẽ sống! Cái giá của nếp sống vọng
ngoại là tan hoang và điêu tàn! Khi đã xa lạ với con người, với đồng bào, xa lạ với trần thế thì làm
sao mưu phúc lợi cho con người, bao nhiêu thiện chí có thừa thì cũng chỉ dùng để phá hoại mọi thứ
mà thôi! Quê người chiếc thân: Mất niềm tin ở chính mình, nơi đồng bào mình, nơi Hồn thiêng Sông
Núi, nơi văn hoá dân tộc, nên đôn đáo đi tìm ở Tàu, ở Tây, ở Liên Xô, rước được những thứ đã mất
Tâm linh, là mất Tình người thì làm sao mà không chà nát con người, phá tan gia đình và xã hội.
Sống ở quê mình mà hồn nô lệ cứ lang thang, cứ trông ngóng ở quê người, thì biết gì về con người
mình, gia đình mình và đất nước mình mà phục với vụ. Vì thế thân phận nhân dân Việt Nam chẳng
khác gì thân phận bi đát của nàng Kiều, không phải “ Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần “ mà đến
nhiều lần, tới nay cái hồn cứ vẫn mãi lang thang nơi quê người vậy!
Tiếng đoạn trường của Nguyễn Du về thân phận con người và đất nước còn réo gọi văng vẳng bên
tai hơn 300 trăm nay mà nhiều người đâu có nghe thấu! Hết Tàu qua Tây, hết Tây qua Liên Xô, rồi
sang Trung cộng, nay thì sẽ qua Mỹ, cái hồn cứ mê mãi trong giấc mê làm đầy tớ thì làm sao ngóc
đầu lên được. Theo ai cũng được miễn là đừng có nô lệ, kẻ nô lệ là loại đã mất hồn người, mất
hướng sống rồi, chỉ biết ngóc đầu tuân lệnh chủ, sống chỉ thêm nhục mà thôi !
D.- Đôi giòng về triết lý An vi
Triêt lý An vi là triết lý biến động của Dịch lý, loại triết Đông này như chiếc xe lửa đặt trên cặp
đường rầy Âm Dương nhằm hướng Thái Cực mà tiến. Cần lưu ý là tuy Tàu có Kinh Dịch hết sức đồ
sộ, nặng về 64 quẻ, còn Dịch của Việt tộc nên lại nặng về nền tảng là nét song trùng lưỡng hợp ( các
đối cực giao thoa như Việt Nam, xuất phát từ vật biểu kép Tiên Rồng, vợ chồng , vật biểu của Tàu
chỉ đực rựa, trước là chim cú đời Hiên Viên Hoàng Đế, đến Bạch mã, đến đời Nhà Hán mới có Rồng
). Nhờ các đối cực như Âm Dương tương thôi mà tiến, tiến để tiến bộ nhưng cũng đạt thế quân bình
động mà trường tồn. Sở dĩ Tiến là nhờ sự đun đẩy giữa hai đối cực, Trường tồn là nhờ hai đối cực
đạt được vị thế quân bình động.
Trước tiên tôi xin kê ra đây các cặp đối cực tiêu biểu: Hữu / Vô, Hữu vi / Vô vi, Âm/ Dương, Tâm
linh / Thế sự, Trời / Đất.. .
Về cơ cấu thì có các huyền số tiêu biểu: Các Số lẻ : 1, 3, 5. . . chỉ Âm, Trời, Tâm linh, Vô ,
Các số chẵn: 2, 4, 6 chỉ Dương, Đất,. . Hữu . .
Văn hoá Ấn Độ có cơ cấu 4 – 1 ( 4 tinh thần, 1 vật chất )
Văn hoá Tây Âu có cơ cấu 1- 4 ( 1 tinh thần, 4 vật chất )
Văn hoá Đông Nam của Việt tộc có cơ cấu: 3 – 2 ( vài ba hay Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số
; 3 tinh thần, Tình; 2 vật chất, Lý ).
Ở trên chúng tôi đề cập tới ba nếp sống Diệt Dục, Đa Dục và Quả Dục .
Đây là trìết lý nhân sinh của Tổ tiên xưa bắt nguồn từ Dịch lý.
Diệt Dục là nếp sống Xuất thế của văn hoá Ấn Độ có cơ cấu là 4 -1
Đa Dục là nếp sống Nhập thế của nền văn hoá Âu Tây ó cơ cấu là 1 – 4
Quả Dục là nếp sống Xử thế của nền văn hoá Đông Nam của Việt tộc có cơ cấu là 3 – 2. Các cặp
đối cực trong cơ cấu Ngũ hành như sau:
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Hạ Hỏa Nam
2
↑
Xuân Mộc Đông 3←Thổ →4 Tây Kim Thu
↓5
1
Đông Thủy Bắc
Thổ, huyền số 5 : Đại diện cho Tâm linh, cho Vô. Các hành xung quanh đại diện cho Hữu : Đông
Tây Nam Bắc: khung không gian. Xuân Hạ Thu Đông: khung thời gian.
Các cặp đối cực : 1 – 2; 2- 1;3 – 2; 2 – 3, 1 – 4; 4- 1. . .
Không gian ( cặp đối cực 3 – 4 )và Thời gian ( cặp đối cực 1 – 2 ) đan kết với nhau thành Thời –
Không nhất phiến mà sinh vạn vật ( Time- Space- continuum: Einstein )
Trong các cặp thì cặp đối cực 3 – 2 là cặp đối cực quân bình nhất, nhờ 2 đối cực có cách biệt thì
mới biến hoá được, nhưng cách biệt không quá lớn thì mới tạo lập nên thế quân bình. Nhờ sự đun
đẩy của đối cực, mà tiến bộ và trường tồn. Đó là Dịch lý.
Quả Dục là cốt tuỷ của nếp sống An vi, vì nó thể hiện Đạo lớn Âm Dương hoà :Nếp sống Diệt dục
thiên về lãnh vực Vô vi của triết lý Ấn Độ. Còn Đa Dục là nếp sống thiên về lãnh vực Hữu vi của văn
minh Tây phương. Quả Dục là nếp sống chiết trung giữa Diệt Dục và Đa Dục. Vậy triết lý An vi
là triết lý của đại Đạo Âm Dương hoà của Dịch lý: Là một tổng hợp của Vô vi và Hữu vi.
Đây là nếp sống “ hợp nội ngoại chi đạo”, là triết lý nhân sinh hợp với Thiên lý, là nguồn gốc của
biến hoá và trường tồn. Triết lý nhân sinh này là triết lý nền tảng của nền văn hoá thái hoà của đại
chủng Việt, ( theo giáo sư Kim Định thì 70% dân Tàu cũng thuộc đại chủng Việt ).
Con người của Việt Nho là một trong Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. Trời là Thiên hoàng, Đất là Địa
hoàng, thì Nhân cũng là Nhân hoàng. Con Người là tinh hoa của Trời Đất, không bị Trời kéo lên (
Duy Tâm ), Đất dật xuống ( Duy vật ), nên là con người Nhân chủ ( Tinh hoa của Trời Đất ), biết
cách tự chủ tự lực tự cường, luôn biết vươn lên để vượt qua khó khăn, không ỷ lại không vọng ngoại
để trở nên con người hèn yếu, để trước hoàn cảnh con người hư, nhà tan, nước mất thì không chỉ biết
than van, khóc lóc hay trốn tránh đi nẻo khác, mà phải biết vùng lên mà vực dậy. Con người đã được
“ Thiên sinh Địa dưỡng: Trời sinh, Đất nuôi” theo giòng sinh sinh hoá hoá của Tạo hóa “để cho “
Nhân hoà “, để cho nhịp sống tất cả được chuyển đều theo tiết nhịp vũ trụ ( cosmic rhythm ).
Đã là Tài một trong ba Tài, nên con người phải biết tác, chữ tài gảy ( 扌)là biến thể của chữ thủ (
手 ) là tay, có tay nên tác được, ham thích hành động, vì nếu không làm, không hành động thì làm
sao” hợp nội ngoại chi đạo “ được, hành động để thể hiện cái“ hữu chư trung tất hình ư ngoại “.
Ta biết có ba loại hành động: Cưỡng hành, Lợi hành và An hành.
Cưỡng hành là hành động bắt buộc trái với ý mình, nhiệm vụ và quyền lợi không đi đôi với
nhau, hay nói cách rõ hơn là có nhiệm vụ nặng nề mà quyền lợi bị tước mất.
Những người sống trong chế độ nô lệ cũng như chế độ độc tài thì bị cưỡng hành, họ phải sống kiếp
trâu ngựa, người chủ “ đập thì đi, hò thì đứng “ giống như trâu bò, mọi quyền làm người bị chủ thâu
tóm hết, chỉ phải tuân lệnh chủ, nai lưng cật lực làm việc đem quyền lợi tối đa về cho chủ. Đây là
nguồn gốc sự bất công gây ra bao thảm cảnh trên trần gian!
Chế độ nô lệ, chế độ đế quốc thực dân, chế độ Cộng sản ở Âu châu và chế độ phong kiến bá đạo ở Á
Châu, các chế độ độc tài đảng trị cũng như quân phiệt trên thế giới là những ví dụ điển hình, đó là
giai cấp thống trị. Những người thuộc giai cấp thống trị này là những người ghét lao động nhất là
lao động chân tay, họ không những không thích mà còn ghét, khinh bỉ những người lao động chân
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tay, cho lao động chân tay là hèn hạ. Họ là giai cấp quý phái coi mình là sang trọng, chỉ thích bóc
lột sức lao động theo cái tham Dục của mình, cái Dục ngày càng tăng thì bóc lột người càng tinh vi
và độc ác. “ Phú quý sinh lễ nghĩa “, nên họ ở ngoài và ở trên và khinh khi những kẻ chính họ làm
cho “ bần cùng sinh đạo tặc “. Một ông vua Việt Nam khi được triều thần tâu là dân đói, ông thản
nhiên bảo “ sao không nấu cháo gà cho nó ăn “, đây là lòng thương hại của vị vua quý phái. Cũng
thế, ngày nay nhiều vị trí thức cho là mình thuộc giai cấp cao sang ở trên, ở ngoài dân tộc, đâu có
muốn dính đến việc chính trị tàn bạo đang áp bức và bóc lột người dân, vì việc này chỉ làm khổ thân
mình trong khi mình còn đang sung sướng.
Lợi hành. Là hành động vì lợi, thủ lợi càng nhiều càng tốt, họ không khinh chê lao động, kể
cả lao động chân tay và trí óc. Đây là những người sống theo nếp sống đa Dục của chế độ Tư bản.
Họ là những người đa dục, cái lợi là đối tượng của đời sống, tuy có pháp luật cản ngăn,
nhưng đôi khi họ cũng coi nhẹ lối sống công bằng và lương thiện, miễn làm sao đạt được nhiều lợi
lộc. Ngày nay là thời đại “ Toàn cầu hoá “, các nước giao lưu với nhau, trao đổi mọi thứ với nhau để
mưu lợi ích cho quốc gia họ. Cuộc đấu tranh dành vật chất và ảnh hưởng ngày càng ráo riết hơn.
Đây là một cuộc “thượng hạ giao tranh lợi “ở mức tinh vi và gay gắt nhất.Tuy cũng có luật chung
của quốc tế để giữ sự trao đổi đa phương được công bằng với nhau, có Liên hiệp quốc cầm cán cân
hòa giải, nhưng không rõ khi quyền lợi hai cường quốc lâm vào ngõ bí, quốc tế có giúp nhau hoà
giải được không, hay lại đi vào vết xe đổ tiếp theo hai cuộc chiến tranh trước.
Còn An hành là hành động không bị cưỡng hành hay lợi hành, mà là hành động để thể hiện
đạo lý làm người. Nền văn hoá Hoà bình cách nay ít nhất 13. 000 năm và nhiều nhất là 30.000
năm, có tục lệ Điểm Đạo để thử xem lúc người con đã đến tuổi trưởng thành đã được phát triển đủ
để sống tự lập được hay chưa, họ cần phải được tẩm nhuận thêm linh lực nữa. Sau đó tiến lên một
mức khác là lễ Thành Định, ở lễ này người con trai trưởng thành phải thử thách nhiều khả năng như
vừa chạy vừa thỏi lửa nấu cơm, như leo cây chuối, . . . và nhiều thử thách khác nữa. Sau đó, các Nho
gia công thức thành lễ Gia quan, tức là lễ đội mũ để trao trả quyền tự lập cho người con được tự do
xây dựng cuộc đời khi đã tới tuổi 18, 20. Cha mẹ không còn ôm người con bó buộc trong canh tay
của mình nữa.
Trong buổi lễ người cha đội mũ cho con, để tượng trưng cho việc trao trả tự do cho con, sau đó lại
đọc những lời khuyên nhũ đạo nghĩa:
Cư thiên hạ chi quảng cư,
Hành thiên hạ chi đại đạo
...
Phú quý bất năng dâm,
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất
...
(Mạnh tử )
Nghĩa là khuyên người con:Con nên ở vào nơi rộng nhất của Thiên hạ, tức là ở trong đạo Nhân, nơi
đây mọi người biết yêu thương nhau.
Con nên thưc hiện đường lối lớn tức là đức Nghĩa hay chi tiết hơn là các đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, để
mọi người sống công bằng với nhau.
Có được như thế, thì khi gặp những thuận lợi hay nghịch cảnh, đều thể hiện được đạo nghĩa:
Có giàu sang thì không sống phóng túng, buông thả phung phí mà dâm đãng.
Có bị nghèo hèn cũng không có đổi thay nếp sống khí tiết, mà “ Bần cùng sinh đạo tặc “
Trước uy vũ, mọi cảnh áp bức cũng không thể khuất phục, quỳ lụy.
Đối với con gái thì có lễ cài Trâm trước khi lập gia đình, ý nghĩa cũng như thế.
Nhờ ý thức về cách đào tạo con người như thế, nên con người mới trưởng thành đủ, mới mong có thể
an hành được.Vậy: Triết lý An vi thể hiện sự sống biến động theo Dịch lý, theo hướng Thái cực mà
tiến, là triết lý có đặc tính tiến bộ và quân bình nên trường tồn.
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Triết lý An vi là tổng hợp của Triết lý Đông Tây, gồm Vô ( Tĩnh ) và Hữu ( Động ),Tĩnh ở thế giới
Tâm linh, Động ở thế giới hiện tượng. An vi là triết lý nhân sinh giúp ta biết cung cách xử thế, có
Học mà cũng có Hành, để cho đời sống mọi người được sống hoà với nhau cũng như hoà điệu với
nhịp biến hóa và trường tồn của vũ trụ, chứ không là triết lý chiêm nghiệm ý tưởng của Tây phương,
là triết lý xa rời cuộc sống. Đây là triết lý hướng dẫn đời sống của con người sống hoà với nhau
trong xã hội, mà cũng giúp nhau trên con đường giải thoát.
Triết lý An vi nói cổ thì cũng rất cổ vì nó xuất phát ít nhất từ nền văn hoá Hoà bình cách nay đả
12.000 năm đến 30.000 năm ,và mới thì cũng rất mới, vì nó rất hợp vớí khoa học vi tử của Vật lý hiện
đại. Nó không có hoài cổ và phản tiến hoá như có người lầm tưởng cho rằng nó chỉ ngồi “ an “ và
không “ vi “ gì cả. ( Việt Nho và triết lý An vi là công trình khai quật nền văn hoá đại chủng Việt
để đi tới một “ tổng hợp đầy sáng tạo” từ triết lý Đông Tây Kim Cổ của triết gia Kim Định ).
E.- Đem cái nhìn An vi vào xã hội Việt Nam
I.- Trường hợp Việt Nam hiện nay
Đảng CSVN đã rước CS quốc tế vô thần từ Tây phương về, các triết gia nổi
tiếng của Tây phương đã cảnh cáo CS là một trong ba tại nạn to lớn trong nhân loại. Lý do rất đơn
giản, vì CS là thứ vô thần chối bỏ đời sống tâm linh, là nguồn mạch của tình người. Khi con người đã
thiếu tình người thì họ sống với nhau như ngợm, chỉ biết dùng bạo lực để cướp nhau.Vì quá nhiều
nhiệt tâm về việc chiếm đoạt quyền lực để thủ đắc vật chất, những người CS đã dăng lưới bủa “
Thiên đàng trần gian “ với viễn tượng “ thế giới đại đồng “, để mong luà nhốt nhân loại vẫy vùng
trong mạng lưới “ Tham, Sân, Si ”.
Đây là đỉnh cao của lối sống Đa dục ở Âu châu, tiếp sau lối sống Tham dục bành trướng của Đế
quốc thực dân. Người CS cảm thấy Quốc gia còn nhỏ hẹp quá, phải thâu gồm cả quốc tế vào mới
thỏa lòng, nên việc đầu tiên là phá quốc gia, muốn phá quốc gia thì phải loại trừ người quốc gia,
phải diệt những người đầu đàn, là những phần tử tinh hoa của quốc gia.
Nhưng quốc gia Việt Nam được xây trên nền tảng gia đình, nên cũng phải phá nốt gia đình.
Về vật chất thì phải tịch thu tài sản, tước đoạt hết những gì mà gia đình được xây dựng trên đó, muốn
phá gia đình thì phải diệt trừ những tay cột trụ xuất đầu đàn của gia đình, đây cũng là thành phần
tinh hoa của nông nghiệp là nền tảng của quốc gia .
Đối với công thương nghiệp cũng vậy, muốn tịch thu tài sản và phương tiện sản xuất thì phải diệt trừ
những thanh phần giỏi giang về việc làm ăn công thương nghiệp. Về tinh thần thì phải phá luân
thường đạo lý, là keo sơn gắn mọi người lại với nhau, đó là Ngũ thường và Ngũ luân của Nho giáo
đã ăn sâu vào tâm trí người dân, cũng như phá tinh thần các tôn giáo.
Những vị xuất sắc nhất trong các tôn giáo đều bị giết, bị thủ tiêu hay tìm cách hạn chế mọi hoạt động
của các thành phần còn lại. Về vật chất thì phải tước đoạt tài sản, để bắt mọi người trong xã hội phải
lệ thuộc chặt chẽ vào miếng ăn, tấm áo, đó là cách tước đoạt quyền tự do để cho dễ sai khiến, bắt vào
làm tập đoàn tập thể theo cung cách “ Thượng đồng “ , cái gì cũng phải theo y hệt như cấp trên là
đảng, nhất nhất mọi suy nghĩ hành động phải làm theo ý đảng.
Về Tâm linh thì phải phá truyền thống văn hoá dân tộc cũng như giá trị các tôn giáo, vì những giá trị
trong văn hoá cũng như tôn giáo đều chứa những giá trị đạo đức ngược với chủ nghĩa vô thần CS,
những giá trị đó tố cáo sự tham tàn và bạo ngược của CSVN. Đó là lý do tại sao trong mọi chế độ
CS, sau khi bắt đầu lo làm ăn tập thể, là xã hội đã bị phá cho tan tành từ con người đến cơ chế xã hội
đến văn hoá và tôn giáo và cả vật chất nữa.
Mọi thứ còn lại là những thứ cặn bã với một tâm lý quá tự ti, nên phải tự tôn là đỉnh cao trí tuệ, là
lương tâm của nhân loại. Nhân sự lãnh đạo toàn là một đám đông đầu óc trống rổng với tư cách hư
đốn, các vốn liếng đã phá hết nên nghèo nàn, chủ đạo không có, phương pháp cũng không, nên
XHCN được hưởng hai hậu qủa to lớn:

528

1.- Mọi người trong xã hội luôn được đốc thúc với nhiều chương trình thi đua, để ” làm ngày
không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm buổi tối “, mà đói cứ hoàn đói, vì những thành phần còn lại
này là những thành phần “ Bất học vô thuật “ không biết cách làm ăn, vì không có tư cách và khả
năng, thì có làm gì cũng chẳng nên thân.
2.- Khi phá hết giá trị tinh thần thì con người trong xã hội đều giống như quả cam thúi rổng
ruột chỉ còn cái vỏ, hay như con người lục phũ ngũ tang đã hư hết, thì còn đâu sức sống mà làm gì.
Về vật chất thì bị đói khát, về tinh thần thì mọi giá trị đều bị phá sản, vế tâm linh thì không có nên
mọi người cứ mặc sức sống nhốn nháo trong cảnh vô luân, hỗn loạn, đạp lên nhau mà kiếm sống,
dành dật nhau để mà “ yêu cuồng sống vội”.
Những người CSVN chuyên sống lối bất công, tìm mọi cách thủ đắc cho mau giàu mau sang, khi tiền
đã có muôn, bạc có hàng triệu, sao không sống cho sướng cái thân, nên hăm hở sống theo “ Cuồng
Dục “, những công cuộc phát triển đổi mới của đảng đều là những Khách sạn, những trung tâm du
lịch có mặt khắp nơi, đây là những tổ chức buôn lậu, những ổ điếm trá hình, , không những để thoả
Dục, mà còn là nơi rất hấp dẫn cho những Việt Kiều về Quê mà yêu nước, yêu người !. Cuộc sống
cuồng dục của đảng truyền cơn sốt “ Cuồng Dục “ cho toàn dân đói khổ, nên mọi người bỏ hết đạo
lý làm người, mà phải nhào lên hỏi “Đầu Tiên”. Tiếp đó là những tổ chức buôn người của đảng:
buôn người nô lệ cho ngoại bang, buôn người bán dâm! Khi qua Mỹ Chủ tịch Nguyễn Minh Triết
không quên quảng cáo rằng con gái Việt Nam đẹp lắm, sao khúc ruột ngàn dặm Việt Kiều chẳng mau
về mà Yêu Nước. Cuộc sống “ Nghèo mà ham “ đang xiết cổ dân tộc Việt Nam.
Cái ruột của đổi mới của đảng CSVN cũng chỉ để có “ Quyền, Tiền, Dâm và Sợ”: Phải cương quyết
nắm Quyền để có Tiền, có Tiền mới có thể Dâm, có Dâm thì mới truyền bá đạo lý “ No cơm ấm cật,
dâm dật mọi nơi “để nhân dân quên đảng CSVN là kẻ thù trước mắt, đến đây lại còn thêm nỗi Sợ mất
các thứ trên, nên phải cố giữ bằng cách tổ chức hàng rào bảo vệ công an mọi ngành. Nhân dân đã bị
xiết cổ, ngày lại càng bị xiết thêm!
Còn những mặt khác của đổi mới chỉ những trò múa may chạy quanh hiện tượng để che khuất hiện
tượng tham nhũng và suy đồi! Khi con chuột XHCN đã chạy cùng sào, thì phải đổi hướng quẹo theo
hướng đổi mới: kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Mới ở chỗ nào:
Có đời sống Tâm linh là nguồn nhân ái và lẽ công bằng để có tư cách hay không? Có khả năng về
lý trí để hiểu biết những vần đề về Thế sự hay không? Có biết phương cách áp dụng những giá trị
đạo đức vào đời sống xã hội không?
Mọi thứ căn bản đó rõ ràng đều không. Như vậy là đổi mới chỉ là việc chạy xung quanh hiện tượng
thối nát bất công, mà cái gốc của những thứ đó lại nằm sâu mãi trong Tâm khảm của người CSVN,
việc này chẳng khác nào, khi con người đau gan nổi mụn nhọt khắp mình, mà chỉ đôn đáo xức thuốc
bôi ngoài da cho đỡ ngứa ngáy! Đó là đuờng lối sống văn minh của đảng CSVN. Khi con ngưới đã
giáng cấp, thì gia đình cũng tan và nước nhà cũng đứng trên bờ vực thẳm, đến nỗi đã tàn tạ như
ngày nay, mà còn có những trí thức, ở nước ngoài ( vừa có danh sách liệt kê 17 vị tiến sĩ ) tình
nguyện về làm quan thầy chắc cùng có một lối sống “ cuồng Dục “ như CS, cũng học được từ bên
Tây. Tưởng nay CS đã đổi mới, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh, thoáng nghe tiếng gọi “ khúc ruột ngàn
dặm”, nhờ “ đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu , cùng thuyền cùng hội “ , đã háo hức đi về
chữa cháy kiếm ăn, ngay đến một tướng lãnh VNCH một thời quyết tâm diệt cộng còn hăm hở hùa
theo “đổi mới trên con đường cao lâu tửu điếm, dâm loạn”, hớt hải về cứu nước kẻo trễ, nếu để quá
trễ thì làm sao sống theo kiểu “ theo đóm tìm Gian “ để “ăn tàn mà Dâm “.
Ôi lương tâm, liêm sỉ của con người Việt Nam đã có 5000 năm văn hiến! Cũng xã hội đầy bất công,
cũng tham quan ô lại, cũng đĩ điếm khắp cùng còn hơn thời nàng Kiều của Nguyễn Du nữa. Tiếng
kêu đọan trường của Nguyễn Du về con người và bất công đất nước đã réo gọi ba trăm sau mà nào
ai có nghe thấu !
Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững, lại dày cho tan
Còn nhiều ân ái chứa chan,
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Hay gì vẫy cánh hoa tàn mà chơi!
( Kiều )
Chữ Trinh đây nên hiểu là lòng trung trinh: trung với nước, hiếu với cha mẹ, Tổ tiên, trọn tình với
người yêu, đồng bào, nhưng sống trong xã hội bất công nàng Kiều đã bị vùi dập trải qua không biết
bao nhiêu là trầm luân khổ ải, cho đến khi nhờ nước sông Tiền đường rũ sạch trần ai, dấn bước theo
Tam hợp Đạo cô về nẻo Thiền, sống trong am mây ngày đêm mà tu Tâm dưỡng Tính. Khi lòng đã
lắng xuống, tham dục đã rửa sạch làu làu, ngọc trở nên trắng, tuyết đã hóa trong, tâm hồn mới an
nhiên thư thái, mới tấu lên được khúc đàn hội ngộ “đầm ấm dương hòa “:
Khúc đâu đầm ấm dương hoà,
Ấy là Thục Đế hay là Đỗ quyên,
Trong sao nước chảy doành quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông. ( Kiều )
Cộng sản xuất xứ từ nguồn gốc Đa dục của chế độ nô lệ ở Tây phương, Đa Dục lớn lên với Đế quốc
thực dân, và lớn lên nữa tới Cuồng Dục của chủ nghĩa CS, chỉ có đường lối Tâm linh tẩy trừ Tham
Dục để đẩy xa những thứ Quyền, Tiền, Dâm, Sợ ra khỏi tâm tư, họa may mới chữa lành bệnh tham
tàn của CSVN được.
II.- Những Lời khẩn cầu từ đáy vực Việt Nam
Cha ông chúng ta đã dạy: “ Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách “, không dám đại diện cho ai
cả, nhưng là kẻ thất phu, tôi mạo muội trình bày những lời tha thiết dưới đây, cầu mong rằng không
một người Việt nam nào khước từ, tôi xin kính gởi tới quý vị:
1.- Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Xin các ngài chấp nhận cho rằng quý vị là những người được xã hội tôn vinh “ học rộng, tài cao, đức
trọng “, các ngài là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho cả dân tộc đi về nẻo Tâm linh và hướng ra Thế
sự. Không ai chối cãi được rằng đất nước chúng ta đang ở trên bờ vực thẳm, mọi giá trị luân thường
đạo lý đã bị đảo lộn, nhân dân đang bị áp bức và bóc lột, xã hội đang trong tình trạng bất công nhất
thế giới, đất nước đang triền miên bị lân bang ngoại xâm tàm thực! Thế mà đa số mọi thành phần
trong và ngoài nước đang còn ở trong giấc ngủ mê:
a.- Giấc mê vong bản: quên mất gốc con người là từ thế giới tâm linh, từ đấng Trời cao, là
nguồn mạch của Yêu thương, nên nhiều người không còn biết yêu thương nhau là gì nữa!
b.- Giấc mê vong thân: quên mất con người mình cần phải có đời sống vật chất, tinh thần và
tâm linh cân xứng. Tuy vẫn nhận mình là hậu duệ của Mẹ Tiên, cha Rồng, con Hùng vương, nhưng
đã quên mất giá trị Nhân, Trí, Dũng là những đức tính tự chủ, tự lực, tự cường, mà nay nhiều người
cứ theo nếp sống ươn hèn, chỉ biết mánh mung lừa dối nhau mà sống để dày xéo đồng bào.
c.-Giấc mê vong nô: quên đi mình là con người nhân chủ tự lực tư cường, mà luôn cảm thấy
con người hèn yếu, chỉ tìm cách nương nhờ ngoại nhân, hết theo nô lệ nước này lại nô lệ các nước
khác, không ý thức tư cách làm chủ của mình trong khi trao đổi quan hệ với nưóc khác.
d.- Giấc mê vong quốc: không biết Hồn thiêng Sông Núi, hồn Mẹ Tiên cha Rồng đã trôi dạt
nơi đâu, không cố sức mà rước về, mà đi tìm những thứ vô hồn Mác, vô hồn Mao cũng như “ ngoại
hồn xa lạ” khác với dân tộc. Xin các ngài lãnh đạo các tôn giáo dùng sự khôn ngoan, uy tín của quý
ngài, tất cả quý ngài tìm cách đồng loạt đánh động ý thức những vấn đề trên cho toàn dân tỉnh dậy,
nhất là thành phần trí thức. Không thức tỉnh toàn dân ra khỏi giấc mê vong thân, tha hoá, vọng
ngoại thì không thể bắt đầu việc xây dựng con người và gia đình. Xin quý ngài chĩ dẫn cho : Làm sao
để un đúc lòng Nhân ái, làm sao mà sống Công bằng với mọi người, làm sao để xây dựng lại gia đình
là nền tảng của Xã hội.
Nhưng trước tiên là gióng lên tiếng nói làm sáng tỏ sự Bất công lớn lao do sự Hận thù chà đạp Tình
thương. Đây là vấn đề chung của dân tộc chứ không chỉ riêng đối với CSVN.
Đó là cái gốc của con người gia đình và đất nước, không ai có bổn phận và khả năng làm tròn được
nhiệm vụ khó khăn đó hơn là quý ngài. Nếu quý ngài cứ theo lối sống khôn ngoan “ im lặng là vàng
“ mà không quan tâm đến con người và đất nước hiện nay, để cho đất nước ngày càng lâm nguy hơn,
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thì kẻ mang tội lớn nhất đối với Trời Đất và Tổ tiên chính là các ngài, vì các ngài đã lãnh nhận được
nhiều nén từ Thiên chúa, từ Thượng đế để “ Thế Thiên hành Đạo “. Thế Thiên để mang Bác ái vào
Đời, hành Đạo là đem Tình thương ra xã hội
để giúp mọi người sống công bình, quý ngài phải thuyết giảng rõ ràng để cho ai ai cũng thấy chính
các ngài đã sống làm gương trước để cho mọi người noi theo, đó là việc làm chứng và rao giảng tin
mừng. Lúc này là cơ hội tốt nhất đang chờ các ngài ra tay cứu nguy dân tộc.
Các Ngài phải dấn thân hơn vào con đường Dân tộc, tuy các ngài là lãnh đão tinh thần của tôn giáo
riêng quý ngài, nhưng các ngài trước hết là con dân của Việt Nam, không làm nhiệm vụ công dân để
cho nước mất thì tôn giáo của quý ngài đâu có còn.
Khi dấn thân, xin các ngài đem tinh thần của tôn giáo qúy ngài đề mưu ích cho toàn dân để giữ nước,
chứ không riêng cho tôn giáo của quý ngài. Những bài thuyết giảng chung chung cũng như những
thư mục vụ hàng năm tuy cần, nhưng thiết tưởng chưa đủ, mà phải có những chương trình cụ thể cho
việc xây dựng con người và gia đình. Các ngài trong các tôn giáo phải đạt tới một chương trình
chung cho quốc gia để thực hiện mục đích cao cả trên, nếu các ngài chỉ làm riêng cho tôn giáo mình
thì lại sa vào vết xe đổ hiềm khích tôn giáo. Nói tóm lại tất cả các ngài là Động lực Tâm linh của
quốc gia. Nhiệm vụ của các ngài rất nặng nề nhưng rất cao cả, đó mới là mục tiêu của tôn giáo.
2.- Quý vị làm văn hoá
Xưa nay làm văn hoá chúng ta chỉ đề cập tới văn chương, nghệ thuật, âm nhạc hội họa, kiến trúc, . . .
mà không chú trọng đền phần triết lý nhân sinh của nền văn hoá, thực ra những vấn đề chúng ta luận
bàn đó chỉ là văn học, nó không liên quan gì nhiều đến sự sống của con người Nơi đây và Bây giờ,
đang quằn quại dưới bàn tay bạo tàn của các chế độ độc tài khát máu. Làm văn hoá là dùng “ văn”
để cảm “ hoá “ nhau mà sống hoà thuận với nhau, đó là luân thường đạo lý của truyền thống dân
tộc. Muốn bàn chuyện trên trời dưới đất mơ màng ra sao cũng được, nhưng trước tiên chúng ta phải
biết tìm những tiêu chuẩn chung sống hoà với nhau đã. Cứ mê mãi với tin tức tân kỳ, những chuyện
dật gân, những khúc ca oai oán u sầu, những chuyện “ tình trường khí đoản . . . “ không giúp gì cho
đời sống hiện tại với con người hèn với đất nước tan hoang, thì không những vô bổ mà còn mang tội
với Tổ tiên đất nước. Tôi có nghe một vị làm văn hoá có tiếng, bảo rằng: vị ấy ” đã tìm cách nâng
cấp văn hoá “ bằng cách không đề cập tới vấn đề chính trị, chắc vị đã lầm lẫn giữa chính trị và tà
trị chăng? Thật ra tổ tiên Việt đã có một nền văn hoá, mà chúng ta còn bỏ quên, đó là nền văn hoá “
Dĩ Hòa vi quý “ hay nền văn hoá Thái hòa, mà chúng ta cứ mãi mê tìm về nền văn hoá bạo động gây
chiến tranh, chết chóc và gây bất hòa hay là thứ văn hoá “ trên mây “, người bàn đến nó không dính
dáng gì đến ai, nên luôn luôn vô tội vạ, để rồi sống với ai mình cũng có chỗ có phần , chỉ lưu tâm
đến vấn đề “ Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi “ là đủ.
Quý vị chuyên làm văn hoá, nhiệm vụ của quý vị là khai thác nguồn sống của dân tộc để phục hoạt
lại, lấy lại nội lực cho toàn dân vùng dậy, nhiệm vụ của quý vị thật nặng nề, vì làm văn hoá sai thì
mang họa cho muôn thế hệ, đất nước chúng ta ngày nay bại hoại như thế này là vì để quên mất tinh
hoa văn hoá của cha ông. Cái tai hoạ này quý vị cũng có phần trách nhiệm.
Cái điểm mấu chốt nhất là làm sao nêu cao được nền văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo,
Nam phương chi cường dư, quân tử cư chi : Nho “ của Tổ tiên đại chủng Việt xưa để đối chọi với
thứ văn hoá bá đạo “ Dĩ cường lăng nhược “. Của các thế lực bá đạo mọi thời.
Hay nói cách khác là chúng ta phải tìm cách đi về Con Đường “ Chí Nhân và Đại Nghĩa” để chống
chọi với “ Hung tàn và Cường bạo “ của các thế lực bá đạo như Cụ Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đã
đại cáo để vươn lên vực dậy. Đây là bất công về văn hoá mà dân tộc chúng ta phải gánh chịu triền
miên!
3- Quý vị trí thức trong mọi lãnh vực trong và ngoài nước
Quý vị là thành phần tinh hoa của dân tộc, quý vị được học rộng, có tài cao, quý vị là thành phần cao
sang nhất nước, là thành phần ít khổ đau nhất trong dân tộc. Trước tình trạng điêu linh của đất
nước, lẽ nào quý vị không nghe, không thấy không biết, là ngày nay đất nước đang bị vây khổn bởi
giặc trong thù ngoài, nhân dân đang trong vòng lao lý, mà một số quý vị xem như không có chuyện
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gì quan trọng xẩy ra, thậm chí có quý vị còn a theo kẻ ác nữa ! Quý vị là tinh hoa của con Rồng
cháu Tiên. Cháu Tiên, là những kẻ thông tuệ, cao cả. Quý vị là cháu Tiên, tất phải rất cao cả: “
Cao cả là khi con người biết lấy Đạo ( lý ) làm luật, lấy Nhân ái làm cách xử thế, lấy Tinh thần
làm trọng, và khi đó con đường Tâm linh trở nên một đường lối tối ư quan trọng đi tới lòng
Nhân ái, là gốc của con người. Quý vị còn là con Rồng, nên không thể hèn yếu.
Hèn yếu là khi nhân loại dơ quả đấm lên làm luật, lấy miếng ăn làm lẽ sống duy nhất, lấy đấu
tranh đâm chém làm vinh quang của mình, nhưng những thứ này chuyên tạo ra bất công, gây
khổ đau cho con người và làm rối loạn xã hội”. ( Những dị biệt. . . : Kim Định ).
Những người CSVN đã bỏ gốc Tiên Rồng, chọn lối sống hèn kém này mà tàn hại anh em đồng bào đã
gần non thế kỷ. Vậy tất cả hơn 80 triệu chúng ta rất tài giỏi và đạo đức đã ở đâu, đã và đang làm gì?
Ngày nay lãnh vực chính trị đã bao trùm đè nặng lên trên mọi lãnh vực khác, quý vị có thể bảo quý vị
không làm chính trị chuyên nghiệp thì còn được, chứ không thể không làm chính trị công dân thì
không ổn, vì đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người từ trên cùng cho đến kẻ dưới thấp, không trừ một
ai. Nếu không làm chính trị công dân thì chắc các ngài phải rời gót lên Thiên đàng hay Niết bàn, nơi
đã đầy Nhân ái và Công bằng rồi, còn ở đời này xem ra còn thiếu các thứ ấy, xin quý vị tu dưỡng thật
dồi dào mà đem tâm lực giúp đồng bào và đất nước, nghĩa là quý vị phải đem lòng nhân ái và lẽ
sống công bằng mà phục vụ đồng bào và chính quý vị nữa. Lòng nhân ái là thứ vô hình khó nhận
thấy, chỉ thấy được khi mình sống theo lẽ công bằng với tất cả mọi người, thì mới nhận ra là lòng quý
vị có chứa nhân ái hay không? Nói công bằng thì dễ, mà sống công bằng thì khó, vì công bằng trong
xã hội khó mà phân định được, vì khả năng và tư cách của mọi người lãnh nhận được từ Trời cao
không ai giống ai, lấy tiêu chuẩn nào mà đo. Mọi người cần phải sống công bằng với nhau trong
mọi lãnh vực của đời sống, công bằng từ trong hơi thở, trong lời ăn tiếng nói, trong cảm nghĩ, trong
hành động thủ đắc những của cải vật chất, quyền lực, và danh vọng,. . . .Chỉ với lòng nhân ái, hết
lòng thể đạo mới thực hiện được lẽ công bằng, và chỉ có mình, mình mới cảm nghiệm được rõ ràng.
Không có đầu óc tinh tế của quý vị thì không ai có thể đem tinh thần bình đẳng và công bằng vào
trong mọi cảnh vực của đời sống xã hội. Đó là cung cách đem Đạo lý vào Đời, đem Tâm linh vào Thế
sự.
Quý vị là Động lực Thế sự của đất nước, không có quý vị thì lấy ai mà dẫn đạo được đồng bào trên
con đường xây dựng đất nước thoát ra cảnh khổ đau này? Các vị lãnh đạo tinh thần và quý vị trí
thức được mệnh danh là kẻ sĩ của đất nước. quý vị là những tinh hoa của đất nước, quý vị cũng là
thành phần được ưu đãi nhất. Quý vị là chất keo sơn để quy kết đồng bào vào một mối, quý vị cũng
là những ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho cả dân tộc, nếu quý vị đứng trên, đứng ngoài dân tộc như
những kẻ bàng quan, nếu quý vị xem thảm trạng của đồng bào đất nước như coi vở tuồng “ kẻ đồng
bào cùng khốn “ với chút lòng thương hại, chưa ra về đã quên đi, thì làm sao mà đất nước chẳng lâm
nguy. Thời thế đang chuyển động, đổi thay mạnh, kính xin quý vị ra tay ngay kẻo quá trễ.
Tất cả quý vị trong mọi ngành đều có kiến thức và khả năng đem Đạo lý vào Đời. Việc này vô cùng
phức tạp và khó khăn, nhưng cũng khá đơn giản, là tất cả quý vị trong tất cả mọi ngành làm sao đem
được tinh thần bình đẳng và công bằng vào trong mọi ngõ ngách của xã hội để ai cũng có phương
tiện sống và có cơ hội để phát triển toàn diện con người cả hai lãnh vực tâm linh và thế sự, để có tư
cách và khả năng.
Tương đối các Tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ đã làm được điều kỳ diệu đó. Đây là đại huệ cho toàn dân,
công việc đại huệ này chỉ các vị có thể làm được, còn những thứ tiểu ân thì để cho những người khác
ít khả năng thực hiện. Đây là trách nhiệm, quyền lợi và vinh dự cao cả của quý vị, nếu quý vị chỉ
sống với tiểu tâm, nghĩ những tiểu sư, chỉ lo cho tiểu danh và tiểu lợi thì thật uổng cho tài năng và
đức độ Trời đã ban cho quý vị.
4.- Quý vị chuyên về luật pháp
Xin quý vị đem tinh thần bình đẳng và công bằng vào trong Hiến pháp và trong luật pháp để bảo
đảm cho không ai bị đối xử bất bình đẳng và bất công. Quý vị là những người xây dựng nên những
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vấn đề quan trọng đó, và cũng là thành phần biết cách giữ cho những điều đó cho được thi hành
nghiêm chỉnh.
5.- Quý vị làm chính trị
Quý vị phải thông thạo vấn đề chính trị quốc gia, trước tiên là để biết theo tinh thần của Hiến pháp
mà điều hoà nhịp nhàng giữa Nhân quyền và Dân quyền để nâng cao dân sinh và dân trí. Muốn có
Nhân quyền thì phải để cho người dân có những quyền tự do căn bản cùng với những phương tiện và
cơ hội phát triển toàn diện con nguời về cả ba phương diện vât chất tinh thần và tâm linh. Khi Nhân
quyền được đáp ứng nuôi dưỡng thì tự động người dân hiểu được bổn phận phải đóng góp cho quốc
gia được hiệu quả hơn, đó là dân quyền. Khi người dân có hai điều kiện đó thì sự đóng góp của
người dân được tối đa, làm gì mà dân không giàu nước không mạnh. Nhiệm vụ chính của quý vị là
chống bất công xã hội, bằng cách thực thi sự công bằng vào tất cả mọi cơ chế của xã hội, chứ không
phải là thành phần tạo ra bất công trong xã hội cho đến ngày ra đi! Trước khi tranh đấu cho CSVN
sụp đổ, chúng ta những người quốc gia, nhất là các đảng phái đã sẵn sàng quốc kế dân sinh và cách
đào tạo cán bộ có tư cách và khả năng đề làm nhiệm vụ to lớn ấy chưa, đặc biệt là vấn đế về con
người và chủ đạo quốc gia. Nếu chúng ta cứ mê muội làm chính trị theo đường lối ” mạnh được
yếu thua, cá ăn kiến, kiến ăn cá “ để dành chức vị và quyền lợi, thì chúng ta chỉ lại đem tai họa cho
con người và đất nước mà thôi. Nếu chưa, thì xin gấp gấp chuẩn bị mọi sự cho sẵn sàng mới được.
Trước khi theo Tây theo Tàu, theo ai cũng được, ta phải theo chính ta trước, ta là con người tự chủ
tự lực tự cường mới xây dựng con người và đất nước được. Đèn xanh đèn đỏ chỉ là dấu hiệu chỉ
nhấp nháy báo hiệu cho con người nô lệ đi vào con đường tuân hành lệnh chủ mà thôi!
6.- Quý vị nhà giáo
Xin quý vị lưu tâm đến mục tiêu của giáo dục là làm phát triển toàn diện con người, ngoài phần tâm
linh là do các tôn giáo và các nhà làm văn hoá đảm trách, quý vị là những ” nhà trồng người”, mà
con người cần phải có tư cách đạo đức trước, đạo đức là cái xã hội ngày nay đang lảng quên,vì cho
là không đem lại lợi ích thực tiễn cấp kỳ, mà lao đầu vào khoa học kỹ thuật để thành Thân cho chóng
để chạy kịp thời cao tốc, nhưng lịch sử thế giới đã chứng minh, những thành tựu của khoa học, bị các
nhà khoa học và chính trị vô lương tâm đã đánh đổ xuống sông qua các trận đại chiến và thi đua vũ
trang để dùng chiến tranh mà lấn áp nhau. Các môn sinh của quý vị sẽ là những thành phần cai trị
đất nước nay mai.
Nói tóm lại quý vị phãi lưu tâm về vần đề thành Nhân ( về formation: perfect for life ) để mọi người
biết cách ăn ở hoà thuận với nhau, và vấn đề thành Thân ( về information: perfect of things ), cũng
phải nhịp nhàng với thành Nhân. Có học mới tri thuật,( Kiến thức khoa học kỹ thuật ) có tri thuật thì
mới ăn nên làm ra. Vấn đề con người con người rất quan trọng, nhưng phải là con người phải được
phát triển toàn diện. Những con người thiếu tư cách và khả năng thì chẳng làm gì nên thân. Không
có gì khó hơn công việc trồng người, Hồ Chí Minh cũng hô to vấn đề trồng người, nhưng chỉ đào tạo
ra những con người thiếu tư cách và khả năng!
Ta hảy nghe Einstein, nhà Khoa học lẫy lừng thế giới nói thế nào về vấn đề thành nhân trong cuốn “
Comment je vois le monde”:
“ Học một món chuyên môn chưa đủ, với bấy nhiêu chỉ trở nên một cái máy có thể dùng được,
nhưng chưa phải là một nhân cách đã được hoàn bị. Cần sao mỗi người phải có một cảm thức
mạnh mẽ về cái gì đáng đạt được, phải học tập cho có cảm quan về cái Đẹp, cái Thiện, nếu
không, thì với những kiến thức chuyên môn họ sẽ giống như con chó đã được áp luyện ( dressé )
hơn là một con người mà mọi cơ năng phải phát triển đồng đều. Họ phải học hỏi về nhân tình
thế thái, biết những nỗi thất vọng cũng như đau khổ của con người để có được một thai độ
Nhân ái đối với tha nhân, đối vói tập thể ( tr. 27 ) ( Nhân chủ : Mẫu người quân tử. Kim Định tr.
187 )”
Tóm lại nếu chúng ta không chu toàn được sứ mạng làm phát triển toàn diện con người cho các thế
hệ con cháu, nhất là về phương diện thành nhân thì mặc nhiên chúng ta cũng đóng góp vào sự bất
công xã hội sau này.
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7.- Quý vị kinh tế gia
Xin quý vị cần lưu tâm đến vấn đề điều hòa giữa quyền tư hữu và công hữu để cho ai ai, ngay những
kẻ yếu đau bệnh tật cũng có đủ một nghề mưu sinh hay có phương tiện để sống xứng với nhân phẩm,
không ai dùng miếng ăn để bắt nạt uy hiếp được ai.
Làm ra tài sản là vấn đề quan trọng, nhưng sự phân chia tài sản trong xã hội cho tương đối công
bằng để mọi người ai cũng có quyền và điều kiện để sống là vấn đề quan trọng hơn.
8.- Quý vị chuyên về khoa học Kỹ thuật
Ngày nay mà kém về khoa học kỹ thuật thì không thể ăn nên làm ra, nhưng xin quý vị lưu tâm đến
hoàn cảnh lạc hậu nước nhà để đem những kỹ năng thích hợp của quý vị để cứu dân cứu nước. Nước
ta vì thiếu khoa học kỹ thuật mà ở mãi trong hoàn cảnh lạc hậu, với khả năng của quý vị học được
khắp nơi trên thế giới, kèm theo lòng yêu dân yêu nước, quý vị sẽ đóng một vai trò quan trọng trong
công việc xây dựng nước nhà.
9.- Kính gởi các anh em đảng viên CSVN
Sở dĩ tôi dùng từ “ kính gới “ tới anh chị em, ( xin các quý vị thuộc thành phần quốc gia đừng bực
mình ) là vì tôi còn tôn kính giòng máu Tiên Rồng trong mỗi anh chị em, về tư tưởng và hành động
tôi không đồng ý với anh chị em, nhưng tin rằng các anh chị em vẫn còn chút gì sót lại trong giòng
máu như là hậu duệ của Tổ tiên, nên tôi không dám coi khinh.
Tôi để lời thưa gởi về sau, tức là tôi có ý nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng.
Tôi rất kính trọng lòng nhiệt tâm cứu nước của cha anh và các anh chị em, nhưng khổ thay cái nhiệt
tâm đó đã bị ông Hồ Chí Minh là người phản bội dân tộc, lừa đảo cha anh và quý anh chị em cùng
đông đảo nông dân và công nhân vào con đường bá đạo. Các anh chị em nên hiểu các anh chị em rất
tự hào về lòng yêu nước của anh chị em, cứ nghĩ rằng yêu nước chỉ cần có nhiệt tâm yêu nước là đủ,
là quan trọng nhưng các anh chị em rất lầm, vì không biết yêu nước để làm gì, và làm như thế nào để
đem lại cơm no áo ấm, để cho mọi người sống hoà với nhau mới là hạnh phúc, nếu cứ yêu nước mà
làm đại đi mọi sư, nên mọi sự đều tan hoang, rõ ràng: “ Yêu nhau “ như thế “ bằng mười phụ
nhau”( Nhái Kiều )
Thay vì dùng đạo lý dân tộc lại dùng mưu gian quốc tế để nắm quyền lực, thay vì đối đãi với mọi
người như đồng bào thì lại coi là kẻ thù, thay vì kẻ thù truyền kiếp là tử thù, lại nhận làm thầy làm
bạn, vì vậy cho nên ngày nay anh chị em và nhất là quốc gia bị mắc vào thế kẹt.Thay vì lấy yêu
thương để xây dựng, lại dùng hận thù để phá hoại! Chủ trương giết người là để mưu hạnh phúc cho
con nguời là điều tai gở! Thế là ông Hồ Chí Minh và cha anh các anh chị em đã dùng đầu làm chân
mất rồi. Rõ ràng là ý kiến tiên khởi của chủ nghĩa CS đã gây hứng khởi cho rất nhiều người, nhất là
thành phần bị áp bức, chỉ đến mức đó thôi thì là rất hay, nhưng khi dùng động lực và phương tiện
thực hiện để giải quyết vấn đề bất công xã hội thì sai trật lất, là vì chính cái “ Động lực hận thù mà
quý vị dùng để động viên quân chúng lao đông tham gia “ lại là kẻ thù số một của sự bất công . Chủ
nghĩa CS đã đưa thủ phạm gây bất công xã hội để giải quyết vấn để bất công là một điều hoàn toàn
nghịch lý, cho nên cái ý kiến gây hứng khởi của chủ nghĩa CS chỉ là một hình thức ngụy trang của
Tham, Sân, Si mà thôi!
Ngày nay các anh chị em đã và đang bị các gọng kìm của kẻ thù truyền kiếp xiết cổ : gọng kìm chính
trị, kinh tế, quân sự, gián điệp, khó mà gỡ ra được, các anh em cũng không thể làm như những Trần
Ích Tắc, vì nếu khi Trần Ích Tắc đã giúp kẻ thù đạt mục đích rồi, thì chỉ còn là một “ sô cẩu – con
chó được bện bằng rơm “, khi cúng xong thì phải đốt đi - . Sự đời là thế, không thể khác được! Tuy
các cha anh và anh chị em có liên hệ chặt chẽ với những nan đề đất nước ngày nay, nhưng “ trăm
dâu đều đổ đầu tằm “ Hồ Chí Minh. Tôi chưa biết dùng danh từ gì để nói về ông Hồ Chí Minh, việc
này là thuộc thẩm quyền của toàn dân.
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Người ta cứ kháo nhau, nếu anh chị em “ theo kẻ thù truyền kiếp thì mất nước “, việc này đã trở nên
hiển nhiên, nay ai cũng thấy rõ, mà “ theo Tây phương thì mất đảng “ , nhưng nhìn kỹ thì cái đảng
của anh chị em đã giống như một con cóc, có tìm ra cái ưu điểm nào đâu, chỉ có thấy mụn mằn về
mưu gian lừa đảo và tàn bạo mà thôi. Các anh chị em nên hiểu “ quan nhất thời dân vạn đại “,
Hoàng đế Bảo đại cũng có nói ” thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ “. Ngày
nay phong trào dân chủ đang trào dâng, các anh chị biết rõ vấn đề phong trào quốc tế này không ai
có thể ngăn chặn và đảo ngược được. Nay đã đến lúc anh em phải chọn một con đường, không thể
leo giây được. Việc anh em quyết định theo Tây phương để bảo toàn lãnh thổ thì không ai chống,
mà còn được hoan nghênh, vì việc đó hợp di chỉ của Tổ tiên và nguyện vọng của toàn dân để bảo
toàn xương máu của Tổ tiên và nhân dân, nhưng điều quan trọng là lối thoát của anh chị em.
Nếu để mất dịp may cuối cùng này, là anh em sẽ nuốt hận ngàn đời, nên anh chị em cũng như mọi
con dân Việt Nam phải quyết tâm trở về với dân tộc trên con đường đạo lý, chỉ có đạo lý mới cứu
được con người và đất nước, ngoài ra không có con đường nào khác.
Anh em nên hiểu, Hoa Kỳ không phải là đế quốc thực dân, khi đánh bại kẻ thù Đức, Ý , Nhật, họ liền
thực hiện chương trình Marshall để giúp đỡ cho kẻ cựu thù tiến lên nền dân chủ mà được phồn thịnh
như ngày nay. Việc giải thực để giải phóng các nước thuộc địa là do Hoa Kỳ chủ trương và thực
hiện, đến nay đã có chừng 100 nước theo chế độ dân chủ, đảng CSVN thời đó đã lờ đi mà gây chiến
tranh để làm cách mạng triệt để vô sản. Hội Quốc Liên và Liên hiệp quốc ngày nay cũng do Hoa kỳ
chủ xướng và bảo trợ. Việc Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH là do chiến lược hoàn cầu, các nước tiểu nhược
luôn được dùng làm con bài quốc tế bất đắc dĩ của liệt cường, đó là điều rất bức xúc, ta chưa thể làm
gì hơn, nếu chúng ta không có nội lực. Có một điều chúng ta nên hiểu là chính quyền nào cũng có
nhiệm vụ chính là lo cho quyền lợi của nhân dân đất nước họ, chính mình mới tranh đấu cho quyền
lợi nước mình mà thôi, không trông cậy được vào ai.
Cái đáng sợ duy nhất là chúng ta có sống theo đạo lý để đưa dân tộc thoát hiểm, chúng ta có đoàn
kết được toàn dân, có tự lực tự cường đủ như Nam Hàn không, Hoa kỳ là nước đã bỏ chế độ nô lệ,
nên họ không cần nô lệ, nhưng họ cần những đối tác đàng hoàng để làm ăn và bảo vệ quyền lợi cho
nhau.
Nam Hàn cũng giống như nước ta, nay họ đã trở nên hùng cường, đó là gương tốt của tự lực tự
cường, không có đường lối và nội lực thì không thể làm gì được. Tất cả các thứ đó năm trong Đạo lý
của dân tộc. Anh chị em thử xem phim Yi San , phim The Jumong . . . của Nam Hàn, để biết công
việc xây dựng một chế độ phục vụ nhân dân khó khăn ra sao, mưu mánh chỉ gây đổ vỡ và sớm bị đảo
thải.Tôi xin nói lại chỉ có hai điều quan trọng đối với anh chị em:
1.- Một là trở về sống với đạo lý với dân tôc, không ai xử tệ với người trở về với đạo lý, nơi
đây ai cũng có chỗ, có cơ hội để xây dựng con người và đất nước. Lầm lỗi là điều xấu, nhưng thấy lỗi
mà không sửa mới là trọng tội.
Bây giờ lá cờ đang ở trong tay anh em, anh em phải làm một việc quan trọng khác là:
2.- Trả lại tất cả những gì mà đảng anh chị em đã tước đoạt của đồng bào, từ vật chất cho
đến tinh thần, để xây dựng lại mối hoà khắp nước, tuy đây là việc rất khó nhưng nếu có thiện chí tất
sẽ làm được, anh chị em đã vỗ ngực là cho mình và đảng mình là vô cùng anh hùng đó sao? Vì đạo
lý dân tộc có cái Dũng của việc làm Nhân Nghĩa, nếu thật sự biết cách trở về với Mẹ Non Nhân, Cha
nước Trí, thì con sẽ Hùng Dũng, việc này là việc cao cả, còn những việc trước đây của anh em là
ươn hèn như tôi đã nói trên. Tôi tin chắc các anh chị em sẽ làm được, đừng để cho bất cứ gọng kìm
nào khống chế các anh chị em. Tôi nói thực lòng theo đạo lý Tổ tiên, chứ không có lộng ngôn. Với
đạo lý của Tổ tiên thì với ai mình cũng sống được và có chỗ đứng và cơ hội đàng hoàng. Xin anh chị
em suy xết cho thật kỹ. Cầu xin Tổ tiên độ trì cho anh chị em!
Trên đây là ít nét về hướng chung để quy tụ toàn dân vào cùng một hướng, khi đã đạt được chủ đạo
quốc gia về những vấn đề căn bản của quốc gia, khi đó quý vị chuyên môn mới soạn thảo các chương
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trình cụ thể để thực hiện cho đạt được mục đích chung, đó là sự phân chia quyền lợi và nhiệm vụ cho
toàn dân một cách tương đối nhân ái và công bằng, để mọi người cùng chung vai gánh vác việc nước
và cùng chung hưởng sự ấm no.
Tóm lại chỉ có mấy điều:
1.- Dưới sự chỉ dẫn của các vị lãnh đạo tinh thần, mọi người phải trau dồi lòng Nhân ái để
biết quý trọng và thương yêu nhau để xóa đi cái lòng hận thù. Các quý vị là bậc thầy, mà “ không
thầy đố mầy làm nên”, nên nếu tình trạng xã hội tan hoang như ngày nay, là ta có thể nghĩ là thầy
chưa làm gì sốt ráo!!!
2.- Dưới sự diù dắt của các nhà trí thức, chúng ta phải tổ chức phong trào vận động mọi
người giúp nhau sống công bằng trong mọi lãnh vực của đời sống để xóa đi bất công, mà làm hoà
với nhau. Không có người sáng thì làm sao mà dắt thằng mù, quý vị là người sáng mà thằng mù đó là
nhân dân lao động và nghèo khó triền miên.
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách mà quý vị, huồng hồ quý vị! Quý vị nào cũng có tài cả,
nhưng mà không cùng đứng chung trong đạo lý dân tộc thì quý vị chỉ là những hạt cơm rời hay chỉ là
những con diều đứt giây bay lơ lửng trên các tầng mây, vô hồn vô hướng!
3.- Phải có chủ đạo quốc gia để kết hợp mọi người mà cùng nhau dựng lại con người, dựng
nhà dựng nước, đây phải là tổng lực của toàn dân. Ngày nay người dân đã bị các vị lãnh đạo tinh
thần và trí thức bỏ rơi, không có ai soi đường chỉ lối về tâm linh và thế sự, cũng như thiếu chủ đạo
quốc gia, phải lây lất trong cảnh bần cùng nên sinh ra đạo tặc, là điều không thể tránh!
4.- Phải có chương trình về quốc kế dân sinh để mưu phúc lợi cho
toàn dân. Việc này do các nhà làm chính trị, các nhà Khoa học nhân văn xã hội và khoa học Kỹ
thuật đảm trách. Công cuộc mưu phúc lợi cho toàn dân là một công trình lớn lao và vô cùng khó
khăn, nếu không có tâm huyết ( nội lực ) không có đường lối, không biết phương pháp thực hiện, thì
cũng sa vào lốt chân của CSVN. Chứ cứ làm chính trị theo vết xe đổ xưa nay, thì chỉ làm trò phú
thủy. Đất nước bị hư đi, dầu ít dầu nhiều mọi người đều có tội, nên cần phải cùng nnau sửa mình và
sửa mọi việc cho hợp với thiên lý với nhân đạo, thì mới hy vọng được cứu thoát.
Mọi sự xem ra đã có đủ, chỉ cần chúng ta có chịu “ chung vai đấu cật với nhau “ hay không, chúng
ta hảy bỏ đi cái thói thường “ Khôn đôc dại đàn “ là xong. Xin mọi người ra tay bắt đầu từ chuyện
nhỏ nhất đến chuyện vừa vừa rồi to hơn và cứ thế mà tiến mãi.
G.-Lời kết.
Đây là vấn đề quá rộng lớn và sâu xa, khó mà bao quát được, nhưng ta biết trong những cái tầm
thường đều chứa cái phi thường “, với sự hiểu biết và đời sống tâm linh rất hạn chế, tôi chỉ đề cập
được những gì đơn sơ nhất của vấn đề theo cái nhìn của Nho giáo ( khác với Hán Nho ). Ai cũng
phải nhìn nhận rằng thế giới ngày nay đang ở trong tình trạng có nhiều bất hoà, bất công xảy ra
trong nhiều lãnh vực, nhất là đất nước Việt nam trầm luân của chúng ta. Chúng tôi muốn rảo qua
các nếp sống trên thế giới để tìm xem có thứ nào giúp con người và đất nước mình thoát ra khỏi cái
vực thẳm trước mắt không ? Caí vực thẳm đó là gì, nếu không phải là những bất công xã hội khắp
mặt tạo ra bất hòa khắp chốn, sự bất công đó do con người làm ra cho nhau bằng hành động bất
công dưới vô vàn hình thức, từ những vị cao nhất đến những người bé mọn nhất, chắc không trừ một
ai, nhưng cái mầm bất công đó lại ở sâu kín trong lòng con nguời, trong tâm can và tư tưởng con
nguời.
Vì vậy muồn sửa lại sự bất công để cho mọi người ăn ở hoà hợp với nhau, thì phải sửa lại cái Tâm
cái Trí của mọi con người: sửa được cái Tâm thì mới có lòng Nhân ái, lòng Từ bi, lòng Bác ái, có
chính đính được cái Trí để sáng suốt thì mới biết cách sống công bằng với nhau, nhờ đó mới tạo
được đời sống hoà thuận với nhau, đó là chủ đạo của nền văn hóa Việt (được bàn trong cuốn Việt
Nam van hiến chi bang của tác giả, chưa được xuất bản, và trong cuốn “ văn hoá thái hòa của Việt
tộc”, đã được khởi trích đang trên mạng anviettoancau.net ) và cũng là chương trình hoà bình của
Thiên chúa trong trần gian ( Vấn đề công lý và hoà bình của cộng đồng Vatican II ). Chủ đạo của
đất nước là Chủ đạo Thái Hòa: Có Hoà mới giải quyết được nạn bất hoà, muốn dẹp tan bất hoà

536

phải chấm dứt cuộc sống bất công, muốn dẹp bất công thì mọi người phải sống công bằng với nhau.
Đây không phải là vấn đề lý thuyết, mà mọi người phải cùng nhau hành động, mình là người hành
động trước, khởi từ cái Tâm mình trước, đến gia đình mình rồi ra xã hội, việc này là việc thường
xuyên của mọi người.
Văn hoá Việt tộc là văn hoá biết tiết chế cái Dục để sống hoà với Người, Trời Đất, nên được gọi là
văn hoá Thái hòa, nền văn hoá này được tóm tắt trong ba chữ: “Chí Trung Hoà “ của Trung Dung.
Đạo Kitô là đạo Hoà Bình. Đạo Phật cũng Từ Bi, Hỷ xả cũng kiến tạo Hòa bình, các đạo Khác cũng
chẳng khác chi về lẽ đó. Xã hội ngày nay bất công là cũng do ta đóng vai bàng quan bất động, cho
những việc nhân gian thế sự trước mắt là chuyện nhỏ, không liên quan gì đến ta, người ta có hư mình
vẫn chưa chết, nhà người có nát mà nhà mình vẫn chưa, nước có mất, nhà ta ta vẫn còn chỗ trốn
dung thân! Đến khi nào cả thế giới có nát thì ta mới cần để ý, nay ta đang còn bận tâm đến những
chuyện cao xa trên mây! Vấn đề khó nhất của con người không ở đâu xa, mà chính là trong tâm
khảm của mọi người, nơi gần nhất và bí nhiệm nhất mà cũng đơn giản nhất, cái khó là mình không
có can đảm và ý chí bước vào con đường hạnh phúc tương đối của mình ở trần gian, và hạnh phúc
vĩnh cữu ở đời sau, mà mình cứ yên trí vui lòng ở trong cái bể trầm luân của chúng mình, mà cấu xé
lẫn nhau! Đây là nan đề của mỗi một chúng ta, nếu cứ tiếp tục kéo dài cái lòng “ ngại núi e sông “
thì không bao giờ chúng ta thoát ra được thảm cảnh của chính mình và đất nước. Phải đi học bên
ngoài nhưng đừng có trông cậy vào người ta, mà quên chính mình.
Trân trọng,
Tái bút: Tôi chỉ là một kẻ thất phu, không chức vị và tăm tiếng, tôi có tôn giáo, nhưng tôi
đứng trên lập trường nhân dân, muốn sống trong nền đạo lý dân tộc, vì trong đó có mặt tất cả mọi
thành phần, như quý vị đều biết khi con người “ bất bình “ thì “ tắc minh: không bằng lòng thì la lên
“, đã gần thế kỷ nay, tôi thấy đa số đồng bào ta đã bị dày xéo liên miên, chưa kể qua trường kỳ lịch
sử, họ đã bị áp bức, bị bóc lột, họ đã bị giết từng tế bào một, họ đã sống hầu như không có chút
không khí tự do, họ đã bị đói rách rét mướt triền miên, vì ngu tối, họ không thể cất lên tiếng nói oan
khiên của họ, vì luôn bị trù dập tàn nhẫn, mà ít ai hay, những oan khiên đó đã vang thấu trời xanh,
những tai họa đã dậy tràn mặt đất, nhưng chưa thấu được vào lòng người, vì nơi đó gần quá mà
cũng xa quá, thế mà tôi cũng chưa biết nói và làm gì cứ mang nỗi ray rứt trong lòng! Tới nay đã quá
thượng thọ, mới viết được những giòng trên đây trình với quý vị, ngoài ra tôi không muốn mang bất
cứ thứ gì theo khi cất bước về Quê, nếu có thì cũng chỉ một mỉn cười thanh thản.
Trong bài viết vì không muốn làm đứt quảng suy tư của độc giả, nên các ý tưởng trên dưới có khi lặp
nhau, xin quý độc gỉa cảm phiền. Những điều tôi viết toàn là hảo ý, nhưng vì bức xúc tôi có thể viết
điều khó nghe, đó chỉ là những ý kiến đóng góp cá nhân, chứ không có ý dạy đời, nếu vì “ sự thật
mất lòng “, xin được lượng thứ . Có nhiều người nghĩ rằng chúng tôi cố ý chống người này người
kia, thành phần này nọ, thực sự chúng tôi chỉ muốn nói lên cái Thiên lý trong nền văn hoá xưa của
cha ông, với ý nghĩ “ Thuận thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong “ : ai sống thuận với thiên lý, với
nhân đạo thì được phát triển và tồn tại, còn ai sống nghịch với thì tự trong lòng họ đã mang sẵn mầm
tiêu diệt rồi, trong đó có cả chính chúng tôi.
Tài liệu tham khảo:
( *Nho ): Những câu tôi ghi chú Nho mà không nêu rõ xuất xứ ở đâu trong các kinh điển Nho giáo,
vì thực sự tôi không có đủ thì giờ để tầm chương trích cú, lại nữa những câu đó tôi đã học thuộc lòng
từ nhỏ, nay khi viết, nhớ liên hệ đến đâu tôi ghi đến đấy, lại nữa những câu đó đã trở thành phổ
thông như những câu ca dao tục ngữ rồi.
Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông và Tây: Kim Định.
Tâm tư: Kim Định.
Nhân chủ: Kim Định.
A new earth: Awakening to life’s purpose: Eckhart Tolle
The seven spiritual laws of Yoga: DerepakChopra. M. D.
David Simon. M.D.
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52.- Hai nếp sống Đạo trong một Tôn giáo
A.- Cuộc sống Đạo giữa lòng Dân tộc của Lm. Nguyễn Văn Lý.
Qua câu chuyện trao đổi giữa Lm. Nguyễn Văn Lý và Bà phó Đại sứ Hoà Kỳ tại Toà Giám Mục Huế
vừa qua, chúng ta học được một số điều khác thông thường.
Nhiệm vụ thông thường của một Linh mục
Như ta thường thấy ba sứ mạng của Linh mục là Tư tế, Vương đế và Sứ ngôn, trong đó nhiệm vụ rao
giảng Tin mừng là nổi bật. Khi làm nhiệm vụ rao giảng thì Lm nào cũng ăn mặc áo chùng rất đẹp
và đắt tiền, mỗi kỳ phụng vụ được mặc những bộ áo khác nhau và khăn quàng. Còn các Giám mục,
các Hồng Y thì lại khác hơn nhiều ngoài bộ phẩm phục thật đẹp lại còn có nhẫn, có mũ, có gậy
trông thật oai nghiêm trang trọng. Thường các ngài rao giảng trong những nhà thờ tráng lệ, với
những nghi lễ thật trang nghiệm. Trong buổi lễ , các ngài trích đọc từng câu từng đoạn từng chương
trong Thánh kinh, giảng những điều bí nhiệm, nhiều khi khá xa với cuộc sống hàng ngày của con
người khốn khổ. Nhiều khi lại đề cập tới sự sống đời sau mà ít lưu ý tới những điều đau xót hàng
ngày nơi thế gian hiện nay, nhất là tình trạng con người phân hoá và xã hội đầy bất công ở Việt nam
hàng mấy thập niên nay.
Trường hợp ngược đời của Lm Lý
Trong khi được Giám mục bổ nhiệm trong một giáo xứ nhỏ, Lm Lý không chiụ ở mãi chỗ đó, mà còn
đi tìm nhiệm sở nhỏ hơn và khó hơn cho là của chính Chúa Yêsu ủy nhiệm. Do đó mà ta hiểu tại sao
không được các hàng giáo phẩm đẹp ý và ủng hộ. Đáng lẽ, là đại diện của Giáo hội khi rao giảng
Tin mừng thì phải theo khuôn phép Hội Thánh, phải rao nơi trang nghiêm trong nhà thờ, phải mặc
phẩm phục đàng hoàng, sao một Lm cao sang mà lại ngược đời tìm cách đi vào nhà tù.
Lm Lý nói: “ Tôi đi tù như vậy là 5 lần, riêng dưới chế độ này 4 lần. Mỗi lần vừa vào tù, tôi đều quỳ
xuống hôn đất mà thầm nói: “ Con xin nhận niệm sở mới : . Nhiệm sở mới này không phải đức
Giám mục bổ nhiệm tôi đến mà là Chúa Yêsu Kitô. Vì thế tôi coi ban Giám thị, cán bộ trại và mọi tù
nhân trong trại đều là giáo hữu mà tôi có bổn phận cầu nguyện và rao giảng Tin mừng cho.”
Đây là trường hợp Lm Lý vượt ra ngoài khuôn phép của Hội Thánh, chỉ vì Lm muốn đan kết hai sứ
mạng làm chứng và rao giảng làm một, việc này đưa tới con đường làm “ nhiệm vụ Lm trong vai
trò công dân “. Có lẽ ngài nghĩ, Không như thế này thì làm sao bén được gót Chân Chúa Yêsu?
Chuá Yêsu, Thầy mình được sinh ra nơi hang bò, giảng đạo ven đồi trọc và chết trên cây Thập giá
trần truồng!! Nay mình cứ sống sang trọng cạnh nhân dân nghèo khổ và đất nước suy vong mãi được
sao?
Ý tưởng này đã đẩy Cha Lý làm một chiến sĩ dân chủ, chỉ là để có nhiều cơ may vừa làm chứng
vừa rao giảng. Vì đạo Công giáo mệnh danh là Đạo hòa bình, Lm nghĩ không đi vào lòng Dân tộc thì
làm sao mà có môi trường, có cơ hội làm chứng cho con Người bất Nhân và xã hội Bất Công, hai sứ
mạng làm chứng và rao giảng không thề tách đôi. Bác ái thì thương hết mọi người kể cả người hành
hạ mình, áp bức mình, vì họ không hiểu Sự Thật. Muốn Công bằng thì phải chống mọi bất công. Chỉ
rao giảng ròng mà không thực sự làm chứng làm sao cho nổi bật được tình thần của Đạo Bác ái và
Công bằng là sự Thật cần làm chứng. Hai giá trị cao quý Không thể tách đôi , lại nữa khi ra sống
ngoài xã hội thì sự sống Công bằng lại đóng vai trò quan trọng hơn. Lm. Muốn theo gương Chúa Yêu
chia sẻ cuộc đời nghèo khó với những người khốn cùng của dân tộc. Ngài vui lòng ăn cơm tù, mặc
áo tù, ở phòng biệt giam và coi mọi người trong đó kể cả người tù và người coi tù đều là đối tượng
mình có cơ may rao giảng hơn hết. Đây mới đúng là vai trò làm chứng thực sự trăm phần trăm.
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Có một điều kỳ diệu là nhờ đi vào chỗ bất xứng nhất nhỏ nhất,rồi nhỏ thêm nữa, từ giáo xứ Nguyệt
Biều đến nhiều nhà tù, từ những cái khó khăn ở giáo xứ Nguyệt Biều đến những khổ nhục ở nhiều
trại tù kinh hoàng nhất thế giới, Lm Lý đã mở ra một khung Trời mới Đất mới, đường lối này cũng
tương tự như đường lối của Mẹ Têrêsa Calcutta là tìm cái phi thường trong những cái thường
thường. Có làm chứng một cách độc đáo như thế này thì lời rao giảng mới có tác dụng to lớn và hữu
hiệu. Rao giảng thứ gì đây? Khi còn ở Nguyệt Biều Lm Lý đã bắt đầu đấu tranh cho hai vấn đề lớn:
Một là nêu cao khẩu hiệu “ Tự Do Tôn giáo hay Chết “.
Hai là cùng giáo dân dăng hàng rào kẽm gai “ bảo vệ Tài sản của Giáo xứ “.
Đây là bảo vệ Thiên tính mà mỗi con Người được bẩm thụ. Con Người không có Tự do thì trở thành
Nô lệ, thành súc vật, không có Tài sản, sản phẩm của mồ hôi nước mắt, nhất là không có ăn thì toi
mạng. Không ai từ chối được những nhu yếu này, ai tước đoạt những thứ này thì chống lại con
Người và chống cả Thiên Chúa. CSVN đã tước đoạt hết mọi thứ của cả một Dân tộc. Đây là tử điểm
của CSVN. Nói một cách khác Lm Lý đã nổ pháo lệnh chống con Người Bất Nhân và Xã hội Bất
Công trong chế độ độc tài CS. Quả thật Lm Lý đã biết cách tìm cái to trong cái nhỏ, và cái vinh
quang trong cái khổ nhục hay rộng ra là tìm cái phi thường trong những cái thường thường.
Ngày nay Lm Lý không còn ở trong Nguyệt Biều nữa, tuy thân xác còn bị giam lỏng trong toà Giám
mục Huế, mà Tâm hồn Lm đã nhập vào trong Tâm khảm của nhiều người khắp cùng thế giới qua sự
sống của Chúa Yêsu.Nay CSVN đã hết cách đối phó, vì càng hãm hại thì vai trò làm chứng của Lm
càng nổi bật cũng như việc rao giảng của Lm càng lan cùng khắp thế giới.
Lm Lý Rao giảng “ sự Thực “ của VN cho các nhà chính Khách Tây phương cũng như mọi
người trên thế giới
Ta hãy nghe Lm rao giảng cho bà Phó Đại sứ về những gì mà Lm muốn chính phủ và Toà Đại sứ
Hoa Kỳ giúp đỡ:
“ 1.- Quý vị cố gắng tập trung giúp UNESCO, Liên Hiệp quốc và các tổ chức quốc tế biết rõ
sự thật về ông Hồ Chí Minh ( Chú thích : Lm từng gọi HCM là tay gian ác, tên lừa bịp siêu thủ )
Đừng úp mở chuyện này mà kèo dài sự sai lầm rất tai hại cho Dân tộc tôi. Tôi thấy mình có nhiệm
vụ trả lại sự thật nguyên vẹn về ông Hồ cho đồng bào Việt Nam ( Chú thích: Đây cũng là điều mà
Cha Nguyễn Hữu Lễ đã làm qua cuốn phim tài liệu : “ Sự thật về HCM “ và cũng là một trong 3 tôn
chỉ của bán Nguyệt san ” Tự do ngôn luận” mà Lm Lý đồng sáng lập: Vạch trần mặt thật HCM )
2.- Quý vị vận động làm sao để chúng tôi có “ Tự do ngôn luận” . Quý vị cần nói to, nói rõ,
nói ngắn giữa liên Hiệp quốc rằng “ Việt Nam chưa có thứ Tự do này “.Đây là điều rất quan trọng .
Chúng tôi muốn các tờ báo như Tổ Quốc, Tự Do Dân Chủ, Tự Do Ngôn Luận được bày bán công
khai ( Chú thích: Ban Biên tập báo Tổ Quốc thời gian gần đây ị sách nhiễu và hăm doạ, đặc biệt Tiến
sĩ Nguyễn Thanh Giang và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn ). Nếu chưa được như thế thì ít nhất quý vị hãy
nói với nhà nước Việt Nam rằng đừng bắt những ai đọc những tài liệu như vậy. Chúng tôi thấy có
nhiệm vụ trước mắt là làm sao cho người dân được tiếp cận loại thông tin trung thực về Tự do Dân
chủ mà không bị bắt bớ, quấy nhiễu.. Quý vị nói to trước diễn đàn quốc tế là Việt Nam lạc hậu vô
cùng về Tự do Ngôn luận, thua thời Các Mác tại Anh cách đây 160 năm, thua thời nhóm Ái Quốc tại
Paris cách đây gần 100 năm, thua thời cụ Huỳnh Thúc Kháng tại An Nam cách đây 80 năm. Tất cả họ
đều làm báo phê phán chế độ đương thời mà không hề bị bắt. Nói dài nói nhiều có khi không hữu
ích và hiệu quả bằng nói ngắn và nói rõ giữa các diễn đàn toàn cầu: Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam
thua cộng đồng quốc tế hàng trăm năm!
3.- Quý vị cố gắng giúp chúng tôi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội CS năm 2011 cho thật hiệu
quả. Đây là một hình thức Dân chủ giả hiệu và áp đặt, hoàn toàn không giống như các nước Dân chủ
Tự do. Giúp như thế là quý vị giúp tôi chữa lành khối u sau ót tôi đây này! Phần khối 8406 của
chúng tôi thì cũng sẽ lên kế hoạch tẩy chay nó cách quyết liệt.”
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Tuy không nói rõ, nhưng Lm đã nhắn gửi chính khách ngoại quốc hãy giúp dân Việt Nam một cách
thiết thực tích cực chứ không nên dùng chiêu bài dân chủ nhân quyền làm cớ làm ăn mà quên lý
tưởng tốt đẹp
Rao giảng về Dũng khí của các chiến sĩ hoà bình dân chủ chống lại bạo quyền
Lm Lý trình bày phương tiện đấu tranh của các chiến sĩ hoà bình dân chủ cho bà phó Đại sứ:
“ Một chiến sĩ hoà bình dân chủ nếu bết cách đấu tranh bất bạo động thì sẽ mạnh gấp nhiều quân
đoàn. Cộng sản hiện nay không còn dám cắt lưỡi các nhà đấu tranh bất bạo động như thời Lm Jersy
Popieluszki bên Ba Lan hồi năm 1984 vì CS sợ họ. Chiến sĩ hoà bình nói, đối phương sợ, viết đối
phương cũng sợ, khóc đối phương cũng sợ, cười đối phương cũng sợ, im lặng đối phương cũng sợ,
sau cùng chết đối phương càng sợ. Chỗ khác Lm nói :
Vì sau lúc bị tai biến lần 3 ( 15- 11- 2009 ) khi đang trong quá trình cấp cứu, tôi đã tuyên bố với họ
rằng nếu tôi bị tai biến lần thứ tư thì sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại
muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp
cứu nếu bị tai bị tai biến lại. … Sang năm, nếu họ đưa tôi lại trại thì tôi thoải mái, sẵn sàng. Như mọi
chiến sĩ dân chủ hoà bình, tôi có Tình thương, sự Thật và lẽ Phải nên không sợ. Nhưng đàng sau
lưng tôi là cả Triều Thần Tiên quốc, có Thiên Chúa, có Đức Mẹ, có các Thánh, rồi có hàng triệu các
thai nhi bị trục giết mỗi năm mà tôi luôn bênh vực. Các em ủng hộ tôi, chuyển cầu cho tôi, thì đảng
CS làm chi tôi được.”
Lm cho ta biết cái thế mạnh của phe dân chủ và thế yếu của CS trong cuộc đấu tranh, để un đúc niềm
tin tất thắng nơi mọi người.
Lm Lý trình bày về Dũng lựợc của đấu tranh Bất bạo động
Đây là cuộc đấu tranh băng hai thứ vũ khí khác nhau: Đảng CSVN dùng phương cách hung tàn và
cường bạo vùi dập thể xác và làm khiếp đảm tinh thần. Còn chiến sĩ dân chủ thì dùng mọi phượng
tiện bất bạo động từ lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ, từng hành động đều toát ra đạo lý làm người để
CS không thể dùng bất cứ thứ gì, ngoại trừ cái bản chất bạo lực của họ. Lm Lý trình bày về Đường
lối đấu tranh Bất bạo động:
“ Trên đấu trường, hai đấu sĩ nhìn nhau các chiến sĩ hoà bình nhìn thẳng đối phương là hàng chục
triệu cán bộ, hằng mấy triệu đảng viên với tấm lòng không sợ hãi thì đối phương phải sợ hại họ.
Tại sao người chiến sĩ dân chủ không sợ ? Vì họ không đi tìm gì cả ngoài Tình Thương, sự Thật và
lẽ Phải ( Tình thương là thương yêu cả kẻ thù và lòng Tha thứ . Sự Thật là con Người Bất Nhân và
xã hội Bất Công do đảng CSVN độc trị tạo ra. Lẽ Phải là lẽ Công bằng cho tất cả mọi người ).
Tình Thương và lẽ Phải này như lửa. Nhà tù với số lượng bao nhiêu và với tường dày bao nhiêu cũng
chỉ là giấy, không gói được lửa! Trong trại giam vẫn bùng cháy, ra ngoài lại bùng cháy. Một bạo
quyền độc đoán thì phải thua ngọn lửa ấy mà thôi. Người chiến sĩ hòa bình phải Vô Úy ( không sợ
hãi ) Vô Cầu ( Không xin xỏ ), Vô Thủ ( không cần đề phòng , vì đấu tranh công khai, quang minh
chính đại, ai rình nghe cũng được ) , Vô Ngã ( không tìm cái lợi cho mình ), Vô Biệt ( không phân
biệt quốc gia hay cộng sản, da trắng hay da vàng, Công giáo hay Phật giáo, ai đứng về lẽ Phải và sự
Thật đều là đồng minh của mình. Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi biết mình Vô Địch vì nơi tôi
không có Hận thù. Đời tôi đã 64 tuổi, nhưng tôi chưa ghét một người nào cả. Mấy lần bị cán bộ CS
bắt giam, tôi đều nói: Các anh sợ mà bắt giam tôi thôi, nhưng đố các anh ghét tôi được. Tôi có làm
chi phương hại xúc phạm hay nguyền rủa các anh đâu mà các anh ghét. Trái lại tôi chỉ đọc kinh cầu
nguyện cho các anh.”
Ngày xưa Thánh Gandhi cũng dùng phương pháp Bất bạo động để dành lại nền độc lập cho Ấn Độ
trong tay Đế quốc Anh. Tuy bị sát hại, nhưng Ngài đã đem lại nền độc lập cho nước nhà . Cũng theo
con đường Bất bạo động, nhưng Lm Lý lại chi tiết hó thành “ lục Vô”. Thứ vũ khi nhu thuận này của
Lm chẳng những là phương thế hữu hiệu cho cuộc đấu tranh , mà còn là phương cách để đoàn kết
con người toàn dân nữa. Quả Lm Lý đã mở ra một con đường Đạo lý mênh mông!

540

Cuộc sống Đạo trong lòng thế giới của Hồng Y Phạm Minh Mẫn
Nguyễn Văn Lý là Lm cai quản một giáo xứ nhỏ nhoi, còn Hồng Y Phạm Minh Mẫn là Tổng Giám
Mục của Giáo Tỉnh Sài gòn to lớn nhất Việt Nam. Hồng Y Phạm Minh Mẫn là vị có phẩm trật cao
nhất trong Giáo hội Việt Nam. Tuy thế mà hai vị đều có cùng chung một sứ mạng như nhau: Đó là
Vương đế, Tư tế và Sứ ngôn. Ta hãy so sánh đôi điều về hai vị để có cái nhìn về sứ mạng cao cả
của các ngài.
Vương đế là sứ mạng làm con Thiên Chúa, làm chủ đời sống mình, không nô lệ cho sự ác sự
gian trá, theo văn hoá Đông phương, đó là con người Tư chủ, tự lực tự cường . Về phương diện này
ta thấy Lm Lý đang liều mạng sống để làm chủ đời sống mình và đất nước mình, còn Hồng Y Phạm
thì là nhân vật hàng đầu của Giáo hội công giáo Việt Nam, nhưng lại sống theo Kiểu Xin – Cho và
lấy phương tiện đối thoại và Hòa giải làm hình thức đấu tranh. Chắc các ngài sống quen trong cảnh
giàu sang, nên không thể đi theo đám dân nghèo khổ, đang bị bách hại triền miên, tất buộc phải đi
theo người quyền thế., vì thế phải chiều chuộng lớp người này, nếu không thì đâu được yên thân
trong ngôi cao chức trọng.Vì thực chất công giáo với Cộng sản là hai đối cực, không lẽ đi theo
đường mấy ông Cha “ Công giáo với Dân tộc” nên phải có đường lối riêng, một mặt để làm yên
lòng giáo dân, mặt khác nhắn nhủ hàng giáo dân hãy từ từ, giáo hội đang đi theo con đối thoại với
hoà giải. Nhưng khốn nỗi muốn hoà giải tất phải “ chấp kỳ lưỡng đoan “, nhưng “ đoan CS” đâu có
chấp “ đoan Công giáo” mà mơ . Cộng sản luôn hành xử theo lối “ Thượng đồng ” nghĩa là ra lệnh
cho mọi người phải nghe, không nghe thì đã có pháp lệnh. Những hành động tàn bạo của CS xưa nay
đã phần nào vô hiệu hóa lời dạy “ Các con đừng sợ “ của Chúa Yêsu trong một số môn đồ.
Là tín hữu công giáo đã già đời mà bây giờ tôi được nghe những lời Linh mục Lý trao đổi với bà Phó
Đại sứ Hoa kỳ về Kitô giáo hay đến thế. Tuy không phải bài giảng, nhưng những lời này tôi cảm thấy
còn hay hơn bất cứ bài giảng nào tôi đã nghe trong hàng mấy thập niên. Những lời này hay không
phải là nhưng lời hoa mỹ, thần bí được trích từ câu nào đoạn nào chỗ nào trong Thánh Kinh, mà là
những lời giản đơn, ai cũng hiểu được, vì là những lời toát ra từ con Tim con Người đối với con
Người, đây là sức sống toát ra cái tinh hoa của kitô giáo. Ta thấy Đạo không còn ở trong nhà thờ
nữa mà đã được đem vào hết tất cả ngỏ ngách của Đời sống con Người. Vì có thấy được Chúa thật
sự ở khắp mọi nơi,thì mới nhận ra được chỗ nào có bóng tối có bất công, có tù đày, mất tự do là nơi
đó cần đến ánh sáng và tình yêu của Chúa .
Có thực sự kết hợp được với Chuá thì mới hết sợ. Vậy Sợ là gì? Sợ xuất phát từ nhiều dạng thức:
Khó chịu, buồn phiền, lo lắng, bối rối, căng thẳng, lo sợ, sợ hãi.. Loại sợ hãi tâm lý này luôn luôn
là sự sợ hãi những gì có thể xẩy ra, không phải là những gì đang xẩy ra ngay Bây giờ. Chúng ta
đang ở Đây và Bây giờ, trong khi đó tinh thần của chúng ta lại ở mãi Tương lai. Điều này tạo ra một
khoảng cách ( giữa Hiện tại và Tương lai ) , tạo ra những mối băn khoăn, lo lắng. Khoảng cách lo
lắng này luôn la bạn đồng hành của chúng ta. Thực sự chúng ta chỉ đương đầu được với những gì
trong khoảnh khắc Hiện tại mà không thể đối ứng với những gì chỉ là sự trù liệu của tư tưởng mình,
nên ta không thể đương đầu được với những gì ở tương lai. Nếu như ta không chấp nhận thực tại
đau xót của nhân dân ngay Đây và Bây giờ để tìm cách sửa đổi, thì ta phải tìm cách lẫn tránh bằng
những hình thức vừa được trình bày trên. Nếu chấp nhận thì phải giải quyết bằng những cách tương
tự như Lm Nguyễn Văn Lý.
Sự sợ hãi dường như có nhiều nguyên nhân. Sợ mất mát, sợ thất bại, sợ bị tổn thương, sợ chết, sợ bị
hủy diệt, sợ khó khăn. Với bản ngã, sự chết luôn luôn lảng vảng đâu đây. Sự sợ chết thường lui tới
mọi khía của đời sống. Nếu chúng ta cứ bám chặt vào sự trù liệu của tư tưởng mình thì đó chỉ là
một ảo tưởng, một dự phóng trong tương lại. Nay chúng ta đang bảo vệ quyền sống, bảo vệ sự tự do,
mà chúng ta lại sợ đủ điều thì phỏng chúng ta có làm được gì? Vừ đánh giặc vừa run , thì lấy tinh
thần đâu mà đấu trí, lấy sức mạnh đâu mà chống cự. Sở dĩ còn Sợ hãi là vì chúng ta chưa thực sự kết
hợp được với Chúa, vì Chúa là nguồn ánh Sáng, giúp ta sáng suốt, khỏi nhầm lẫn, và Chúa cũng là
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nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua gian nan thử thách. Chúa đã bảo” Các con đừng sợ “ , nên
chỉ khi nào chúng ta thực sự kết hợp với Chúa thì khi đó chúng ta mới giải thoát được khỏi nỗ sơ hãi.
Thứ hai Chúa nói: “ Ta là người hiền lành và khiêm nhường”, nếu ta sống theo cách đó thì kẻ Địch
dựa vào đâu để bắt bẻ để dùng bạo lực. Bạo lực với người khác chỉ là sự yếu đuối được ngụy trang
( như sức mạnh ) . Dũng lực thực sự là ở bên trong, chứ không phải thái độ hung hăng bên ngoài.
Ngược lại những người có dáng bề ngoài khiêm nhường mà nội tâm lại trống rổng tất nhiên sinh ra
khiếp nhược trước sự dữ. Vì thiếu sức sống nội tâm, nên đâm ra sợ hãi, sự sợ hãi này làm con người
mất nhạy cảm ngay đối với mọi tình huống ở xung quanh, chỉ còn biết xây một số tường rào xung
quanh để bảo vệ mình.
Những chuyến mục vụ di dân của Hồng Y cũng không ngoài công việc lo cho được yên thân và đồng
thời có chút tiền để sắm cái áo khoác hình thức “Đẹp Đạo tốt Đời “ mà thôi. Việc làm này không
ngoài mục đích mong sao không làm phật lòng nhà cầm quyền để được yên thân cũng như lấy hình
thức để giữ thể diện với giáo dân trong vị trí lãnh đạo.
Chúng ta có ở trong chế độ CS mới biết, nếu không có hùng tâm dũng chí và nhất là lúc bị bỏ ra ở
đâu cũng mưu sinh được, mới tính đến chuyện đối đầu với lũ quỷ dữ được!. Lại nữa bao nhiêu
những khó khăn cứ liên tiếp bủa vây chống chất trên đầu các vị lãnh đạo tinh thần,, nhiều khi khó
mà tỉnh táo để đối ứng cho hữu hiệu! Ta biết “ khi ở vị trí càng cao, thì bị gió lay càng mạnh “, hai
nữa “ có cứng mới đứng vững được đầu gió.”. Đứng đầu gió mà không cứng thì tất bị gió quật ngả.
Đây là một thử thách cam go, mà là cũng là lúc rất cần thiết để nhận chân ra thực chất của hàng
giáo dân và cả ngay hàng giáo phẩm nữa.
Trong cuộc đấu tranh này ta biết các ngài rất cô đơn, nếu không kết hợp thật sự với Chuá thì làm
sao có hùng tnm dũng chí để khỏi sợ, mặt khác xung quanh các ngài đã có hàng triệu giáo dân,
nhưng đa số còn “ vâng lời hơn của Lễ “, nên cứ ngũ yên trong áo chùng thâm thì lấy tinh thần “
Nhân Nghĩa “ đâu mà lướt thắng sư hung tàn của CS. Thật tiếc cộng đồng Vatican II đã hơn 50 năm
rồi , mà hàng giáo dân đâu có được thăng tiến về nội dung của Đạo, mà rặc cố sức lấy hình thức để
che lấp nội dung.. Có lẽ sự thức tỉnh về vai trò của hàng Giáo dân thì sợ “ Khó Bảo!
Chúng ta nên biết nếu cứ theo cách sống xẻ lẻ, mối liên hệ giữa hàng giáo dân vối nhau, giữa các vị
trong hàng giáo phẩm với nhau, nhất là mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm vối giáo dân được thắt chặt
thì mối lo sợ sẽ không còn nữa.
Khi thấy mối liên hệ về mọi phía trong giáo hội không còn khăng
khít thì ta nhận ra mối liện hệ hàng Dọc đối với Thiên Chúa và hàng Ngang với Tha nhân bị lỏng lẻo
thì cuộc sống Đạo của chúng ta bị sa sút. Khi đó nỗi lo sợ sẽ ngập tràn, chúng ta còn làm được gì
cho :” Đẹp Đạo tốt Đời “ được nữa.
Đây là trường hợp “Lửa Thử vàng “ để nhận rõ Thực Hư. Nếu Hư thì phải tìm cách sống Đạo
thực sự: Đó là trau dồi lòng Bác ái bằng cách cùng giúp nhau sống kết hợp với Chúa, đó là con
đường hẹp nghèo khó và gian nan, và thực thi lẽ sống Công bằng mọi nơi mọi lúc để cải thiện mối
liên hệ với mọi Người trong xã hội, việc này là việc lạc đà chui qua trôn kim, đàng nào cũng khó cả!.
Đây là con đường Làm chứng và Rao giảng được kết hợp làm một: Muốn thực thi lối sống Công
bằng thì phải có Lòng bác ái, và khi đã có lòng Bác ái thật sự thì mới ăn ở công bằng với mọi người
được.
Tóm lại muốn đóng vai trò vương đế thì không được làm tôi hai chủ, cuộc sống Làm chứng và Rao
giảng không được tách rời, để làm trọn vai trò này trong các chế độ độc tài thì vô cùng gian nan,
không thể sống cao sang được. Ai muốn sống trong cao sang không thể đóng vai trò Vương đế.
Về Tư tế thì Hồng Y Phạm thường chủ tế các lễ lớn, sang trọng ở các nhà thờ lớn với phẩm
phục sang trọng.Ngài thường dâng Thành Lễ trong nhà thờ lớn, chủ tế những cuộc lễ đại trào, nhưng
của Lễ quan trong nhất là quốc nạn và quốc nhục thì đức Hồng Y lại quên dâng! Còn Linh mục Lý
đang dâng lễ này hàng giờ hàng phút trong bóng tối.
Về Sứ ngôn. Tôi chưa bao giờ được may mắn nghe ngài rao giảng, nhưng qua những lời
phát biều trong các chuyến mục vụ di dân, thì chỉ nghe ngài chỉ dạy về “ thói đời đối kháng, sự cố
cờ vàng… “ đều là những lời rao giảng nhục mạ người tị nạn chống lại cường quyền áp bức!
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Nhiều người nghĩ rằng ngài được CSVN sai đi để giải độc cho CS. Không rõ thực hư thế nào, nhưng
đây vẫn là sự cố thật đau lòng!
Tuy là còn ở trong bóng tối, nhưng lời rao giảng của Lm Lý đã tỏa ra muôn phương và đã đánh động
lương tâm nhân loại!
Tóm lại
Theo thiển ý:
Cuộc sống Linh mục Nguyễn Văn Lý thì hướng về Nội dung những cái nhỏ và sẵn sàng đương
đầu với những cái khó khăn lớn lao của con Người, của Dân tộc, nhờ thế mà tác dụng của sứ
mạng Làm chứng và Rao giảng tỏa lan khắp cùng thế giới. Đây là đường lối của Bà Mẹ Têrêsa
Calcutta, của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II…
Còn Hồng Y Phạm Minh Mẫn thì hướng về những cái Hình thức to lớn trên tầm quốc tế với
những điều xa xôi với con Người và với Dân tộc, không lưu tâm đến vấn nạn của con ngươi và
đất nước. nên sứ mạng Làm chứng và Rao giảng ngày càng bị co rút lại.
Đây chỉ là những suy tư vụn vặt của một giáo dân, nếu có điều thất kính thì xin được thứ tha.

53.- Vấn đề Du sinh
Nhân đọc bài “Tôi đã thức tỉnh “ của Du sinh Lê Nguyễn Huy Trần trên tiengnoigiaodan.net, tôi
thấy đây là một viên ngọc quý của đất nước, nên xin được góp thêm một số Ý kiến như sau:
Ván cờ đấu tranh Văn hóa
Chúng tôi muốn đề cập tới vấn đề Du sinh Việt Nam là những sinh viên được Hoa kỳ tiếp nhận (
Cũng như các nước Tây phương ) để huấn luyện và đã được nhà cầm quyền Việt Nam cho phép đi
học ngoại quốc. CSVN đưa Du sinh đi học chất xám của Tây phương, với hy vọng khi trở về có khả
năng xây dựng đất nước phồn vinh và nhất là để truyền ngôi giữ độc quyền cho đảng và độc lợi cho
đảng viên. Còn Hoa Kỳ tiếp nhận Du sinh với hy vọng truyền bá tinh thần Tự do Dân chủ, để có đối
tác mà làm ăn, cùng giúp nhau san sẻ mọi thứ để cho sự sống được đàng hoàng. Đây là một công mà
hai chuyện!
Tuy là hai đối cực, nay Tư bản và Cộng sản xem ra chẳng còn đối đầu nữa, mà là giao liên không
biết có đi tới tình trạng “ Hoa Việt đề huề “ hay không, còn giao thoa thì chắc là chưa thể.
Đây là ván bài được ví von là “ Diễn biến Hòa bình” của phương Tây và “ chống Diễn biến Hòa
bình “ của Việt cộng.
Ông Michael Maikalak, đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam cũng rất chú tâm và rất đắc ý về chương trình
này, ông cho rằng Hoa kỳ sẽ huấn luyện cho một đội ngụ sinh viên mấy trăm ngàn có khả năng giúp
Việt Nam phồn vinh và với hy vọng đem tinh thần Tự do dân chủ vào xã hội VN mai ngày.
Còn phía CSVN lâu lâu lại cảnh báo về việc Diễn biến Hòa bình, con ma này cứ ám ảnh CSVN
không thôi, nhưng vừa run sợ vừa phải a tới, vì bị người bạn “ 16 chữ vàng “ ngày càng xiết cổ
làm thêm nghẹt thở!
Du sinh là vấn đề cũ, nhưng tinh thần vẫn còn mới
Đây là vấn đề chẳng mới mẻ gì, vì từ trước các quốc gia khác cũng đã đi vào con đường cứu quốc
này bằng cách gởi các du sinh qua các nước Tây phương học về khoa học kỹ thuật để về xây dựng
đất nước mong thoát khỏi cảnh lạc hậu, để thoát cảnh cường quyền xâu xé.
Trước đây Trung hoa cũng gởi vô số Du sinh qua Tây phương nhất là học khoa học kỹ thuật, nhưng
khi được gởi đi những sinh viên này chưa biết gì về vấn nạn của đất nước cũng như văn hoá dân tộc,
nên khi về cũng chẳng biết gì về đáp đề của vấn nạn đất nước, hăng hái đem văn minh Tây phương
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vào cho mau, ra sức đả phá văn hoá dân tộc, cho là quê mùa lạc hậu, thay vào đó thứ triết lý Duy lý
một chiều phá nát quốc gia, giúp cơ hội cho CS nắm chímh quyền.
Việt Nam cũng tương tự, tuy các chính quyền không gửi du sinh ra ngoại quốc ( trừ phong trào Đông
du ), nhưng khi bị đô hộ, Pháp muốn đẩy mạnh phong trào Truyền bá quốc ngữ để tẩy xoá cho mau
cái gốc rễ của Nho giáo, tức là những luân thường đạo lý còn sống leo lét trong tâm khảm mọi người
Việt Nam, đành rằng đây là thứ Hán Nho chỉ còn lại cái vỏ quê mùa lạc hậu. Các vị tân học thời đó,
đả phá Kiệt liệt những quan lại nhất là hào lý ở thôn quê cho là đại diện của nền văn hoá hủ lậu của
phong kiến, với nhiệt tình là đem ánh sáng văn minh Tây phương làm cho đất nước tiến bộ, nhưng
Tây phương là quê hương của ba tai nạn lớn của Nhân loại: Chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân và
Cộng sản . Đáng lẽ đem khoa học kỹ thuật về để giúp nhân dân ăn nên làm ra , lại rước cái triết lý
duy lỳ một chiều, nhất là tà thuyết chủ nghĩa vô thần vể làm giáng cấp con ngưới và tan hoang đất
nước. Nguyên nhân chính là làm chính trị kiểu salon của tư sản, không có một quốc kế dân sinh cho
đàng hoàng, nên bị CS quốc tế gian manh tiêu diệt, và CSVN tiếp tục đưa đất nước vào con đường
trầm luân như ngày nay!
Vào thời Minh Trị Thiên Hoàng, nước Nhật cũng gởi vô số du sinh qua Tây phương, nhưng cho đến
khi quốc gia Nhật phục hoạt được tinh thần “ Tri Hành hợp nhất “ của Vương Dương Minh mới
đem lại thành công tốt đẹp. ( A Nation in search of itself ).
Đây là công trình biết đem cái tinh hoa của Văn hoá nước nhà làm chủ đạo và áp dụng khoa học kỹ
thuật của Tây phương vào thực tế nước nhà để mưu phúc lợi cho toàn dân. Nay Nhật đã trở nên đối
tác hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trung Đông cũng đã có vô số du sinh học về nhưng chẳng đem lại tiến bộ nhiều cho đất nước, các
chế độ thần quyền vẫn còn trường trị, tinh thần dân chủ chưa thể vươn lên được bao nhiêu.
Gần đây Tổng Thống W. Bush cũng với chủ đề Chống khũng bố ở Afganistan, rồi chống độc tài ở
Iraq, lấy lý do chống độc tài bạo động để đem tinh thần Dân chủ vào Trung Đông và nhất là bảo vệ
an ninh cho cả thế giới. Bây giờ đang ở trong tình trạng chưa phân giải, ta hãy chờ xem.
Nền tảng của vấn đề từ đất nước Hoa Kỳ
Hiện nay Hoa Kỳ là nước có tinh thần Tự do và Dân chủ rất cao ( do lòng Nhân ái ) và là nước
giàu mạnh nhất thế giới ( nhờ khoa học kỹ thuật giúp cho vật chất phát triển nhất là nhờ môi trường
sống Tự do và dân chủ ). Để cho rõ vấn đề hơn thiết tưởng ta cần có cái nhìn sâu xa hơn vào công
trình lập quốc của các Tổ phụ Hoa kỳ.
Vì bị bách hại ở Âu Châu các Tổ phụ đất nước Hoa kỳ đã thấu tận xương tuỷ thế nào là kiếp sống bị
bách hại, cuộc sống mất Tự do, thế nào là Công bằng và Bất công thế nào là bất Nhân và Cường
bạo, nên đã đôn đáo tứ phương, quyết tìm cho ra một giải pháp hữu hiệu, hầu giải thoát con Người
ra cảnh bị áp bức và bách hại. Đó là động cơ xây dựng cho được một chế độ xã hội tương đối công
bằng để ai ai cũng có một đời sống xứng với nhân phẩm con Người .
Đây không phải là công chuyện dễ dàng, mà các vị Tổ phụ Hoa kỳ phải có “ Tâm đạo bao la và Trí
óc sáng suốt “, nhìn vấn đề con người và xã hội một cách thấu triệt, và cũng đã trải qua trăm cay
ngàn đắng mới gầy dựng nên được một chế độ thực sự Dân chủ Tự do với Tam quyền phân lập. Đây
là một chế độ mà tinh thần tương đối Công bằng được thể hiện khắp các ngõ ngách của xã hội.
Không có lòng Bác ái thì làm sao mà đem tinh thần công bằng thấm nhập vào khắp nơi trong xã hội.
Nền tàng này đã được khắc ghi vào trong Hiến pháp. Nhờ lòng Bác ái mà tình thương được trải rộng
khắp nơi, không những đối với loài người mà còn đến cả vạn vật cỏ cây; nhờ tinh thần công bằng,
mà từ cấp Liên bang,Tiểu bang đến cộng đồng mọi việc đều được xếp đặt đâu vào đấy, ngay đến cái
dỏ rác ngoài đường, cái cầu tiêu công cộng. .. Ta có thể tìm thấy những cái vĩ đại ( của lòng Nhân ái
) trong nhưng cái nhỏ nhặt tầm thường nhất ( Nhờ lẽ công bằng ) . Tổ phụ đất nước Hoa Kỳ không
muốn ngừng lại ở đây, mà đồng thời đem tinh thần đó phổ biến khắp nhân loại.
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Điều đặc biệt tôi muốn nhắc lại nơi đây là ngày xưa Tổ tiên Việt, tuy còn sống trong chế độ nông
nghiệp thô sơ, nhưng đã thực hiện chế độ Bình sản tức là dùng công điền công thổ quân phân cho
những người thất thế có phương tiện để tự mưu sinh, để không ai bị ức hiếp, làm mất cuộc sống Tự
do, nhưng qua thời gian dài bị chế độ tàn bạo Bắc phương làm cho tiêu hủy.
Hoa kỳ là nước kỹ nghệ cũng đã có chế độ tương tự. Đó là thuế Lũy tiến ( trong xã hội công nghệ )
cũng là một thứ kinh tế Bình sản khác, để thiết lập quỹ An sinh xã hội hầu giúp những người khốn
cùng thất thế, tinh thần này không chỉ ở trong nước, mà còn lan ra cùng thế giới. Đây là điểm dễ
nhận thấy của lòng Bác ái của Hoa kỳ. ( Các nước Bắc Âu cũng khá nổi bật trên con đường nầy )
Động cơ Bác ái và công bằng đã giúp Hoa kỳ dấn thân vào nền hoà bình thế giới. Sau thế chiến thứ
II, Hoa Kỳ đã có chương trình Marshall giúp các nước Đức, Ý, Nhật bại trận, xây dựng lại đất nước
tan hoang tiến lên con đường dân chủ phú cường, mặt khác tạo thêm những đối tác cùng duy trì nền
an ninh thế giới mà làm ăn.
Việc lập ra Hội quốc Liên, rồi Liên hiệp quốc để giúp giải quyết phần nào những nan đề của Thế
giới, cũng như phong trào giải thực, để giải phóng các thuộc địa của các đế quốc Âu Châu, tất cả
đều do tinh thần Bác ái và công bằng mà ra. Ngày nay không có những thiên tai nhân họa nào trên
thế giới mà Hoa Kỳ không mở rộng bàn tay giúp đỡ .
Thử hỏi nguyên nhân sâu xa nào giúp Hoa Kỳ có cây đũa thần như thế? . Nhờ tinh thần Bác ái và
Công bằng mà nhân dân Hoà Kỳ đã làm tròn được hai việc:
Thứ nhất: Hoa kỳ có những con người có khả năng làm ra “ của ăn “ hay rộng ra là giàu
tài sản.
Thứ hai: Điều quan trọng hơn là biết “ quân phân tài sản “ phần nào tương đối công
bằng, không những để cho ai ai trong nước cũng có đời sống xứng với nhân phẩm, mà còn rộng
vòng tay để cứu giúp những thiên tai và nhân họa khắp nơi trên thế giới. Đất nước Hoa Kỳ đã trở
thành một cộng đồng thế giới.
Đó là hệ quả của lòng Bác ái và lẽ Công bằng của Kitô giáo. Đây là đức tin sống động, không chỉ
nói bằng miệng, mà làm với hết sức lực của con Người, và nhất là biết chia sẻ thực sự với mọi người.
Quy lại tất cả đều do con Người xây dựng nên, nhưng là con Người nào, đây là con Người nhân
chủ: con Người tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường. Không có chỗ nào mà con Người Hoa kỳ không đặt
chân đến, không lãnh vực nào mà người Hoa kỳ không tìm đến mà đóng góp. Đó là con Người Nhân
chủ, con Người có Tư cách và Khả năng, hay là Đức và Tài. Đức là lòng Bác ái, biết yêu thương và
chia sẻ với mọi người. Tài là khả năng có thể làm tốt được nhiều việc: Việc nhà, việc nước, việc
quốc tế. Muốn có những con người như thế thì phải đào luyện bằng giáo dục. Đó là con đường cha
ông chúng ta gọi là Thành Nhân và thành Thân.
Hiện nay hầu như cả thế giới chỉ chú tâm vào việc giáo dục thành Thân, để thủ đắc cho được nhiều,
mà bỏ quên hay lơ là yếu tố thành Nhân.
Thành Thân để ăn nên làm ra, còn Thành Nhân để biết cách sống hòa với nhau, chia sẽ nhiệm vụ
và quyền lợi, để cho ai cũng có phần để sống. Khi ăn nên làm ra mà không được phân phối tương đối
công bằng thì dẫn đến tương tranh tương đấu mà đổ hết mọi thành quả xuống biển.
Nhưng cuộc chiến tranh xưa nay phần nhiều do hai lý do, một là niềm tin tôn giáo xung khắc,hai là
nạn bất công.
Nạn bất Công thì do những người giàu nắm giữ, còn niềm tin thì do những thành
phần” Lấy Đạo tạo Đời “ cầm tay lái. Có giải quyết nổi hai nan đề trên thì xã hội mới thực sư hoà
bình.
Nhìn cuộc cờ dưới khía cạnh Văn hoá
Từ cái nhìn trên, ta trở lại vấn đề du sinh VN, ta thấy phần nào giống cái chiến lược mà Cụ nguyễn
Trãi đã đề ra trong cuộc chiến chống quân nhà Minh: “ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn, đem
chí Nhân mà thay Cường bạo “
Rõ ràng CSVN, một chế độ có nền tảng Tham Tàn và Cường bạo đang cố tâm duy trì con đường đó
bằng cách đưa con cháu và thành phần tương cận dấn thân vào con đường “ kinh tế thị trường “ để

545

mong trường trị theo “ Định hướng XHCN “, mà XHCN chỉ là cái áo khoác đại Bịp, để che đậy lốt
Sói. Đây là những con người tiểu Tâm, tiểu Trí, chỉ biết sống theo đà tăng trưởng của Tham, Sân, Si
mà vơ vét vô liêm sĩ, mặc cho nhân dân khổ đau và nước mất tan hoang, tội tày trời là bán nước cầu
vinh.
Còn Hoa Kỳ thì dùng Nhân và Nghĩa như đã được đề cập ở trên để tạo nên những đối tác giữ an
ninh thế giới để cùng làm ăn, biết ngửng đầu cao lên mà sống cho ra cái giống Người, lấy tinh thần
Tự do Dân chủ làm phương tiện thực hiện.
CSVN xưa nay là tổ sư của những mẹo vặt và mưu gian, còn Hoa kỳ tuy có nền tảng tốt lành, nhưng
chưa được nhận biết tường tận, vì không được nói ra, nên thường bị ngộ nhận. Có điểm rất quan
trọng là Hoa Kỳ cần những Đối tác để có khả năng duy trì an ninh và có khả năng làm ăn, để tìm
lợi, chứ không những người lý tưởng suông mà cũng chẳng cần những người nô lệ như Thực dân.
Những ai còn tinh thần ỷ lại tất phải coi Hoa kỳ là kẻ phản bội, vì thế khi Hoa Kỳ giúp đỡ các nước
đang phát triển, họ không có được những đối tác có khả năng, nên khi bị thất bại, thì Hoa ký bị oán
trách thậm tệ. Nhưng ta nên hiều chính Hoa Kỳ là nước đã cổ võ cho “ phong trào giải Thực “
Hoa kỳ không phải là nước lý tưởng như mọi người thường nghĩ, mà lý tưởng của Hoa Kỳ là phải “
ăn nên làm ra “ và phải biết “ chia sẻ “ .( tức là có Thực mới vực được Đạo làm Người ) và nhất là
phải tạo ra môi trường an ninh để bảo vệ thành quả làm ăn. Lại nữa phải có tinh thần xem trên thế
gian này mọi sự đều tương đối hết thì mới nhận ra mặt tích cực của những điều trên. Đừng đem tinh
thần tuyệt đối mà định giá đất nước Hoa Kỳ.
Nói như thế không phải Hoa Kỳ không có khuyết điểm, mà còn có vô số, vì quá giàu sang mà lòng
lại đa DỤC, nhiều người đã đánh mất sự tiết độ, sa và lối sống lạm dụng mọi thứ một cách quá
đáng, ( cái ăn, cái mặc, cái tiêu xài, cái chơi: cái lối sống to thuyền to sóng, sống thừa mứa trên
nợ vay, đã gây ra không biết bao nhiêu tệ đoan xã hội ). Còn khuyết điểm nữa là khoảng cách
giàu nghèo cũng quá lớn, nhưng bù lại những thành phần giàu này có nhiều người đã biết chia
sẻ, Ông Bill Gate là một ví dụ. Ta nên hiểu rằng Không có gì tuyệt đối trong trong cộng đồng nhân
loại hữu hạn này, không nên đem lý tưởng tuyệt đối mà đoán xét những sự kiện trong thế giới tương
đối này.
Cộng đồng Tỵ nạn và vấn đề Du sinh.
Vấn đề Du sinh là một trong những vấn đề quan trọng của chúng ta, những người chống CS phài
trực diện. Vì đây là những cánh tay nối dài của sự tham tàn và cường bạo. Nhưng chống CS cũng có
vô vàn đường lối. Cái lối “ mạnh được yếu thua, và lối “ cá ăn kiến kiến ăn cá “ và cứ “ bổn cũ soạn
lại “ là lối xưa nay thường dùng, nhưng ngày nay đã là thế kỷ thứ 21 rồi, không thể đi theo đường lối
này nữa, ai đi theo lối nay chắc là hoang tưởng và vô hiệu.
Còn đi theo lối Tổ phụ Hoa Kỳ thì là con đường dài và khó khăn. Đó là con đường Bác ái và
Công bằng, mọi người dùng Tinh thần Tự do và Dân chủ để đối xử với nhau, cùng nhau trở
thành những đối tác làm ăn và duy trì an ninh chung để bảo vệ thành quả của nhau giúp cho mọi
người có đời sống đàng hoàng.
Cái khó đầu tiên là muốn làm đối tác của nhau thì mọi người phải trau dồi Tư cách và Khả năng của
mình để có khả năng thực hiện những tiêu chuẩn tốt đẹp đã vạch ra. Việc đầu tiên phải đề cập tới là
hoàn chỉnh nền giáo dục toàn diện, để xây dựng con người toàn diện. Đó là đào luyện con người
phát triển hai yếu tố Thành Nhân và thành Thân. Hoa Kỳ thì trông cậy yếu tố thành Nhân vào các
tôn giáo, nhưng lại có nhiều tôn giáo quá và thành phần liberal cũng khá nhiều, nên cũng còn nhiều
chổ khiếm khuyết, còn phương diện thành Thân thì tuyệt diệu . Hai yếu tố này phần nào còn bất
tương xứng.
Nền Giáo dục toàn diện
Còn cha ông chúng ta thì có nền giáo dục “ Tiên học Lễ, hậu học văn ( Đây là Nho chung cho cả
Đông Á, chứ không riêng gì Tàu ). Học Lễ để thành Nhân, học Văn để thành Thân. Muốn thành
Nhân thì phải học về “ Kinh, Triết, Sử , Văn “ :
Kinh là Minh triết của Tiền nhân để lại giúp con người biết cách ăn ở phải đạo làm Người, sống
Hòa với nhau cùng nhau tổ chức mọi việc sao cho mọi người được hạnh phúc, Đây là Đạo Lý.
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Triết là biết cách triệt Thượng (đội Trời ) và triệt Hạ (đạp Đất ), để đạt tới cái biết chu tri về nhu
cầu cấp thiết của con Người. Đó là lòng Nhân ái để ăn ở với mọi người và thực hiện nền tảng Công
bằng trong các cơ chế xã hội. Đây là triết lý về Đạo lý.
Học Sử là để hiểu rõ những thăng trầm của đất nước mà liệu lý cách sống ngày một thăng tiến hơn.
Văn là để tải Đạo làm Người, cũng như làm văn nghệ để làm tươi sáng đời sống.
Phải “ sôi kinh nấu sử “ và tu luyện hàng ngày mới thành Nhân được.
Còn thành Thân ngày nay là học về Khoa học để biết cách “ ăn nên làm ra “ . Tuy đã có nền tảng
chủ đạo như vậy, nhưng cha ông ta đã bị chế độ bá đạo, “ Dĩ cường lăng nhược Bắc phương cướp
giết, bóc lột, giam hãm trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn “, nên chẳng làm được gì, mà chủ đạo cũng
bị tiêu trầm, lại phải đi học cái dở của người ta về hãm hại nhau đến cạn tàu ráo máng.
Vấn đề quan trọng khác là muốn đem tinh thần Bác ái và Bình đẳng vào đời sống hàng ngày để phục
vụ con người thì phải tìm cho ra chủ đạo quốc gia để đoàn kết toàn dân và phải có kế hoạch cụ thể
để đem tinh thần Bác ái và công bằng vào các ngỏ ngách của xã hội để mưu phúc lợi cho mọi người.
Hiến pháp quốc gia phải được xây dựng trên nền tảng đó.
Vấn đề được đặt ra thật rộng lớn, nay ta hạn chế lại trong phạm vi Du sinh. Có người trách Hoa Kỳ
là đem con bỏ chợ, vì các du sinh như LS. Lê Công Định, Thạc sĩ Nguyển Tiến Trung . . . khi về nước
đem tinh thần Tự do Dân chủ ra đấu tranh, liền bị CS đặt điều để vùi dập trắng trợn.
Xét đoán như thế tưởng cũng hơi quá, vì Hoa Kỳ không ( thể và không nên) dùng hai người đó như
những con bài của họ, mà trao truyền tinh thần Tự do Dân chủ để cho họ có vũ khí mà tự đấu tranh
lấy. Họ là những con người Nhân chủ nên cũng muốn những người được trao truyền cũng được
trưởng thành trên con đường dân chủ, công việc đấu tranh cho tự do dân chủ chủ là nhiệm vụ chính
của 2 vị đó, không thể ỷ lại vào người ngoài được.
Ván bài Du sinh
Du sinh là vấn đề quan trọng cho đất nước, nếu muốn chơi ván bài Du sinh một cách tích cực, thiết
tưởng chúng ta cần phải có một đường lối rõ ràng.
Về phía du sinh, để khỏi bị diễn biến, mất lập trường, xưa nay CS dùng lối “ tình hữu ái giai cấp “ ,
lối ràng buộc “ huyết thống” và “ quyền lợi vật chất “ để buộc chặt mọi người trong bọn họ với
nhau, lại thêm lối mật vụ để kìm hãm, để giữ các du sinh trong bóng tối, nên khó mà tiếp xúc với các
thành phần khác mà hiểu vấn đề được tường tận hơn.
Thanh niên là thành phần có lý tưởng tương đối còn trong sáng, nếu ta biết cách tiếp xúc với họ một
cách khôn ngoan, và nhất là chúng ta có thể đem vấn đề ra soi sáng cho họ, bàn điều hơn lẽ thiệt
với họ. Ta nên hiểu nếu ta chúng ta quá hẹp hòi thì không ai ở được với chúng ta, nhưng với điều
kiện là chúng ta phải biết rõ chúng ta muốn đi tới đâu, làm gì và đi với những ai bằng cách nào, và
làm thế nào cho đạt kết quả. Đó là đường lối mang tính chất thuyết phục.
Những người ngoại quốc cho rằng không trông mong gì lớp VC già và bất Nhân hiện nay sửa đổi
được, cứ cùng nhau làm ăn cái đã, phải đợi cho lớp này qua đi, con cháu thay thế sẽ khá hơn, còn
VC thì lại tìm hết mọi cách buộc con cháu kế tục sự nghiệp tham tàn để kéo dài con đường trường
trị. Con đường này không giúp gì nhiều cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
Về phía những người tỵ nạn, chúng ta nên có cái nhìn xa hơn.
Giá sử các nhà lãnh đạo tinh thần, các nhà trí thức, các nhà hoạt động cộng đồng, nhất là các đảng
phái có một kế hoạch giúp cho các hội sinh viên các trường đại học của chúng ta có một cái nhìn về
Văn hoá để có kế hoạch giúp cho các sinh viên hai bên có cơ gặp gỡ, trao đổi với nhau về những nan
đề của con Người Bất Nhân và xã hội Bất Công đang đe dọa Dân tộc tiêu vong và nhất là vai trò của
người thanh niên thời đại trong trào dân chủ dâng cao, để họ tìm ra câu giải đáp.
Ngày nay là thời đại khoa học, làm việc nào cũng phải có chương trình kế hoạch đàng hoàng, và
phải làm cho đến nơi đến chốn. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhân sự, không có người tốt không thể
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hoàn thành kế hoạch tốt được. Tuy đã có người tốt, nhưng còn cần có kế hoạch thích hợp, việc làm
tốt thì mới mong đem lại kết quả. Nếu chỉ lo học cho được kế hoạch tốt, mà con người vẫn hư thì là
uổng công tầm sư học đạo!
Con người chúng ta đã bị phân hoá đến cùng, khó mà quy kết với nhau, nếu cứ từ chối gốc rễ đồng
bào của Tổ Tiên cũng như đạo lý chung của dân tộc, thì trầm luân lại càng luân trầm hơn!
Xã hội chúng ta đã bị tan nát, vì nền tảng gia đình không còn được tôn trọng và bảo vệ thì vô
phương. Nếu bỏ cái gốc con Người và cái gốc xã hội mà cái gì cũng làm đại thì thảm bại là cái
chắc. Có bao nhiều người thì có bấy nhiêu phe nhóm, mà phe nhóm nào cũng giỏi nhất cả, nhưng
khổ thay tất cả chúng ta chẳng có thể làm chung được thứ gì tốt đẹp cho quốc gia dân tộc!
Nhất là các vị lãnh đạo tinh thần là đầu tàu của dân tộc, các ngài trong hàng Giáo phẩm nhất là
công giáo cao sang quá, xa lạ với nhân dân đau khổ, nên trường kỳ né tránh những vướng bận
với tình trạng con Người giáng cấp cũng như xã hội suy vong đang trên bờ vực thẳm!!! Như
vậy Các ngài đã cố tình quên cái chân lý “ Đạo mất trước Nước mất sau “, và nhất là quên đi con
đường khó nghèo của Chúa Yêsu, chỉ lo vinh cái thân mình mà chăm lo đi xây dựng hình thức để
cho lương tâm đỡ xốn xang, cứ thản nhiên sống theo lối ” IM LẶNG LÀ VÀNG “ . Thực tế là đi
với chính quyền thì sung sướng cao sang và yên thân, còn đi theo nhân dân thì phải sống đọa đày
như LM Nguyễn Văn Lý chắc là không kham nổi!!!
Đa số dân Việt hình như cũng không còn nhận chân mình là con Rồng cháu Tiên, cao quý, lảng quên
mình là người Việt Nam với “ tình đồng bào sâu đậm “ , với tinh thần “ chín bỏ làm mười” , tuy xác
còn VN nhưng tinh thần là Tây, là Tàu , là Nga, . . .với tinh thần quốc tế bao la, nhưng lại chuộng
tinh thần duy lý một chiều, chẳng ai muốn chấp nhận ai có ý ngược chiều với mình cả,. Ai cũng đi
tìm mình cả mà chẳng còn để ý đến con người đang giáng cấp và cái xã hội đang mục rã ra từng
mảng.
Nói tóm lại, nền giáo dục nào và bất cứ ở đâu mà không biết xây dựng con Người trên nền tảng cân
bằng giữa hai yếu tố thành Nhân và thành Thân thì xã hội tất nhiên sẽ không ổn định, vì việc sản
xuất ( nhờ thành Thân ) và phân phối ( nhờ thành Nhân ) không điều hòa chỉ vì con người bất
nhân và xã hội đi đến bất công! Còn bất nhân và bất công thì nan đề vẫn còn đó. Cái gì “ dễ đến thì
sẽ dễ qua đi “ và “ lật đật thì đất đè “ là điều nên tránh.
Chúng ta sẽ là là nạn nhân của những điều không hiểu rõ mà làm càn, trước khi trách người hãy
trách chúng ta trước!
Tóm lại
Đem Du sinh ra nước ngoài học kiến thức để xây dựng quốc gia là một điều cần thiết và rất quý.
Nhưng nếu chỉ để xây dựng con Người để biết cách “ ăn nên làm ra “ mà không lưu tâm đến vấn đề
“ Công bằng xã hội “ thì vấn đề bất công xã hội lại trở nên trầm trọng hơn. Những con người biết
sống theo lẽ Công bằng phải là những con người có lòng Nhân. Những con Người mà vô ý thức thì
chẳng có thể làm gì giúp ích cho con Người và đất nước. Những con Người có khả năng mà không có
Tư cách thì chỉ làm hại cho người khác và xã hội mà thôi.Thế giới ngày nay đang cố trau dồi khoa
học kỹ thuật để phổng tay trên về quyền lợi mà không lưu tâm đến vấn đề công bằng xã hội thì trước
sau gì lại đi đến tình trạng khủng hoảng toàn cầu trầm trọng hơn. Nhân dân chúng ta đã quá khổ
đau, không thể chịu đựng nhiều và lâu hơn nữa, xin đứng có đem họ ra mà làm kiếp những con thỏ
bạch.
Thái Dịch Lý Đông A có nói:
Nuôi Tâm thì sinh Thiên tài
Nuôi Trí thì sinh Nhân tài
Nuôi Thân thì sinh Nô tài
Thực ra muốn đào tạo lớp người phục vụ được cho phúc lợi toàn dân thì phải được đào luyện con
người cả Tâm lẫn Trí mới được. Xem ra các Du sinh chỉ được đào luyện có môt phần phụ là thành
Thân mà thiếu phần quan trọng hơn là Thành Nhân và chúng ta cũng cần ý thức đến vấn đề quan
trọng này. Lại nữa trước sau gì họ cũng chẳng biết gì về vấn nạn của con Người ( bất Nhân ) và Đất
nước ( Xã hội bất Công ) cũng như đáp đề cho những vấn nạn trên, thì cũng chẳng trông mong gì.
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Không giải quyết được vấn đề quan trọng bậc nhất này thì mọi hoạt động của các quốc gia cũng như
thế giới chỉ là dùng mưu mẹo và sức mạnh để tranh dành miếng ăn mà thôi!.
Nay cả thế giới đang sống trên đà cao tốc và ưa lối dùng “ Mì ăn liền”, không biết những ý của tôi
trên đây có cho là ảo tưởng không, tôi chỉ nghĩ là “ những gì dễ Đến tất phải dễ Đi” mà thôi..

54.- Cơn mê hãi hùng
Giấc ngủ hàng ngàn năm
Kể từ Hiên Viên Hoàng Đế, lãnh tụ du mục của Tàu đánh bại lãnh tụ Nông nghiệp là Si Vưu của đại
chủng Việt đến nay đã 4697 năm, sau đó nhà Tần thôn tính hầu hết các chủng Việt, tiếp theo các nhà
Hán, Tấn, Nguyên, Minh, Thanh đã cai trị hà khắc hơn ngàn năm, sau đó đã đem đại quân qua đánh
phá 7 lần, giam hãm nhân dân Việt Nam trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn” nghĩa phải sống trong
cảnh bần hàn, lạc hậu, nên rơi vào thảm trạng mà cha ông chúng ta đã cảnh báo “ Bần cùng sinh
đạo tặc”. Đây là lý do tại sao dân tộc ta đã bị chìm đắm trong Giấc Mê hãi hùng hàng ngàn năm.
Giấc Mê này là do bị đánh bật ra khỏi địa bàn gốc Tổ nhất là nền Văn hóa Hoà bình của Tổ tiên.
Vì bị cướp Hồn, đây là Hồn Dân tộc hay Đạo làm Người, nên bị đẩy xuống bậc Nô lệ, Nô lệ Tư
tưởng, nô lệ Văn hóa, nô lệ Văn minh. Tôi nói “ vì nô lệ mà bắt chước một cách mù quáng “, thiếu
chọn lọc, chứ chẳng chống và không phải không muốn học hỏi điều tốt điều hay của người ngoài.
Chúng ta rất cần những người bạn, mà không muốn có người Chủ cần Nô. Chỉ khốn nỗi mình không
đóng nổi vai làm chủ được nên mới bị đẩy xuống làm Nô. Nô lệ làm cho con Người mất niềm tin nơi
chính Mình, Dân tộc mình, Tổ tiên mình,cũng như người ngoài, nên con dân Việt đôn đáo tứ phương
tìm chỗ dựa cho đường cứu nước.
Ở phương Đông thì bị nòi Hoa Hán Bắc phương dày xéo hàng ngàn năm. Kẻ thù truyền kiếp
Bắc phương đã cướp đoạt hết mọi thứ của chủng Việt, sau đó tìm cách xuyên tạc nền Văn hóa của
Tổ tiên ta, triển miên tìm mọi cách giam hãm nhân dân ta trong cảnh khốn cùng. Cái hiểm độc là
chiếm văn hóa của người ta, xuyên tạc cho mất tinh tuý, một mặt đày đọa cho người ta khốn cùng,
sống trong “ cái khó bó cái khôn, bỏ quên mất gốc Văn hóa, mặt khác lại tìm cách gian dối nhận
làm của mình rồi vu cho là man di mọi rợ, tất cả là làm sao cho bật gốc văn hóa, vì Văn hóa là Hồn
Dân tộc, chứ không thuần là Văn chương nghệ thuật như nhiều người trong chúng ta lầm tưởng. (
Người ta đã lầm Văn học với Văn hóa ). Mưu gian đại Hán này ngày nay đã và đang bị con dân
Việt phơi bày ra ánh sáng.
Quay sang phương Tây thì thấy nền văn minh quá sáng lạng, vội vã rước về, nhưng tựu trung
gặp phải nền Văn hóa đã đem đến cho nhân loại 3 tại họa: Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và
Cộng sản.
Đế quốc Thực dân đã đày đoạ dân ta gần thế kỷ, cũng tìm cách tiêu diệt nền văn hoá của ta
bằng cách đẩy mạnh việc truyền bá quốc ngữ và đồng thời cực lực đả phá Nho giáo, ( thực ra là Hán
Nho, thứ Nho bá đạo ) để tách Việt ra khỏi gốc Nho, mất Nho thì riêng Việt chẳng còn gì !
Tiếp đến CS quốc Tế ( Nga Xô ) kết hôn với Bá đạo Bắc phương ( Trung Cộng ) qua côn đồ
quốc tế CSVN làm chuyến tàu vét, tiêu diệt hết nhân tài, những nền tảng quốc gia nhất là Văn hoá để
gieo vào thứ Văn hóa Lừa hầu tiêu diệt hết sinh lực của nhân dân miền Bắc, hầu thôn tính và đống
hóa. Lẽ tất nhiên, những người miền Nam phải dựa vào thế quốc tế để sinh tồn, nên phải bắt Tay
với Tư bản. Cả hai miền Bắc Nam đã trở thanh con cờ quốc tế. Miền Nam đã dần dà trở thành con
chó rơm, khi việc tế “ thần vật ( chất ) “ xong là đem đốt đi để tránh trở ngại.
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Tương tự như miền Bắc, miền Nam cũng có sự toa rập giữa Tư bản và tôn giáo qua cái gọi Quốc
giáo của nhóm Thích Trí Quang để loại trừ cho hết cái tinh hoa cuối cùng của miền Nam, những con
dê tế thần là chí sĩ Ngô Đình Diệm cùng đa số quân cán chính của chế độ VNCH.
Hiên nay cái vai trò con cờ mới đang được tung ra, chẳng qua là cái trò “ Cá lớn nuốt cá bé
“ kiểu mới mà thôi. Rõ ràng, muốn nô lệ hóa con người để làm tay sai cách nào cũng diệt cho hết
nguồn gốc văn hoá của họ, đối với một dân tộc thì phải diệt cho hết tinh hoa của dân tộc, đó là Hồn
dân tộc, là Đạo sống làm người, mà T.G. Kim Định ( hòn đá tảng ) đã nêu lên cách đây mấy thập
niên.
Gần đây, giáo dân Công giáo trong và ngoài nước theo tinh thần Cộng đồng Vatican II, đã
đặt niềm tin vào GHCGVN nhất là hàng Giáo phẩm đòi hỏi phải thực thi công bằng xã hội để xây
dựng Hòa bình, phong trào vừa được dấy lên, thì lại bị chính Tôn giáo và CS cùng ra tay dập tắt .
Gẫm lại đã gần thế kỷ nay “ tinh thần quốc tế CS “ đã hủy diệt tinh thần Quốc gia Dân tộc, tinh
thần Quốc tế này đã hủy hoại con người và đất nước, Liên Xô và các nước Đông Âu đã bừng tỉnh
giấc mê, đã biết quay đầu lại, còn Việt Nam và Tàu thì còn mê. Qua sự ra đi của TGM Ngô ( Giáo
phận Hà Nội ) và GM Cao ( Giáo phân Vinh )mới cho ta rõ có sự giao thoa giữa Thánh thần và
Ma quỷ, hai bên cùng ra tay hủy diệt cho đến cùng cái tinh hoa còn lại của dân tộc Việt, không kể
quỷ ma, mà ngay Thánh Thần cũng chẳng quan tâm đến con người đang sống quằn quại trong
bất công xã hội cực kỳ bất công, do luân thường đạo lý đã bị vùi chôn, tất cả đều nhằm hủy diệt
tinh thần dân tộc, cả hai chẳng còn để ý đến quyền được Ăn (do xã hội bất công ) và quyền được
Nói ( không lưu tâm đến nhân quyền ) của đa số người dân.
Thiển nghĩ, một quốc gia gồm có nhiều người, quên đi nhiều người là đánh mất quốc gia, nếu
quốc gia không còn thì quốc tế còn đâu. Lại nữa, tôn giáo là cho con người khi bỏ quên đa số con
người thấp kém khổ đau, mà hùa theo thiểu số cường quyền thì tìm đâu cho ra tinh thần tôn giáo.
Không bảo vệ con người đã xây dựng nên Quốc gia dân tộc, để cả dân tộc bị ma quỷ khống chế
trong khốn cùng, thử hỏi quốc tế được những gì trong quốc gia đó và mất những gì của chính
mình?
Rõ ràng tinh thần quốc tế vô sản đã huỷ diệt tinh thần dân tộc, còn tinh thần quốc tế tôn giáo, vốn
dĩ ở trên và ở ngoài dân tộc, dĩ nhiên cũng lờ đi thảm cảnh của con người và sự tồn vong của đất
nước họ, phải chăng để dành lấy chút quyền lợi vật chất , để cho niềm tin cả dăn tộc bị hụt hẫng!
Vậy hởi những con người đau khổ thấp cổ bé miệng Việt Nam, chúng ta biết trông cậy
vào ai nữa đây? CS và Tư Bản sao? Tôn giáo Đông và Tôn giáo Tây sao? Mỗi phía đều có nhiệm vụ
và quyền lợi riêng của họ ngược với quyền lợi chung của dân tộc ta. Dân tôc ta cứ bị đổi thay làm
con dê tế “ hai loại Thần Mê và Thần Vật “. Ôi chân lý cứ triền miên lờ mờ như sương. Vậy chúng
ta phải làm sao đây? Chúng ta nên biết Ai cũng phải tranh đấu để sinh tồn để mưu lợi cho họ, chúng
ta phải tự bảo vệ lấy chúng ta, chúng ta không thể trách ai hơn là tự trách chúng ta, chúng ta bất lực
quá, yếu hèn quá, u mê quá, nên cứ triền miên bị qua mặt.
Trước hết chúng ta nhận thức là đa số chúng ta đang ngủ Mê, nên phải gấp rút từ giả “ Giấc ngủ
vong thân “ tức là “ mất Hồn “ mà sa vào bước Đoạn trường “ vọng ngoại.
Vì bị mất Hồn, nên những con dân Việt tự coi mình là người nhiệt thành yêu nước đi tìm Hồn lạ, khi
trở về nhà thấy đa số đồng bào nghèo khổ lạc hậu trở nên xa lạ với nhau và dần dà đã hóa ra kẻ thù.
Cái không may hơn hết là lại có vô số thành phần yêu nước, đều tìm được vô số Hồn lạ, ( Hồn Vô sản
quốc tế: Hồn Tàu, Hồn Tây, Hồn Nga, Hồn tôn giáo quốc tế . . ) nên cả dân tộc như đan gà con lạc
Mẹ, cứ xáo xác khắp mọi nơi ôm lấy Hồn lạ, không ai quan tâm đến Hồn Mẹ mình nữa? Khi đã mất
Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, thì phải nếm những vị đắng cay của cảnh chia ly cô đơn xa lạ, nên
chẳng ai chịu hiểu ai, chẳng ai nghe ai, thay vì nhìn đúng kẻ thù là thù, lại nhận kẻ thù làm bạn, nên
thay vì diệt thù lại diệt đồng bào mình. Chung cuộc kẻ thù đó lại là chính Mình, những kẻ vong Thân,
vong Bản!
Trời ơi! Diệt con Người đi, diệt đồng bào đi thì ta sống với ai đây ?
Tóm lại kẻ thù nguy hại nhất của mình là chính Mình, vì gần quá nên khó thấy nhất. Kẻ thù thứ hai
là kẻ nội thù, đối với dân tộc Việt thì là Tần Thuỷ Hoàng thuộc Tây Nhung, Hán Vũ Đế thuộc Nam
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Man, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. . . của Lạc Việt, và Hồ Chí Minh không biết là người Hẹ hay
giống nào cũng không quan hệ, Chỉ biết HCM cùng tập đoàn CSVN hiện nay là thứ nguy hiểm nhất,
vì đã cấu kết với ngoại Thù cả Tây lẫn Bắc phương để tiêu diệt đồng bào và bán nước.
Người Pháp có câu: “ Aide-toi, et le Ciel t’aidra “ , Trời đâu cứu được mình khi chính Mình không
cứu lấy Mình, quên Mình là quên tất cả: quên Gốc, quên Nhà, quên Nước.
Hậu quả của cơn Mê
Vậy quên mình là quên những gì mà cuộc sống trầm luân đến thế? Sao ai cũng quên cả, nhất là những
vị lãnh đạo tinh thần, những nhà trí thức, được mệnh danh là người thông minh tài cao đức độ, những
vị được nhân dân phụng dưỡng và tôn kính để chuyên lo viêc tinh thần này, sao mà cứ mê chuyện
trên trời mà đành bỏ quên dương thế?
Dương thế là Nơi Đây và Bây Giờ đang cung cấp cho mình của ăn nước uống cùng mọi nhu cầu hoạt
động mọi ngày, sao lại nỡ quên những cái nhu yếu khẩn thiết của cuộc sống riêng mình dường ấy?
Thử hỏi nếu đời này chúng ta ăn ở với nhau không ra gì thì có mong gặp Chúa, thấy Phật đời
sau?
Thử hỏi trên Thiên đàng hay Niết Bàn chỉ có những người “Độc thiện kỳ thân “ còn đa số
những người cung phụng họ lại bị đày hỏa ngục hết chăng? Chì có Trời Phật mới cho mỗi chúng ta
đáp số!
Hầu như đa số đều mê ngủ, nên có Tai mà đâu có nghe tiếng Dân ta thán trước Ngõ hàng thế kỷ, có
Mắt mà đâu có thấy những Cảnh máu đổ đầu rơi dài dài bên cạnh Lâu đài mình ở, có Trí mà đâu có
thấy lẽ Công bình bị xúc phạm nặng nề khắp Nơi, có Tâm mà chẳng động chút Tình trước bao
Nghịch cảnh con người bị dày xéo! Con Người ngày càng xuống cấp, chà đạp nhau như Lang Sói,
luân thường đạo lý tàn suy, lấy Đạo Lừa làm tiêu chuẩn mưu sinh, không gì là không có thể, xã hội
chẳng khác nào Sodoma thuở nọ!.
Còn những người tỉnh cũng rất nhiệt tình, lại Mê theo cách khác, thấy bạn thù nào “ Dị khí “ đều
tương thù “, vì muốn ai cũng y hệt mình, nên cũng sát phạt tận tình để dồn nhau cho sát chân tường
mới thỏa, đâu đâu cũng là bãi chiến trường. Vì “ việc người thì sáng việc mình thì quáng “, chỉ lưu
tâm xây dựng người khác mà quên xây dựng chính mình, nên tuy có xây mà chẳng dựng được!
Thế là sự Dữ mặc sức Tung hoành trong cõi Động, còn sự Lành thì Mê ngủ trong chốn Tĩnh thâm
cung, khi tình thế bức xúc bừng dậy thì hai bên cùng nhịp bước “ tương cầu “!
Xem kỹ ra là con người chúng ta chưa xác định được vị trí của mình trong Trời Đất như là con Người
đúng nghĩa:
Nếu bị Trời kéo lên thì sợ Trời đánh Thánh vật, nên Duy Tâm, chuyên kêu nài xin xỏ , bỏ
mặc việc đời cho ma quỷ.
Khi bị Đất đạp xuống thì thờ vật chất, tôn vinh vật chất làm chủ, đó là Duy Vật, chuyên lo thủ
đắc mà bỏ mất Tình người, mà giết hại nhau.
Khi chống Trời chối Đất thì lại dọc ngang nào biết trên đầu có ai , đó là con người Duy Nhân,
họ thay Trời làm chủ những quỷ ma.
Còn Tổ tiên mình thì giữ được thế quân bình động giữa Trời và Đất, nên đóng được vai trò Tự
chủ, nên cũng tự lực tự cường, đó là con người Nhân chủ. Con Người Nhân chủ là con người làm
chủ đươc thân tâm mình, vận hệ của mình, do đó làm chủ được gia đình mình và đất nước mình. Nhờ
biết sống theo cách “chấp kỳ lưỡng đoan: phải Người phải Ta “ mà sống Hòa với nhau. Có giàu sang
nứt đố đổ vách mà bất hòa thì cũng đưa nhau xuống hố.
Do để mất con người Nhân chủ, nên đã mất tất cả. Hầu như đất nước chúng ta đã đánh mất con người
Bàn Cổ, con người Phù Đổng này từ lâu!.
Ta hãy nghe T.G. Kim Định, con người được “ kính nhi viễn chi “ bàn về con người này:
Con Người Nhân chủ
( Nhân Chủ: tr. 9 – 15 . Kim Định )
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Công việc giải phóng con người
“ Con người chính ra là một chủ nhân. Không những làm chủ các vật dụng cần thiết cho mình mà
trước hết và trên hết là làm chủ ngay chính bản thân mình, tâm hồn mình , vận hệ mình. Vậy mà kỳ
lạ thay cho tới nay con người chỉ la một nô lệ, không những trong lối sinh sống , lối hành tác, mà
luôn luôn trong lôi cảm nghĩ lẽ ra phải thiết lập được nền nhân chủ ngay trong đợt cảm nghĩ, ngay từ
đợt ý tưởng nọ.
Thế nhưng đó là điều cho tới nay hầu như không một nền triết học nào hay đức lý nào đã thành tựu,
trái lại hầu hết đã mặc nhiên chấp nhận những tiền đề, những nguyên lý cũng như cung cách suy tư
cảm nghĩ dẫn thằng đến chỗ nô lệ hoá con người. Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa tại sao cho tới nay
các nền thuyết lý tỏ ra vô tích sự trong việc giải phóng con người.
Các nền triết lý với con người
Vậy đây là điều chúng ta cần phải khởi công ngay từ đợt lý tưởng này và câu hỏi đầu tiên đặt ra là
tại sao các nền thuyết lý đã vô tình chấp nhận và cũng cố tình trạng nô lệ con người. Sở dĩ như vậy là
vì đã đặt nền tảng ngoài con người, nói theo Viêt Nho là đặt nền trên Thiên hay trên Địa tạm dịch là
Duy Tâm hay Duy Vật, và do đó lâm vào cảnh vong thân hay vong bản, cả hai thuật ngữ đền nói lên
sự quên bản gốc con người mà theo Việt Nho là cái đức của Thiên của Địa “ Nhân gỉa kỳ Thiên Địa
chi đức “.
Sở dĩ các triết thuyết đã vong thân vì không nhận ra hai cái cội gốc đó, hoặc có thể thấy nhưng không
biết cụ thể hóa chúng để trở thành mục tiêu phục vụ con người, nên triết phải vận hành trong duy
Thiên hay duy Địa ( hoặc duy Tâm hay duy Vật ). Vậy cụ thể thì Thiên Địa chi đức là gì?
Hai bản gốc của con người: Tự do và Bình sản
Nếu nói theo câu ‘ Thiên viên Địa phương: Trời tròn đất vuông “ thì đó là Tự do và Bình sản. Tự
do đi với Thiên viên chỉ cái gì tròn đầy không hạn cục, giới mốc. Theo đó Thiên chi đức có nghĩa là
con người chỉ thực sự là người khi được hưởng một nền Tự do chân chính, vì chỉ có thế nó mới phát
triển hết mọi khả năng của mình, là những tiềm năng ẩn trong cõi mênh mông vô biên, vố tế, tức là
Tự do, thế nên Tự do là Bổn gốc, vậy mà các triết học đã thất bại trong việc tranh thủ nền Tự do, như
sẽ chứng minh sau đây:
Đàng khác để duy trì Tự do hàng ngang thuộc xã hội cũng cần có một nền tảng khác không kém phần
quan trọng, đó là Ăn, vì không ăn là chết. Muốn khỏi chết thì phải ăn, mà để mọi người được sống
thì mọi người phải được ăn, vì thế cần đến thể chế “ Quân phân tài sản “ gọi là Bình sản, nên Bình
sản là một Gốc khác với “ Địa chi đức’ hay Địa phương. Đành rằng không có Bình sản cũng có thể
ăn, nhưng đó là cái ăn quá lệ thuộc làm mất Tự do không còn hợp với bổn “ Thiên chi đức”. Vì vậy
cần Bình sản như cái gốc thứ hai.
Như thế Tự do và Bình sản là hai yếu tố biểu thị Bản chất cấu tạo nên con Người: thiếu Ăn thì hết
sống, thiếu Tự do thì sống không còn là cái sống của người, mà là của đoàn cừu, của đống đá gạch,
đất. Vậy không chú ý tới hai điểm đó là Vong thân, vong Bổn , cho nên sứ mạng của triết lý phải là
giúp con người thực hiện hai mục tiêu nọ.
Nhưng chưa tới nay chưa nơi nào đạt được hai mục tiêu trên, nên kể là chưa có cuộc giải phóng con
người. Vì nếu không Tư bản lại Cộng sản, chưa có Bình sản. Còn Tự do thì mới tập tểnh ở đợt Dân
chủ chưa đâu đạt được Nhân chủ. Nếu ta gọi “ Tự do là Nói, còn Bình sản là Ăn “ thì bên Cộng sản (
hãy tạm cho như thế ) mới nghĩ đến cho ăn ( nghĩ khác với cho aăn thực sự ) , bên Tự do mới nghĩ
đến cho Nói. Như vậy bên kia mới là cố đi tới “Địa chi đức” , và bên này mới là cố đạt “ Thiên chi
đức “ . Cả hai đều vong bổn vì con người không là Thiên chi đức, cũng không là Địa chi đức, mà là
cả hai. Đây là chân lý nền tảng , mà ngao ngán thay cho tới nay hầu như chưa nền triết học nào nhận
ra được để mà phát triển thành lý tưởng hoạt động. Tất cả còn một chiều, nên toàn nói chuyện đâu
đâu, xa với con người. Vì thế có một thảm trạng xảy ra là thiện chí giải phóng con người có thừa,
nhưng không ai để ý tới Bổn gốc, nên trên thế giới phe Tự do cũng như phe Cộng sản, có hàng triệu
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người hy hiến thân tâm để phục viụ con người, mà trong thực tế lại chính đang hợp tác vào việc rèn
luyện cho vững thêm những xiềng xích trói buộc con người, đến nỗi có thể nói:
Kể từ thiên hạ yêu nhau
Đống xương vô định đã cao bằng đầu
Thảm trạng đó đã xảy ra bời thiếu minh triết, hay ít ra tại thiếu một triết lý đặt nền móng trên con
người. . . .
Nhân loại thiếu Tự do và Bình sản tức là thiếu hai ban gốc con người. Hiện nay hai chữ Công bằng
và Tự do đang được nhắc tới rất nhiều, nhưng không đạt được công hiệu nào khá ngoài việc nói lên
sự thiếu sót của hai thứ đó. Cũng vậy hiện nay Công bằng và Tự do được nói tới nhiều là tại chúng
lâm trọng bệnh, càng nói nhiều càng tỏ ra là con bệnh trầm trọng.” ( Hết trích )
Vấn đề Tự do
Có hai thứ Tự do, tự do hàng Dọc thuộc Thiên và Tự do hàng Ngang thuộc Địa. Tự do hàng Dọc
thuộc lãnh vực Nhân quyền dành cho cá nhân để xây dựng chính mình, là thứ Tự do Vô biên, tức là
nguồn Sống và nguồn Sáng. Tự do hàng Ngang thuộc về Dân quyền thì hữu hạn, bị giới hạn bởi Tự
do của người khác, để cho công bằng xã hội được thiết lập. Đây là thứ Tự do xây dựng xã hội.
Nhân quyền để giúp cho mọi người có cơ hội và phương tiện phát triển đời sống Tâm linh, hầu giúp
con người phát triển toàn diện, giúp cho sự tu thân để un đúc lòng Nhân hầu yêu thương mọi người
và trau dồi lý công chính để biết cách hành xử Hòa trong xã hội. Tự do hàng Ngang giúp mọi người
thi hành đức Nhân bằng cách thực thi lẽ sống Công bằng trong xã hội, để sống hài hòa với nhau.
Hai thứ Tự do này cần phải được điều hòa cân xứng nhịp nhàng. Đây là hai cái gốc của Tự do. Tự
do trong chế độ Dân chủ chỉ mới là tự do hàng Ngang mà thôi.
Vấn đề Công bằng
Khi được sinh ra , mỗi người được bẩm thụ một Tinh thần và thể chất khác nhau, không ai giống ai,
sự bất công đó là do Trời phú bẩm cho mỗi người, nên chúng ta không thể đòi hỏi công bằng tuyệt
đối. Kẻ thì thông minh sáng láng với thể chất tráng kiện, người thì yếu đuối, kém thông minh, nên
công công việc làm của mỗi ngưởi đem lại những tài sản khác nhau, người thì giàu, kẻ thì nghèo mạt
rệp. Do vậy cái ý tưởng công bằng như cộng sản bằng cách cào bằng tài sản là điều chống lại Trời
và cả con người. Vậy chúng ta chỉ còn có một sự công bằng tuyệt đối là cơ hội tu thân đồng đều để
cho mỗi người ngày càng hoàn thiện hơn. Cái tư cách, cái phẩm giá của con người là ở chỗ ” vi
nhân “ này một cách liên lỉ để nâng cao phẩm giá con người. Tuy nhiên vì là con người có Tâm có
Tình, nên không thể không yêu thương nhau, nhất là đối với những người tàn tật, kém may mắn, do
đó mà có cơ chế quân phần tài sản để cho bất cứ ai cũng có đủ điều kiện tối thiểu hầu cuộc sống
được xứng xứng với nhân phẩm.
Tổ tiên chúng ta làm nghề nông, nên đã sáng lập ra chế độ công điền công thổ, gọi là Chế độ Bình
sản, dùng công điền công thổ luân phiên cấp phát cho những người tàn tật những người nghèo khổ . .
.một số ruộng đất .để họ tự canh tác lấy mà nuôi sống, nhờ vậy mà không ai lấy miếng ăn ( Bình sản
) mà tước đoạt quyền Nói ( mất Tự do ) của họ. Còn trong chế độ Tư bản hiện nay là nước công
nghiệp nên có thuế lũy tiến, lập ra quỹ An sinh xã hội để giúp những người tàn tật nghéo khó. … nhờ
đó mà họ cũng có đủ phương tiện tối thiểu để sống. Ngoài ra còn có hiến pháp để thể hiện sự công
bằng vào trong các cơ chế xã hội để cho ai ai cũng có đồng cơ hội thăng tiến đời sống con người.
Tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa được hoàn bị.
Còn CS hay XHCN thì nhà cầm quyền đấu thầu hết hai cái bản gốc “Được Ăn ( Bình sản ) và được
Nói ( Tự do )“ của con người cất vào trong túi xách tay của đảng, khi tuân theo thượng đồng thì còn
mở ra mà thở được, khi trái ý đảng thì bị xiét túi xách lai cho nghẹt thở, nên chẳng có gì để bàn
thêm.
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Dân quyền thì lệ thuộc vào nơi chốn địa phương , còn Nhân quyền thì không lệ thuộc vào không và
thời gian, đâu cũng mang tên người, nên dù ở đâu đâu cũng vậy, viện lý nhân quyền lệ thuộc vào
từng không gian là ngụy biện, vì thiếu cơ sở. ‘
Nền tảng của nền Dân chủ chân thực
Chế độ nào biết chăm lo cho mọi người dân quyền Được Ăn và Được Nói ( như đã bàn trên ) là nền
Dân chủ chân chính, quyền Được Nói còn rộng hơn điều Tu chính thứ nhất trong Hiến pháp của Hoa
Kỳ.
Với Quyền Được Ăn thi xã hội phải chăm lo cho mọi người dân ai ai cũng có phương tiện tối thiếu
để sống như là con người. Về Quyền Được Nói thì phải bảo đảm cho mỗi người gồm đủ cả Nhân
quyền và Dân quyền. Hai quyền này cần được nâng cao đồng bộ thì dân sinh và dân trí mới được
nâng cao, nhờ đó mà nước mạnh, người dân mới đủ sức mà làm chủ đất nước..
Mục tiêu đấu tranh Dân chủ
Hiện nay “Đất nước của chúng ta như cái nhà đang cháy, mà ít người lo chữa,nên đã lòi ra mặt
chuột chúng ta ra, cho biết mỗi chúng ta là hạng người nào. Chúng ta ngày nay cũng như những
người đang bị chìm tàu, đừng cứ bám víu vào người khác để mong mình sống, chinh sự dằng xé nhau
mà nhận chìm cả lũ xuống, chỉ có cách thoát hiểm là cố cùng diù nhau vào bờ thì mới thoát nạn.
Nhìn vào lịch sử dân tộc, cái họa “ mạnh được yếu thua, cá ăn kiến kiến ăn cá “đã gây ra bao nhiêu
thảm họa cho đất nước. Rồi tới con đường dân chủ, nhiều chế độ mang danh dân chủ đã được thành
lập, vì không biết rõ nền tảng của dân chủ, nên lại sa vào con đường độc tài, con đường độc tài thì
tương đối dễ, còn lối nhân trị là đem lối ăn ở “ phải Người phải Ta “ để giúp toàn dân sống hoà với
nhau mà cùng ghé vai nhau xây dựng con người và đất nước thì lại khó như lên trời.
Vấn đề này khó gấp bội so với con đường độc tài, độc tài thì dùng luật pháp nghiệm khắc buộc mọi
người không ưng cũng phải làm theo, còn lối cai trị bằng đạo lý làm người thì phải xây dựng con
người sao cho mọi người tự ý đóng góp.
Thực ra mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh dân chủ không chỉ lả tiêu diệt cho hết đảng CS, mà thực
sự là nhà cầm quyền với bất cứ danh xưng nào cũng được, miễn làm sao đem lại hai phúc lợi căn
bản cho mọi người dân, đó là “ quyền Được Ăn và Được Nói “ như trên. Đây là việc làm căn bản và
thiết thực cho mọi người dân, với điều kiện này thì người dân nào cũng vui vẻ tham gia, và đó là nền
tảng để giúp người dân làm chủ thực sự được.. Chúng ta chống CS hay bất cứ thế lực độc tài nào (
có cả chúng ta ) là để thực hiện nền Dân chủ là nhắm vào mục tiêu chính yếu này đây.
Điều kiện để xây dựng Dân chủ
Muốn thành công thì ta phải có đủ hai yếu tố: Người tốt và việc tốt.
Người tốt
Rõ ràng không có con người tốt thì không thể làm việc tốt được. Hiện con người chúng ta không còn
được nối kết với nhau bằng tình Đồng bào, nghĩa là Yêu thương, Kính trọng và Tương dung để cùng
nhau (đoàn kết ) làm việc chung.
Người Việt chúng ta đã học được nhiêu nguồn khác nhau, mà chưa quan tâm tìm ra mẫu số chung để
đoàn kết, nên đã bị phân hoá trầm trọng, ngoài con đường độc tài để cột chặt mọi người lại buộc họ
phải thi hành mệnh lệnh của nhà cầm quyền, thì nay nhiều tổ chức đã rát cổ đổ họng mà đâu có ngồi
lại được với nhau. Rõ ràng chúng ta đã đánh mất Hồn Dân tộc là gia tài chung của Me (Âu Cơ ), đó
là :Nhân, Trí, Dũng.
Mất Nhân thì không yêu thương và kính trọng nhau và hết tương dung. Mất Trí thì không biết cách
ăn ở công bằng vớí nhau nên mới gây ra Bất Hòa. Mất Dũng vì không kiên trì sống theo Nhân, Trí.
Sự Mất gốc gây ra chia rẽ, cảnh phân hóa, biến cả dân tộc thành những hạt cát rời, chúng ta thường
làm việc chung với lòng riêng nên mới chia rẽ . Phật giáo thì có Bi, Trí, Dũng, Kitô giáo thì có Bác
Ái và Công bằng. Đây cũng là cái những gốc khác, tuy danh dị nhưng ý nghĩa lại đồng.
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Nhiều người cho đây là những giá trị đã lỗi thời, đã đôn đáo khắp nơi đi tìm đũa thần để cứu nước,
mà không để ý đến cái kẻ thù trong thâm cung con người mình, nên cho dù có tìm được việc hay,
nhưng người còn dở thì việc làm vẫn cứ sai, vì thiếu động cơ Yêu thương và công chính. Vậy nan đề
đoàn kết và lương tâm trách nhiệm là nằm ngay trong lương tâm mỗi người, thế mà cứ đi tìm ở ngoài
các cơ chế xã hội thì làm sao gặp được. Nghe nói đến đây nhiều người giật nẩy lên cho là không thể
thực hiện được, vì họ đã nghe nhiều đến cái luân thường đạo lý cù lần này rồi, quá chán rồi, vì cứ
nghe nói ngọt mà không có làm hay, nhưng họ không để ý rằng “ bắt người ta làm thì được còn tự
buộc mình làm điều tốt thì không “ , nên việc khó “ không vì ngăn sông cách núi, mà lòng người ngại
núi e sông “ . Nhưng khó khăn khác lại xuất hiện, vì chỉ có một số người đồng ý, còn đa số khác thì
không, mà trong chế độ dân chủ ta không thể buộc họ được.
Chỉ có một cách là xây dựng các nhóm nhỏ trong cộng đồng, gây nên một phong trào xây dựng cách
ăn ở tương thân tương ái với nhau, để cho mọi người thấy rõ sự ích lợi của việc xây dựng con người
là căn bản và tối cần thiết, chúng ta muốn đào luyện con cái chúng ta làm điều tốt, mà không để ý
đến chính chúng ta. Mình cứ tưởng mình đã thành người mà không hay trong con người mình, thần
linh và ma quỷ đang ngồi kề lưng nhau, phút này là Thánh phút sau đã là Quỷ rồi, nên việc tu thân là
việc không ngơi nghỉ suốt đời. Làm sao cho mọi người ai ai cũng để ý tu thân, sao cho mọi người có
cuộc sống” Tình Lý tương tham “, Có Tinh thì ngồi lại với nhau, đoàn kết với nhau được, có Lý thì
biết cách giúp nhau ăn ỡ công bằng mà hòa vói nhau, còn thêm chút lòng tương dung để không loại
trừ nhau khi một phía phạm lỗi. Do đó mà cha ông chúng ta đã nói” Làm người khó thay ! “
Thiển nghĩ không giải quyết được vấn đề này thì vô vọng, chúng ta chỉ có than trách nhau rồi ngồi
chờ ngày tận thế!
Việc tốt
Ngày nay nhiều nước trên thế giới Tây phương đã xây dựng được những xã hội phồn vình, nhờ đó
mà dân sinh và dân trí được nâng cao. Hoa kỳ là nước điển hình, họ đã xây dựng được những con
người Nhân chủ, con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường hết cở, lại thêm có một nền Hiến pháp ăm ắp
lòng bác ái và công bằng, tinh thần này được thể hiện trong các cơ chế xã hội, nhờ khoa học kỹ thuật
đem tinh thần đó tỏa lan khắp mọi ngõ ngách của đất nước, nên mọi người dân đều có cuộc sống
tương đối xứng với nhân phẩm. Đành rằng do nếp sống đa dục nên có vô số lạm dụng gây nên nhiều
nan đề.
Nhờ tai họa đất của đất nước mà nay chúng ta đã có vô số chuyên viên các ngành khắp thế giới, nếu
chúng ta quyết tâm xây dựng lại con người để liên kết được với nhau, kèm theo những kiến thức vô
giá về con đường xây dựng dân chủ thì chắc chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ cứu được dân và cứu
được nước. Xin đừng để dịp may ngàn đời vụt mất, chắc là sẽ không có cơ hội thứ hai.
Vậy việc đầu tiên là những người có ý thức tập hợp nhau lại tìm cách xây dựng các cộng đồng, làm
sao cho cộng đồng là một tổ chức biết cách lo con người, mọi người cũng như mọi sinh hoạt của dân
chúng trong cộng đồng được tăng tiến một cách tốt đẹp thì sẽ được khắp nơi hưởng ứng. Nếu các vị
trong vô số các ngành riêng họp nhau lại tìm cách nâng đỡ nhau, cùng giúp cộng đồng giúp cho mọi
lãnh vực đời sống cộng đồng được tốt đẹp, không những chúng ta có thể giúp đất nước chúng ta hữu
hiệu , mà cũng để đóng góp cho đất nước đã cưu mang chúng ta, và cũng để giúp cho con cháu
chúng ta không đi vào con đường suy thoái.
Hiện chúng ta đã có vô số hội đoàn, tổ chức tương trợ. . .. xin các vị lãnh đạo ngồi lại với nhau học
tập với nhau, làm việc xây dựng chung với nhau thì mới mong xoay chuyển tình thế ù lì hiện nay.
Một câu hỏi cần được trả lời
Nếu như tai trời vạ đất làm cho đảng CSVN tiêu tan, liệu những người trong và ngoài
nước chúng ta đã sẵn sàng nhân sự và quốc kế dân sinh để xây lên một nền dân chủ
chân chính chưa? Nếu cứ theo lối cá ăn kiến ăn cá rồi bổn cũ sắp lại thì lại dẫm chân
vào lốt xe đổ từ xưa! Xin chúng ta hãy tỉnh giấc Mê.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lơ là chống CSVN, nhưng để nhắc nhở chúng ta phải tu
dưỡng nội lực khi đó mới vùng lên vực dậy được, và cũng chống cộng được hữu hiệu hơn.
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Nói tóm lại những con người thấp cổ bé miệng, nếu không muốn làm nô lệ, thì chúng ta hãy tự mình
“ Thắp đuốc lên mà đi “ như đức Phật đã dạy bảo, chúng ta hãy chấp nhận nhau, kết đoàn lại, giúp
nhau Tu dưỡng nội lực tìm cách tiến lên mà vực dậy.
Đó là những ý kiến thô thiển, xin được đóng góp như là ưu tư cũng như trách nhiệm của một con dân
Việt.
Kính xin tất cả quý vị ngừng lại những khích bác nhau vô ích, mà kính xin quý vị cao kiến đóng góp
lại với nhau để cuối cùng chúng ta có một chủ đạo và kế hoạch xây dựng cộng đồng và đất nước hữu
hiệu. Mong mỏi thay!

55.-Vấn đề Khuynh hướng và khủng hoảng thời đại
Vào đề
Chúng ta đã biết những biến cố liên tiếp đã xẩy ra trước đây như vụ Cầu nguyện cho “ Công lý và sự
Thật “ tại toà Khâm sứ do TGM Ngô Quang Kiệt cùng giáo dân Hà Nội phát động, tiếp đó đến vụ
Tam toà, rồi Đồng Chiêm, cồn Dầu. . và vừa đây vụ TGM Hà Nội và GM Vinh được thay thế bẳng
hai vị GM đươc cho là thân Cộng. Nhiều sự kiện khác thường làm cho tinh thần Giáo dân trong và
ngoài nước bị chấn động mạnh, không biết bên trong giữa HĐGMVN và tòa Thánh Vatican cùng
CSVN có sự thoả thuận nào không, chứ bằng vào sự kiên mặt ngoài thì không giáo dân nào khỏi
hoang mang xao xuyến, sao lại có chuyện Thần thánh đi đầu hàng Ma quỷ, sao lại có sự người già
thay thế người trẻ, sao lại có kẻ tà thay người chánh qua tay của Toà Thánh? Cũng như nhận xét
cho rằng trong ván cờ trên, HĐGMVN và cả Vatican đã thua CSVN.
Đây là chuyện lạ đời, động trời, làm xáo động đức tin của giáo dân trong và ngoài nước. Do những
sự cố trên mà có nhưng bài viết biểu lộ sự bưc xúc của Giaó dân một cách cao độ.
Trong cương vị của một giáo dân, không muốn ngồi ôm lấy nỗi bức xúc mà than van chúng tôi mạo
muội tìm cái cội nguồn, mong làm sáng tỏ vấn đề hầu tìm cho mình những điểm tựa mà sống chứ
không thể để cho niềm tin nao núng mà chê trách nhau.
Chúng tôi nêu lên nguồn gốc những khuynh hướng và khủng hoảng thời đại và tìm cách soi rọi vấn
đề theo nhân sinh quan và vũ tru quan của tộc Việt.
I.- Giáo hoàng và quốc trưởng Vatican
Nhân đọc bài “ Giáo Hoàng và Quốc trưởng Vatican” Một Đầu hai mặt “ trên tiengnoigiaodan.net,
của Tiến sĩ Trần An Bài, cho rằng Toà Thành Vatican lập ra Nước Vatican là không phù hợp với sự
ủy nhiệm của Chúa Yêsu, vì Chúa phán rằng “ Nước Ta không thuộc về thế gian này”. Lại nữa, khi
đã lập nên một quốc gia tất không tránh né việc phải thực hành chính trị, nhưng trong việc đào
luyện hàng Giáo sĩ không dạy về chính trị, mà lại dấn thân ( không chuyên môn ) vào lãnh vực
chính trị nhất là đối với nền chính trị đại bịp Quốc tế CS thì trở nên lơ mơ, nên bị lừa. Tôi xin trích
đoạn văn đó:
“ Giáo Hoàng La Mã – những người kế vị Thánh Phêrô – được Chúa Giêsu giao cho sứ mạng
lèo lái con thuyền Giáo Hội, nhưng các ngài còn dựng nên nước Vatican để khoác lên mình
thêm chiếc áo Quốc Trưởng. Việc thành lập quốc gia Vatican hoàn toàn không nằm trong chương
trình của Thiên Chúa, vì trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã khẳng quyết: “Nước Ta không thuộc về thế
gian này” (Gioan, 18, 36). Nước Vatican chỉ được thành lập vào ngày 11-2-1929, sau nhiều tranh cãi,
giằng co, mặc cả giữa triều đại ĐGH Piô XI với chính phủ Ý. Gọi là quốc gia Vatican để có tư thế
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chính trị, chứ thực sự quốc gia này chỉ rộng 44 hectare (tức 110 mẫu), với khoảng 800 người mang
quốc tịch Vatican. Nhất cử nhất động của quốc gia này đều không qua được mạng lưới tình báo của
chính phủ Ý.
Chính vì Giáo Hoàng thành lập nước Vatican để làm chính trị, nên đã gây ra nhiều hệ lụy tang
thương và làm hoen ố bộ mặt thánh thiện của Giáo Hội. Với tư cách Giáo Chủ Đạo CG, mọi hành
vi và quyết định của Giáo Hoàng bắt buộc phải dựa trên nền tảng Phúc Âm. Nhưng với tư cách Quốc
Trưởng một quốc gia, Giáo Hoàng phải áp dụng những nguyên tắc chính trị. Đạo giáo thì thánh thiện,
còn chính trị thì mưu lược. Sở dĩ Giáo Hoàng bị chống đối vì Giáo Hoàng làm chính trị vụng về,
lươn lẹo theo thói đời. Các tu sĩ và ngay chính Giáo Hoàng cũng chỉ được huấn luyện để trở thành
một tông đồ rao giảng Tin Mừng Phúc Âm, chứ không được huấn luyện để trở thành một chính
khách hay một lãnh tụ trên chính trường. Các tu sĩ CG không được học chính trị, quân sự và tình
báo trong chủng viện. Các chính khách phải biết tam thập lục kế để áp dụng trong chính trường, phải
có những nữ tình báo chuyên nghiệp, có khi phải dùng cả mỹ nhân kế để săn tin hoặc thủ tiêu đối
phương. Nhưng Vatican không thể có những phương tiện này. Vì thế, khi lao mình vào chính trị,
Vatican đã tự đặt mình vào một tình huống rất khó khăn và khó xử.
Dù các Giám Mục VN có nói thế nào đi nữa, các giáo dân VN vẫn nghĩ vụ Vatican giải quyết cơn sốt
TGP Hà Nội là hoàn toàn mang màu sắc chính trị và không thể chối cãi rằng Vatican đã thua nước cờ
chính trị của CSVN, vì Vatican làm sao biết lật lọng và nói dối như Vẹm được. Đó là chưa kể nhiều
nhân vật có tên tuổi và lý lịch rõ ràng đang quả quyết và sẵn sàng làm chứng rằng Đức Ông Cao
Minh Dung, nhân viên thuộc Bộ Ngoại Giao Vatican, đặc trách Đông Nam Á, là một đặc công
CSVN. Chính Đức Ông Dung là người đã giàn dựng việc thay ngôi đổi vị tại TGP Hà Nội, có nghĩa
là CS đã xâm nhập được vào Vatican rồi.” ( Hết trích )
Sau đây là quan điểm khác dựa trên nguồn gốc của Tôn giáo và Văn hoá dân tộc để mong làm sáng
tỏ một vài vấn đề.
II.- Báo động sự khủng hoảng trong Giáo hội của Underhill và Pouget
( Từ Lễ ba Vua tới nền Minh triết Lạc Việt : Lạc Thư Minh triết. Kim Định )
“ Trong khi Chúa sinh ra ở Betlem thì có 3 vua ở phương Đông lại dâng lễ vật là : Vàng, Nhũ hương
và Mộc dược. Đó là một lễ tỏ lòng suy tôn Chúa, không dè đến nay nhân loại cũng như giáo hội gặp
cơn khủng hoảng tinh thần, có người lại đổ cho ba Vua. Chẳng hạn tác giả quyển Mysticism là Evelin
Underhill cho rằng cơn khủng hoảng hiện nay trong giáo hội la chấp nhận những lễ vật của ba Vua.
Trước hết là Vàng, khiến cho giáo hội quá để tâm đến tiền bạc quyền thế, những chốn
giàu sang mà bỏ những nơi bần hàn, nên đánh mất giới thợ thuyền.
Thứ đến Nhũ hương vốn liên hệ với pháp môn dùng nhiều khiến việc tôn sùng nghi lễ
mắc vào hình thức rềnh rang bên ngoài mà xa tinh thần chân thực ở tại “ Không thờ chúa trên
núi nọ hay đền thờ kia “, nhưng trong tinh thần chân thực được thi hành có khi ngay “ trong
phòng đóng cữa lại, không nói nhiều lời kiểu quân vô đạo “ như thấy hiện nay. Và do đó có sự
khủng hoảng, nó tệ hại trước hết trong sự đứt quảng giữa Đạo, và Đời, giữa đời Tu trì và Thế
tục, giữa Chủng viện và Ngoài đời, khiến cho Đạo trở nên xa lạ với thực tế, như người Pháp
quen nói: “ Le christianisme est trop irréel “.
Vậy nay muốn thoát khỏi khủng hoảng thì cần trở về nguồn để tìm ra ý nghĩa chân thực của Thánh
Kinh khi vừa mới phát xuất nghĩa là còn trong bầu khí Đông phương chưa bị bẻ quặt do phạm trù
Tây phương. ( 1 ) . Chính trong tâm trạng đó mà một số người đưa sang Đông phương những cái nhìn
tra hỏi chờ mong hoặc thúc dục. Chẳng hạn Monsieur Pouger một linh mục có tiếng của Dòng
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Oratoire cho rằng Âu Châu chưa hiểu nổi Phúc Âm. Và cần phải chờ những nhà bác học Đông
phương giải minh mới trông nhận ra ý nghĩa chân thực của Thánh Kinh.
III.- Minh triết Đông phương với sự khủng hoảng
Hai chứng nhân vừa kể trên đây hoàn toàn trái ngược:Underhill đổ tại tặng vật của Đông phương,
Pouget thì lại chờ mong từ ánh sáng Đông phương.
Chưa cần phải nêu ra ai phải ai trái, nhưng ta có thể nhận định rằng chính sự trái ngược đó nói lên
tâm trạng xao xuyến trước cơn khủng hoảng nên kẻ thì trách cứ người thì chờ mong, nhưng tựu trung
đều nói lên một cái gì như nhau, vì thế dẫu nghĩ sao mặc, chúng ta vẫn có thể coi những câu trên như
dấu của thời đại, nó đã thôi thúc tôi lưu tâm đến việc tìm nguồn gốc: nguồn Thánh Kinh cũng như
nguồn gốc Văn hóa Việt Nam. Và sau rất nhiều công phu tra hỏi, tôi đã nhận thấy một sự
khác biệt căn để này là Đông phương chú trọng Tâm linh, còn Tây phương chú trọng Lý trí và
đó là đầu dây mối nhợ dẫn đến việc tìm ra đáp số cho nhiều câu hỏi khác.
Chẳng hạn việc Vàng và Nhũ hương mà Underhill đã nhắc đến trên kia. Chúng ta nhận thấy rằng tác
giả nói đúng nhưng chưa hết. Đúng vì Vàng tức lòng tham tiền tài thế lực đã nhiều lần làm sa
sút Giáo hội, cũng sự quá bám víu vào hình thức lễ nghi, hương khói, kinh kệ đã là có làm cho
đời sống thiệt mất chiều sâu. Vậy nói Giáo hội bị khủng hoảng vì Vàng và Nhũ hương thì đúng,
nhưng chưa đủ vì còn Mộc dược chưa nhắc tới.
Mộc dược được dịch ra tiếng Pháp là baume d’incorruption, một thứ dầu thơm có công hiệu giúp cho
sự ít khỏi hư hại. Và ví thế các nền văn há cổ truyền hay dùng để biểu thị Minh triết. Chính Minh
triết mới giữ cho xã hội khỏi hư hại, nên người ta cũng gọi triết gia là người quạt xay rác vẩn của xã
hội ( : Le philosophe est le vanneur de la société, de la religion ).
Như vậy khủng hoảng không do ba Vua, mà do người dùng tặng vật chú trọng đến Vàng và
Nhũ hương, còn nhảng bỏ Mộc dược tức là thờ ơ với Ngôi Ba Thánh Thần như bên Chính thống
( Orthodoxe ) trách cứ Giáo hội chỉ biết tôn thờ có Đưc Chúa Cha quyền năng, bên Tin lành thờ Ngôi
Lời, chỉ có Chính Thống mới biết tôn thờ Chúa Thánh Thần, tức chú trọng đến huyền niệm, một
nguồn đạo hạnh có họ với Minh triết và Tâm linh. Vì thế họ xưng mình là Chính thống.
Đây không phải là lúc thuận lợi để chúng ta tranh luận lời tố cáo của phe Chính thống.. Nhưng ta
nhận thấy có sự giống nhau giữa Ngôi Thánh thần và Minh triết về đàng tác động, tức tác động
bằng Thần hứng, ngẫu hiện. Thần linh cũng như Minh triết biểu lộ sự hiện diện của mình qua
sự giải thoát Tâm hồn khỏi những thúc phược vật chất và ban cho những phút lâng lâng bay
bổng bằng những luồng sóng tuôn trào trong gân mạch. Vì thế mọi sự sinh ra đều do Thánh
thần, nên chống với Thành thần thì tội không thể tha, vì là chống sự sống, sự phục sinh, sự giải
thoát. Khôn được chống nhưng phải sẵn sàng đón nhận phút Thần hứng bất kể lúc nào, khôn
báo tin , không theo lối luật lệ, quyên hành, hình thức như trong các nhiệm tích.
Chính thế mà Thần học ( pneumatologie ) không đưọc phát triển, đến nỗi chữ Thần học được dùng để
chỉ Thượng Đế học, nói về Ba Ngôi, và tác động của Ba Ngôi được đồng hoá với ân Thánh sủng, mà
ân sủng được ban ra cách hệ thống theo luật lệ và nghi thức kiểm soát được của phép nhiệm tích. Như
vậy là khác hẳn với tác động Thánh Thần đến như ngọn Nam phong thích đâu thổi đó: “ Volat ub vult
“, không chịu sự ràng buộc nào cả y như kiểu Minh triết. Có lẽ vì đó mà trong các Giáo hội có lệ coi
thường triết lý, và vì thế không có triết gia lớn.
S. Thomas thì như Étienne Gilson nói là một nhà “ Thần học “ . Quả là đúng vì bộ Summa được mở
đầu bằng câu hỏi “ Có Thượng Đế hay chăng ? “ và trong sách dùng nhiều lý chứng dựa trên quyền
uy kiểu Thượng Đế học. Như vậy la vẫn thiếu Thần học cũng như Minh triết học.
Cho nên khi muốn tìm ra then chốt của cuộc khủng hoảng hiện tại phải đi vế phía triết và toa
thuốc cho con bệnh thời đại phải tìm đến Mộc dược tức là triết lý Nhân sinh. Triết lý Nhân
sinh nghĩa là triết học đã vượt qua trường ốc Hàn lâm để đi sâu vào đời sống. Mà vì đời sống
rất phiền toái, nên không chấp nhận những nền triết học kềnh cơi, nhưng cần một cơ cấu rất
đơn sơ rất uyên chuyển để có thể thích nghi với mọi trường hợp đời sống.
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IV.- Cơ cấu nền Văn hoá Viễn Đông
Vậy đối với nền Văn hoá Viễn Đông thì có cái cơ cấu đó chăng, và nó ở đâu?
Thưa có và nó là
Thập tư nhai ( ┼ )nằm trong Lạc Thư, mà gọi là sách của Lạc dân hay Lạc Việt, tức là quyển Minh
triết của Việt Nam cổ đại xa xưa lúc Tiên Tổ chúng ta còn đang thiên di trên bờ sông Lạc, sông Hoài
và sông Dương Tử với Động Đình Hồ.
Cơ cấu Lạc Thư chính là cơ cấu của một nền Minh triết tức là kết tinh của triết lý Nhân sinh,
nên có đặc trưng của nó. Triết học đi tìm những cái phi thường trong những cái thường
thường, cụ thể là những triết thuyết rất đồ sộ nguy nga, kết cấu rất lộng lẫy, nhưng xa rời thực
tại, ngược lại Minh triết thì đi tìm cái phi thường trong cái thường thường, tìm cái vô hạn trong
cái hữu hạn. Và điều đó tương tự Nhập thể Ngôi Lời. Ngôi Lời là đấng phi thường xuống mặc
lấy xác thịt phàm trần. Mầu nhiệm Nhập thể chính là Nhất thể đi vào Đa tạp, với mục phiêu
chấm dứt giai đoạn đi tìm phi thường nơi những cái phi thường. Tại sao lại cần chấm dứt?
Thưa nếu tìm phi nthường trong những cái phi thường thì chẳng bao giờ tìm được, vì phi
thường chỉ là phi thường khi không có thường thường, vì thế khi đi tìm phi thường trong
những cái phi thường thì chỉ là đến chỗ vô tưởng. Hay nói khác chỉ có bằng tưởng tượng chứ
con người toàn diện không đi được đến phi thường ở nơi hoàn toàn phi thường. Chính vì khi
tìm Đạo trong những cái phi thường là biến Đời sống trở nên Vô Đạo. Và đi tìm Đạo ở nơi xa
xăm vào những thời xa xưa chỉ là ảo tưởng giúp nuôi dưỡng sự lười biếng không chịu sống cuộc
đời trọn vẹn của con người, sống giữa những cái thường thường: ăn, làm, giao tiếp và nói năng
suy tưởng về những cái đó. . ., nghĩa là những cái xẩy ra hàng ngày không có không sống được
( như Tự do và của Ăn, tài sản ), ngược lại không có phi thường con người vẫn sống được, đời
sống vẫn chạy đều đều. Vì thế lý tưởng là phải làm cho chính những cái thường thường trở nên
phi thường nghĩa là làm tất cả những gì cần làm đến hết cái mức độ tối đa của Trí, lẫn Nhân và
Dũng thì đấy là đường dẫn tới cái phi thường nằm trong cái thường thường. Và tất cả mầu
nhiện Ngôi Lời là cốt giúp cho con người đạt được như vậy khỏi cần tìn Chúa trên núi nọ, vì
Chúa là đấng “ Tối Cao cả trong những cái Tối Nhỏ “Maximus in Minimus “ hay là tới phi
thưlờng trong những cái thường thường.
V.- Con người với sứ điệp Ngôi Lời: khủng hoảng tâm linh
Nhưng hỏi con người có hiểu được sứ điệp của Ngôi Lời chăng?. Thánh Kinh bảo không, vì “ Người
đã đến trong thế gian, nhưng thế gian đã không nhận ra Người: Venit in mundum. Et mundus
non cognovit eum “ , nên “ những kẻ thuộc về Người không đón nhận Người “ . Không đón nhận
Người vì không nhận ra Người là Chúa. Không nhận ra Người là Chúa vì không dùng Mộc
dưọc là Minh triết, vì chỉ có Minh triết mới nhìn ra phi thường trong những cái thường thường,
ngoại giả không thấy nên đi tìm phi thường trong những cái phi thường: đi tìm Đấng cứu thế
như một ông Vua đầy quyền uy thế lực giàu sang hoặc giữa những trang trọng của lễ bái uy
nghiệm, chứ làm sao nhìn được Đấng Cứu Thế trong hang đá máng cỏ thông thường. Không
thấy vì thiếu Mộc dược là Minh triết. Mà thiếu Minh triết là thiếu sự biết tối đa, không biết tối
đa làm sao sống được tối đa. Không sống tối đa làm sao tác động tối đa mà có tác động tối đa
thì mới có khả năng đưa những cái phi thường vào trong những cái thường thường, biến
thường thường trở nên phi thường; ngoại giả thì có thể ăn sẵn là tìm phi thường trong những
cái phi thường, mà vì phi thường không có nên bày ra những cái phi thường giả tạo, nghĩa là
bên ngoài đời sống. Vì phi thường trung thực nằm ngay trong đời sống thường nhật, nên hễ đã
ở bên ngoài đời sống thì không phải là phi thường trung thực, thế mà lại trút hết chú ý vào đó
đến độ không còn gì lưu lại cho đời sống thường thường, hóa cho nên Đời trở nên vô Đạo, khi
không thể hiện được tinh hoa màu nhiệm nhập thế ở tại Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trần. Và đó
chính là ý nghĩa tối hậu của Thánh Kinh.
Vì Cựu Ước là sửa soạn cho mầu nhiệm Nhập thể, còn tân Ước là để hiện thực cuộc nhập thế
vào mỗi người, vào đời sống, vào xã hội. Vậy nếu Đạo trở nên phi thực ( irréel ), xa rời Đời, xa
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thợ thuyền, xa trí thức, thì chính vì không nhìn biết Ngôi Lời, nên cũng nhận lấy con người, nói
bóng là chỉ nhận có hai lễ dâng, còn món thứ ba có khả năng dẫn tới Ngôi Lời thì nhảng bỏ, cho
nên phi thường không thể nhập vào những cái thường thường và vì thế mà có khủng hoảng.
Chính sự khủng hoảng này đã dẫn tới Cộng Đồng Vatican II. Cộng Đồng mở lối thoát cho cơn
khủng hoảng như thế nào đó không tuộc phạm vi của đề tài này
.
VI.- Lối thoát của Minh triết Lạc Thư
Tinh hoa của Lạc Thư (đã bàn ở nhưng chương trên của Lạc Thư Minh triết ) chính là đưa phi
thường vào những cái thường thường. Vậy ta thử xem sự hiện thức đó ra sao. Trong Lạc Thư phi
thường được biểu thị bằng số 5 ( = 2 + 3 ) là phi thường vì nó kép bởi số 2 và số 3: số 2 chỉ Đất hay
những cái thường thường được nhập vào số 3 chỉ Trời hay những cái phi thường. Chính vì thế nên số
5 được coi là cái nhân của nền Minh triết Việt Nho. Bây giờ bàn đến những số chu vi ta cũng thấy
diễn lại ý chính rất rõ rệt: các số Đất chỉ những cái thường thường là 2, 4, 6, 8 nằm xen kẽ với các
số Trời, 1, 3, 7, 9, xếp đặt như sau:

( Từ đồ hình và số độ của Ngũ hành ( h. 1 ) ta có vòng trong vòng ngoài ( h. 2 ) rồi tới hình Lạc Thư
( h. 3 )như dưới đây:

Hình 1: Ngũ hành

hình 2: Vòng trong vòng ngoài

hình 3 : Lạc Thư ( Matrix )

Những số trong Lạc thư được quay theo chiều Vãn ( ngược chiều Kim đồng hồ ) và theo chiều Vạn
( cùng chiều đồng hồ ), đan kết hai số chẵn lẻ với nhau và sinh vạn vật. Tương tự như thế Không gian
( thường thường; số chẵn ) đan kết với Thời gian ( phi thường: số lẻ ) tạo nên Thời – Không – liên
mà sinh vạn vật. Einstein )
Nhìn hình Lạc Thư chúng ta dễ nhận ra số 5 đặt giữa, chiếu thẳng ra chung quanh chỉ thị vòng hiện
tượng hay là các việc thường thường được biểu thị bằng số Đất nằm xen lẫn với những cái phi
thường được biểu thị bằng số Trời.
Cũng tinh thần lạc Thư đó đã được diễn tả trong câu truyện Hùng Vương trao quyền cho lang Liêu vì
Lang Liêu đã biết dùng ngay những vật thường là gạo nếp để làm nên món ăn phi thường là cặp bánh
Dầy, bánh Chưng. Bánh Chưng Vuông chỉ Đất hay là những cái thường thường, nhưng lại được
lồng lên bằng cái phi thường là bánh Dầy tròn chỉ Trời. Minh triết Lạc Thư còn được tượng trưng
bằng nhiều ẩn dụ khác nhưng mới là biểu tượng. Điều quan trọng hơn là cần xem nó đã liệu sao để
hiện thực vào nhân tâm mỗi người, cũng như về chính trị hiện thực cơ cấu Lạc Thư vào Đời sống xã
hội, lúc ấy ta có Hồng Phạm. Hồng là lớn lao, còn Phạm là cái mẫu mực , cái lý tưởng lớn lao đó là
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Thập tự nhai được đưa vào đời sống của cả xã hội như ăn làm, binh bị, học thức. . . thế là số 9 lạc
Thư trở thành 9 ô vuông, và mỗi ô một mục quan trọng trong đời sống như :

1.- Ngũ hành, 2.- Ngũ sự, 3.- Bát chính, 4.- Ngũ kỳ, 6.-Tam đức, 7.- Kê nghi, 8.-Thứ trung, 9.- Ngũ
phúc, Lục cực. ( Xin xem trong cuốn Chữ thời đễ hiểu rõ từng ô ).
Điều quan trong nhất là tất cả 8 ô đều xoay quanh Thập tự nhai, lúc này đã đổi tên là Ngũ hoàng cực (
số 5 ) vẫn nằm ở trung cung với ngầm ý rằng bất cứ việc gì con người cũng phải làm một cách thành
khẩn cùng cực như số 5 của Trời với Đất , hoặc nói đơn sơ là “ quân tử vô sở bất dụng kỳ cực. T.D.
“. Người quân tử không làm chi mà không làm đến mức chí cực của mình có thể. Đó là đại để nền
Minh triết Lạc Việt ( ai muốn đi sâu xin đọc trong quyển Lạc Thư Minh triết ) nó đã sản ra một nền
triết lý nhân sinh nhăm tạo ra cho mọi người dân một đời sống vật chất đầy đủ, một bảo đảm an ninh,
một xã hội công bình trật tự, một nền giáo dục vững vàng, như tất cả các nhà nghiên cứu đã phải
công nhận. Vì thế trong khi khai quật nền Minh triết Lạc Thư chúng ta có thể đáp ứng được
hai nhu cầu trọng đại:
Một đảng trả lời phần nào cho sự chờ mong được Pouget phát biểu để đóng góp vào việc
mở lối thoát cho sự bết tắc ở tại Lý tính, lìa xa đời sống con người hiện đại.
Hai là đối với nước nhà thỉ chúng ta cũng làm một cuộc trở lại nguồn. Cuộc trở lại này
rất quan trọng, vì nến Minh triết Lạc Thư đã cố kết với vận sử nước ta từ ngày khai quốc mãi
cho tận đầu thế kỷ 20. Rồi nay vì ảnh hưởng thực dân cũng như các tư trào ngoại quốc nên
chúng ta mới từ bỏ. Sự từ bỏ này đã dẫn nước ta tới chỗ lạc lỏng, thiếu Chủ đạo, vì từ đấy dân
trong nước chia ra nhiều phe nhóm đối chọi, nhiều tôn giáo khác biệt có khi đến đố kỵ gây nên
một cảnh thập nhị sứ quân, tinh thần rất nguy hiểm là không còn một đạo lý chung. Nền giáo
dục cũng như văn hoá chỉ vòn là cái chợ om sòm những câu nói rất bâng quơ rất xa vời, và như
thế chúng ta cũng rơi vào con dường khủng hoảng là xa lìa thực tại. Ở các nước lớn mạnh thì
tình trạng đó cũng chẳng ra gì, phương chi nước nhà đã yếu về mọi phương diện kinh tế, chính
trị, còn chút tinh thần lại tan nát nốt thì là đẩy tổ quốc đến chỗ lâm nguy. Cộng sản xâm chiến
ta trên cả hai phương diện chính trị lẫn văn hóa mà phe quốc gia không có một cơ cấu tinh
thần, một nền văn hoá chung để đến nỗi giáo dục cũng như văn hoá đều quay cuồng thì đấy là
một sự tự sát. Nay nếu chúng ta thiết lập nổi một nền Đạo lý chung thì tất cả con dân trong
nước sẽ có được một mẫu số chung: một mặt trận văn hóa để cùng đứng với nhau trong việc
cứu quốc và kiến quốc. Đó là động cơ lớn đáng cho chúng ta hiến toàn thân tâm vào việc làm
sống lại nền Minh triết của Lạc Việt´ ( Hết trích )
VII.- Khuynh hướng thời đại
1.- Những thách đố của Giáo hội
Tiếp theo là bài “ Nhận định về Việt Nam trước thách đố mới” của Lm Nguyễn văn Hương trên
Vietcathokic.net. Trước sự bùng nổ của thông tin, nhiều vấn đề đươc nêu lên, qua đó Lm trưng ra
những khuynh hướng như “ dấu chỉ của thời đại “ mà Giáo hội đang đối diện, đó là :
1.- Khuynh hướng “ Chính trị hóa “ giáo hội.
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2.- Khuynh hướng “ Tục hóa “ Giáo hội
3.- Khuynh hướng “ Trần thế hóa” Giáo hội
4.- Khuynh hướng” Hoài nghi và chống “ Giáo hội.
Nếu nhìn các đề tài trên theo văn hoá Dịch lý Tổ tiên, ta có thể suy ra thành:
1.- Vấn đề Chính trị và Tôn giáo ( cũng là Đời và Đạo )
2.- Vần đề “ Tục hóa và Thanh hóa“ ( cũng là Đời và Đạo )
3.- Vấn đề “ Trần thế và Tâm linh” ( cũng là Đời và Đạo )
4.- Vần đề “ Hoài nghi và Tin tưởng” hay khủng hoảng niềm Tin và củng cố đức Tin.
Để hiểu vấn đề theo cách suy tư của tổ tiên xưa, ta có thể liệt kê các loại khuynh hướng trên theo
các cặp đối cực trên như sau: Trời / Đất, Phi thường / Thường thường,Tâm linh / Trần thế, Đạo /
Đời, Tin tưởng / Hoài nghi, Tôn giáo / Chính trị, Tốt / Xấu, Thiện / Ác, Thanh / Tục, Chính trị / Tà
trị. . . .
2.- Tôn giáo và chính trị
Theo quan niệm của Lm Hương cũng như Tây phương thì hai thứ Phi thường và Thường thường tách
biệt nhau, không liên hệ với nhau, nếu đem kết vào nhau thì cái Xấu làm hoen ố cái Tốt, Thanh trở
nên Tục, Sạch bị dính Bẩn,. . . nên Giáo hội phải giữ hai bên cách biệt để chúng khỏi trộn lẫn với
nhau. Đó là quan niệm Duy lý một chiều của Tây phương. Như vậy thì Đạo phải xa Đời, nhưng
khốn nỗi Đời không có Đạo thì Đời mất hướng sống, Đạo không có Đời thì Đạo mất sứ mạng. Do
vậy mà gây ra khủng hoảng. Không đem tinh thần Đạo vào Đời thì ta bỏ mặc đời cho satan Tà trị.
Trước đây,Giáo hội đã bỏ quên thợ thuyền nên CS đã lối kéo đựợc họ làm cách mạng vô sản, gây ra
bao nhiêu tai họa cho nhân loại.
Ta nên phân biệt có hai lối Chính trị: Một là đường lối mưu toan phúc lợi cho mọi người về hai
nhu yếu căn bản của con người, đó là quyền Được Ăn ( phải có tài sản đầy đủ ) và Được Nói ( phài
có quyền Tư do tối thiểu: hàng Dọc:Nhân quyền và hàng Ngang: Dân quyền ). Đó là nền tảng của
chế độ Dân chủ, nhà cầm quyền làm việc đó là làm Chính trị.
Còn lối làm gọi là Chính trị chỉ phục vụ cho một dòng tộc,cho một giai cấp giàu sang hay một đảng
phái thì đó là Tà trị, vì là gây ra bất công làm rối loạn xã hội.
Ta phải xa lánh Tà trị mà không thể lảng tránh chính trị, bỏ lơ chính trị ( cả công dân lẫn chuyên
nghiệp ) là xa lánh việc làm người, việc này nghịch với luật Thiên chúa hay Thiên tính của loài
người, vì con người là con Chúa ở trần gian, nên mang trong mình của ăn tinh thần là Tự do ( từ
Chúa ) và của Ăn vật chất ( ở trần gian)
Không ăn là chết ngắc, không tự do là trở thành súc vật, đâu còn là con Người!
Vậy bỏ lơ công việc trọng đại và căn bản nhất của con người thì con người chẳng còn việc gì đáng
làm nữa. Xem thế ta không thể không lo hai thứ đó cho con người, hoặc bằng chính trị công dân
hoặc chính trị chuyên nghiệp tùy hoàn cảnh từng người.
Chuá Yêsu đã chẳng bảo hãy chăn đàn chiên, nuôi đàn chiên cho Ta đó sao? Sao chúng ta lại tránh?
Khi ở trần gian Chúa yêsu cũng làm thợ mộc giúp cho đời sống hàng ngày cho gia đình, Ngài cũng
chống bất công, chống giả hình và chống bóc lột, cũng lo bữa ăn cho dân.
Chuá bảo “ nước ta không ở thế gian naỳ” , không có nghĩa là khuyên ta quay mặt với thế gian (
không lo cho có Ăn và có Tự do, để được phát triển toàn diện mà sống một cách sung mãn, mà cứ
chịu ép trong cảnh nô lệ mãi sao? ). Lời phán này chỉ có nghĩa là con người đừng bám vào của cải
thế gian, vì của cải thay đổi luôn luôn dễ bị hư nát, thế mà cứ mê mải tranh dành cho nhiều, mà cướp
dật chém giết nhau, và nhất là khi muốn trở về với Chúa thì phải thải cái gánh nặng vật chất trên
lưng lạc đà thì mới có thể qua cữa hẹp, khi sinh ta tay không, đến khi qua đời thì phải với hai bàn tay
không ( phá Chấp ) mới vào chỗ không còn vật chất nữa mới lọt qua được.
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Vậy thì quan niệm của Tiến sĩ Nguyễn An Bài cho rằng việc lập nước Vatican là không nên, tưởng
cũng chưa đi tới nền tảng của vấn đề. Nhưng nếu Vatican lo về mặt trần thế còn Giáo hội lo về mặt
Tâm linh thì chẳng có gì sai. Tuy Giáo hội không làm chính trị chuyên nghiệp, nhưng ít nhất không
thể không làm nhiệm vụ chính trị công dân để cho xã hội được tương đối công bằng mà sống hòa
bình với nhau, nếu việc đời Nơi Đây và Bây Giờ chưa lo xong thì làm sao mà lo việc đời sau?
3.- Quan niệm Tục và Thanh của Đông phương
Dưới đây là hình thái cực viên đồ :
Phần đen tượng trưng cho: Âm, Vợ, Đất, Hữu, Vật chất, Thường thường, Tục, Trần thế.
Phần trắng tượng trưng cho: Dương, Chồng, Trời, Vô, Tinh thần, Phi thường, Thanh, Tâm linh. . .
chấm trắng trong phần đen tượng trưng cho trong Âm có mầm Dương, và chấm đen trong phần trắng
là trong Dương có mầm Âm. ( mỗi thứ là một ion ) Vậy hai đối cực đó xoắn xít lấy nhau, không thể
tách rời.

Nhờ xoắn xít lấy nhau, xô đẩy và níu kéo nhau cho đạt thế quân bình động để mà tiến hoá, nhờ luôn
ở vị thế quân bình động mà trường tồn, đó là Dịch lý,. Ta để ý đây phần đen là Đời, là Trần thế, là
Tục, cái Thường thường, cái Ác (hay Satan cũng thuộc về Chúa ). . . , còn phần trắng là Đạo ( Tôn
giáo ) , là Tâm linh, là Thanh, là Phi thường, cái Thiện ( cái Thiện chưa thể là Chúa., vì Chúa là Vô
cực bao gồm tất cả Thiện và Ác, không có cái gì trong vũ trụ naỳ là không thuộc về Chúa, đừng lầm
cái Thiện đó là Chúa , vì Thiện / Ác là cặp tương đối, Tục / Thanh cũng là cặp tương đối, đây là thế
giới hiện tượng, chưa thể tuyệt đối, đã là vô cực đã phân cực ).
Khi con người mới sinh ra Lý trí chưa phát triển, còn hồn nhiên chưa phân Thiện / Ác, khi Lý trí bắt
đầu hoạt động thì mới phân ra Thiện ( phi thường ) Ác ( thường thường ). Trong thế giới hiện tượng
hai đối cực đó xoắn xít lấy nhau. Như luật Thiên nhiên, Nước trên Cao chảy xuống Thấp để khỏa lấp
cách biệt, hầu lập nên thế quân bình, nên sứ mạng con Người sống trong thế giới hiện tượng luôn
luôn phải thuận theo Dịch lý, làm cho cái Thường thường tiến tới cái Phi thường, cái Tục trở nên
Thanh, đó là cung cách làm người suốt đời, không có cái Tục thì chúng ta lấy gì để biến ra Thanh,
Ác trở nên Thiện. Không làm việc đó thì chẳng có thứ nào cao quý hơn. Đó là sứ mạng mỗi người
không thể tránh. Đối với con người mới có phân chia Nhĩ / Ngã, Tục / Thanh, đối với Thiên Chúa thì
không còn phân cực như vậy, tất cả chỉ là Một. Mặt khác, ta chỉ cảm nhận được Chúa qua bộ máy
huyền vi vĩ đãi, chỗ nào mà chẳng có Chúa, ngay trong ngọn rau cọng cỏ, hạt bụi, vì “ Vạn vật đồng
nhất thể “ ( Vật chất và năng lượng ), nên “ Vạn vật tương liên: mạch sống lưu thông ”.
Vậy thì sợ Giáo hội “ bị Tục hoá “như Lm Hương quan niệm là đánh mất sứ mạng “ Thanh hóa “
của Giáo hội. Sợ Tục hoá mà bỏ quên sứ mạng Thanh hoá là gặp khủng hoảng, là bỏ quên nhu yếu
của mình, xa lìa Đạo sống !
4.- Đạo và Đời: Tâm linh và Trần thế ( Thế sự )
Đời sống Tâm linh là đời sống trở về nguồn gọi là Đạo. Chữ Đạo ( 道 = 首 + 辶 )
gồm hai phần: chữ thủ là cái đầu, là nguồn và quai Xước là phương tiện chuyên chở. Vậy Đạo là
đường lối trở về Nguồn về Gốc. Nguồn là Thiên Chúa, là Thượng Đế. Tổ tiên chúng ta cho biết “
Dịch nghịch số chi lý: Dịch là cái lý của chân lý ngược chiều. Chân lý này cũng như hơi thở Vào và
thở Ra ngược chiều của sinh vật, cũng như thân và cánh cây mọc lên, mà rễ đâm xuống. Vì vậy cho
nên khi đi ra Thế sự ( trần thế ) ta dùng lý trí để khám phá vũ trụ hầu nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần, đây là con đường Động, là con đường nhà Phật gọi là Chấp, còn khi đi về nguồn Tâm linh
thì phải quay trở lại, bỏ đường lý trí, ngồi yên tĩnh, quy Tâm, đi vào lòng mình, bỏ hết mọi sự rắc rối
ở đời,( phá Chấp ) giúp cho cõi lòng trong sáng mà tiếp cận với Thánh linh hay Chúa Thánh thần.
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Ta có thể cảm nghiệm mà thể nghiệm chứ không thể suy tư được. Người Âu Tây sành về suy tư ( động
não: suy đi ) theo Duy Lý, còn người Đông phương thì chuyên hơn về Quy tư ( không động não để
động Tâm; vừa suy đi và nghĩ lại theo Dịch lý ).
Ta cứ nói về Thánh linh, Thánh Thần, mà không thể giải thích theo lý trí ra sao được, vì lý trí không
có khả năng đó, mà ta chỉ biết cảm và thể nghiệm được qua hai hình ảnh:
Một là Thánh linh đã hiện lộ thành hình ngọn lửa: ngọn lửa có năng lượng tỏa ra ánh sáng,
ánh sáng rọi đường cho chúng ta nhận ra lý Công chính, năng lượng là sức sống của Tình Yêu, hay
nói gọn là Bác ái và Công bằng, muốn có Bác ái thì phải “ nhất nhật tam tỉnh ngô thân: mỗi ngày xét
mình 3 lần ” mà tu dưỡng lòng Yêu thương, và khi sống trong xã hội thì phải thực hiện lẽ Công
bằng, sống theo Bác ái và công bằng thì có hoà bình, có vậy thì mỗi Kitô hữu mới là một viên gạch
hòa bình, Công đồng Vatican II đã dạy bảo có sống theo công lý thì mới có hòa bình (Đây là phương
diện Học để biết ) .
Hình ảnh thứ hai của Thánh linh là hình chim bồ câu, bồ câu tượng trưng cho Hòa bình,
muốn có hoà bình thì phải ăn ở theo lối Công chính: “ phải Người phải Ta “, muốn sống được như
thế phải tu dưỡng lòng Bác ái, muốn tu dưõng lòng Bác ái, thí phải cầu nguyện để cho tâm hồn lắng
đọng, vén màn vô minh cho cái Trí được rổng, cái Tâm được trong sáng mà lãnh nhận thần hứng của
Thánh linh – nguồn Sáng và ngồn Sống- Cầu nguyện không phải để xin xỏ, mà để cho Tâm hồn trong
sáng, đón nhận được nguồn Thần hứng từ Thánh linh, về Công lý để ăn ở Công bằng hầu tạo lập
cuộc sống hòa bình, hoà bình cho chính mình gia đình mình và đất nước mình, Con Chúa không là
kẻ nô lệ, chỉ xin và xỏ, có bao giờ mình làm bậy, không tự sửa chữa, mà cứ rên rỉ nài xin Chúa tha
thứ cho, như thế ta nghĩ Chúa là đấng như thế nào mà để cho chúng ta nài sai Ngài đi dọn rác tâm
hồn cho chúng ta!
Vậy muốn có ơn được soi sáng và sức mạnh thì phải trở về với Thánh linh, ( Cầu học ) Và muốn cho
ơn được trưởng thành thì phải thực hiện điều Thánh linh soi sáng ( thực hành điều đã Học được tức
là Hành ).
Tóm lại cuộc đời chúng ta là cuộc sống đong đưa triền miên giữa Suy tư và Quy tư, để cho cuộc
sống luôn được quân bình. Quy tư để trở về với Thánh linh hầu liên tục tiếp nhận nguồn Sáng và
nguồn Sống, với hành trang đó khi sống ở đời mơi có thể Yêu thương và ăn ở Công bình với
nhau, mà kiến tạo Hòa bình. Đạo và Đời là một, Nói và Làm không Hai. Vậy Tâm linh và Trần
thế không thể tách rời. Có đời sống kết hợp được Tâm linh vào Trần thế ( Thế sự ) để cho đời sống
được quân bình thì mới yên ổn mà đạt Đạo được. Đây là bước lưỡng hành, cái sợi chỉ hồng xuyên
suốt nền Văn hóa Việt.
VIII.- Khuynh hướng đảo điên và khủng hoảng thời đại
Ở trên chúng ta đề cập đến những Khuynh hướng và khủng hoảng trong GHCG. Trước tiên xin nói
về khuynh hướng.
1.- Vấn đề Khuynh hướng đảo điên
Khuynh là nghiêng, hướng ở đây là hướng đời, khuynh hướng là hướng sống đời mình nghiêng ngửa.
Cuộc sống mình bị lệch nghiêng, vì mình chỉ đi khấp khểnh trong Đời với một chân: Duy Lý mà thiếu
Tình, Bác ái mà thiếu Công bằng, sống Đạo mà quên Đời, lo Trần thế mà quên, sao nhảng Tâm linh,
sợ “ Tục hoá “ mà không biết cách ” Thanh hóa “, nhận lấy Vàng, Nhũ hương để lạm dụng mà lại
khiếm dụng Mộc dược: Vàng là những thứ thuộc về vật chất, Nhũ hương là những hình thức cúng tế,
còn Mộc dược là những phương thế đi về nguồn Tâm linh để đón nhận Thần hứng về nguồn Sống và
nguồn Sáng.
Nặng về việc xài Vàng và Nhũ hương mà nhẹ về việc dùng Mộc dược là làm cho Hướng Đạo bị
khuynh. Đó là sự sống mất quân bình giữa Đạo và Đời, giữa Tâm linh và Thế sự, có Lý mà quên
Tình. Đây là vấn đề khó, vì hai nếp sống ngược chiều, nếu không đủ sức quân bình được hai lối sống
đó thì bị khuynh đảo, nghĩa là nghiêng ngửa mà đổ.
Vậy muốn dứt khủng hoảng, thì phải rõ khủng hoảng do đâu và không tìm mọi cách để tự sửa thì mãi
bị chệch hướng, chứ không thể vâng lời khơi khơi mà ổn định được, chỉ có tuân theo uy quyền Thiên
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Chúa mới cứu vãn được, đó quyền uy của Tấm lòng Bác ái ( mến Chúa ) và Trí lự biết hành xử công
bằng ( yêu người ) bằng cách sống theo kết hợp Bác ái và Công bằng làm một: Đạo với Đời làm
Một, Tâm linh và Trần thế làm Một. Cả thế giới đang ở trong tình trạng khuynh hướng đảo điên
này.
Muốn kết hợp để đoàn kết thì phải hiệp thông, nhưng không thông thì không hiệp nhất được.
Thông những gì và thế nào? Thưa, mỗi người phải sống làm sao cho mạch sống Bác ái và Công bằng
lưu thông trong huyết quản sống và hành động của chính mình, lan ra những người trong gia đình
mình, rồi ra cộng đồng nhân loại, đây là mối liên hệ nhựa sống “ Bác Ái và Công Bằng “ như nhựa
cây luân lưu trong các phần của cây nho. Khi huyết mạch không luân lưu hai chiều, nên mới bị tắc
nghẽn, tắc nghẽn trong hàng Giáo phẩm và Giáo dân, cũng như Đồng bào với nhau thì làm sao
thông mà hiệp được, không thể lấy uy quyền ra lệnh mà hiệp được, do đó không thể vâng lời bâng
quơ. Khi mạch sống đó được thông thì hết chia rẽ, đâu còn phân hoá. Vấn đề là mỗi người phải tự
động thực hiện mối hiệp thông mới được mà không thể bàng quan ngồi mà than trách?
2.- Vấn đề Khủng hoảng thời đại
Khủng là sợ, hoảng là lo âu bối rối, khủng hoảng là lo sợ bối rối không biết làm sao. Tại sao lại sợ?
Thưa vì mất niềm Tin, mất chỗ bám chắc của chính mình nơi đá tảng Thiên Chúa. Tảng đá Thiên
Chúa mà thánh Phêrô xây Giáo hội gồm có ba cột trụ “ Tin, Cậy, Mến “ nâng đỡ toà nhà ba gian “
Bác ái, Công bằng và Tha thứ “. Với nền tảng đó ta có Toà nhà Hoà bình. Cái Hận thù, Bất công và
Cố chấp của Satan không thể nào phá đổ toà nhà đó. Bám vào con người cũng như Giáo hội đâu có
chắc được, vì Giáo hội cũng gồm những con người, dầu có thánh thiện tới đâu, nhiều khi cũng sai
lầm như ta đã thấy? Con người dòn mỏng lắm, yếu đuối lắm, phút này là thánh, giây sau lầm lỗi, vậy
phải tin vào giá trị vĩnh cửu, chỉ có thiên Chúa mới có những giá trị bất biến mà thôi.
Chúng ta không thể nại cớ “ vô căn cứ này nọ “ để che lấp những khuyết điểm của chúng ta.
Mà phải làm sao tiếp cận với Chúa là đấng vô hình vô ngôn, ta biết Thánh linh là đấng môi giới dẫn
đường, ta phải đi về Nguồn ( Đạo ) xin ơn soi sáng và sức mạnh của Thánh Linh. Muốn được soi
sáng và nhận được sức mạnh thì Trí chúng ta phải rổng ( no – mind ), Tâm chúng ta phải Hư ( hư
Tâm ) thì mới đủ chỗ có khả năng tiếp nhận ơn lành. Được Soi sáng để nhận ra lý công chính tức là
lẽ công bằng “ phải Ta phải Người “ , và lãnh nhận ( kết nạp: charge ) Tình yêu để có sức mạnh mà
sống mà hành động. Phải tin vào những giá trị vĩnh cửu đó, nhưng nếu tin mà không sống và không
thực hiện cách sống hai chiều, không thực hiện những giá trị đó vào đời sống hàng ngày trong Đời
thì mất Đạo.
Cái sảy không “ đem Đạo vào Đời “ gây ra cái ung to, làm cho Đời hư thối, xã hội
bất công, rối loạn, nhân loại sẽ ra vào hố diệt vong. Vì vậy cho nên nêu lên khủng hoảng là đúng,
nhưng không phải lấy lời nói mà cản ngăn, nếu mỗi người không tìm cách sửa chữa thì nguy khốn, vì
khủng hoảng là do quan niệm sai, việc làm sai, đó là cái sai chết người, tan gia đình, nát Giáo hội và
xã hội.
Chúng ta hãy giúp nhau đối diện với vấn đề khủng hoảng bằng cách chỉnh lại những hướng Đời đã
bị chệch thì mọi sự sẽ êm. Vấn đề thật đơn giản nhưng quan trọng nhất là có thực hiện được, san
bằng được những đèo cao dốc núi trong đời sống, giải quyết êm xuôi những rắc rối ở Trần thế này
mới mong lên Trời được, mỗi người tự làm lấy theo Ý Chuá, nhưng không thể xin, ngay cả đối với
Chúa,vì việc của chính mình sao lại xin Chúa làm, Chúa là ai đây, xin đừng có phạm thượng?
Giáo hội hoàn vũ nay đang ở giữa muôn trùng ba đào, nhiệm vụ thật to tát và vô cùng khó khăn, tuy
là một giáo dân chúng ta cũng có trách nhiệm. Nếu chúng ta nêu lên khuyết điểm chung một cách
chính đáng kèm theo những lời xây dựng thì không phải là phá hoại chống báng, chỉ có những lời
chữi rủa vô trách nhiệm, thì chỉ được xem như là những lời cảnh tỉnh rất tiêu cực, cũng như những
lời bào chữa thiếu cơ sở, thực ra đều không nên có. Phải nhìn thẳng vào sự thật, sự thật gần và cần
thiết nhất cho mọi người
mà cùng nhau giải quyết, vì có “ thuốc đắng mới giã tật “ .
3.- Vấn đề thắng thua
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Trong ván cờ giữa công giáo và CS, vấn đề thắng thua của người CG không quan trọng bằng vấn đề
phải xét lại những phần tử trong Giáo hội có sống đúng theo tinh thần Phúc Âm hay không. Nếu
Giáo hội được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm và sống theo tinh thần đó thì có Satan nào có thể làm
rúng động được. Nếu chúng ta sống đúng theo lệnh truyền của Chúa, thì Satan nại cớ nào ra để
mà hạ đo ván chúng ta.
Vấn đề chính là chúng ta phải sửa lại các khuynh hướng sai lầm cho chỉnh, mà củng cố lại lại niềm
Tin cho vững, sống bám chặt vào lệnh truyền của Chúa, nhất là giúp nhau làm sống động lại niềm
Tin để cho cuộc sống mọi người được hòa một nhịp, khi đó mọi khủng hoảng sẽ chấm dứt. Chúng ta
cứ nói nhiều đến Chúa Thánh Linh, chẳng ai biết mỗi chúng ta đã có bao người đón nhận được
Thần hứng của Thánh Linh ? Việc này khó mà kiểm chứng được, đây không là lãnh vực của lý giải,
chứng minh, vì nó u linh man mác. Chúng ta có giúp nhau cảm nhận phần nào được việc đó, mà múc
lấy nguồn sống và nguồn sáng làm của ăn đường thì khi đó mỗi người Kitô giáo mới trở thành viên
gạch xây dựng hòa bình được. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và ban ơn sức mạnh cho không những
người Kitô giáo và cho cả mỗi một người dân Việt Nam.
( 1 ): “ Tất cả những gì được viết ra trong 10 chương đầu tiên của Kinh Sáng Thế ký đều tìm thấy tại
dải Văn hóa này ( Văn hóa Hòa Bình ) và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông: Sự tạo thành từ
Nước, sự phân chia Đất Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo thành E Và từ sườn của người đó,
sự sa ngã, Cain và Abel và tất nhiên cả Hồng thủy nữa . . . “
( Địa Đàng ở phương Đông. Eden in the East của Stephen Oppenheimer. Bản dịch của Lê Sỹ Giản và
Hoàng Thị Hà. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ).
“ Vào khoảng thế kỷ thứ bốn trước dương lịch các Đạo miền Cận Đông khởi đầu tràn vào Hy Lạp,
Roma và các miền phụ cận Địa Trung Hải. Thần được Hy lạp nhận lâu đời trước nhất là Dionysis với
những nghi lễ trọng thể để kỷ niệm sự hấp hối, cuộc tử nạn và phục sinh của thần này, mà người ta
coi là Chúa Cứu Thế. Người ta giết con gà đực đã được đồng hoá với Đấng Cứu chuộc, rồi các người
dự tế uống máu thông công ơn lành.
Bên xứ Cappado có Đạo thờ Nữ Thần tên là Ma về sau lan tràn sang xứ Ionie và Italie. Các Tư tế của
Nữ Thần này gọi là Fantici, vì ở gần đền thờ gọi là Fanum. Lúc tế lễ thì họ nhảy múa theo nhịp kèn
đồng và trống phách, nhịp đánh càng lúc càng mau cho đến lúc “ Xuất thần “ thì họ cắn tay lấy máu
vấy lên tường và những người dự lễ.. . .
Nữ Thần Isis. Nhưng nổi hơn cà Cibèle và Ma là Nữ Thần Isis từ Ai Cập truyền bá ra mau lẹ: Đó là
Mẹ đau thương, lân tuất và hay an ủi kẻ ưu phiền, chồng của Nữ Thần tên là Osiris được người ta
mừng lễ sống lại trọng thể : Họ rước tượng thần qua các đường phố và hát vang trời. “ Chúng ta đã
tìm lại được Osiris rồi “ Con của hai thần là Horus mà trong các bức chạm người ta thường thấy
Isis bế trên tay. Lúc kiệu qua các phố người ta đọc kinh cầu xưng tụng là bà Nữ Vương trên trời, là
“ Sao biển “, là Mẹ Thiên Chúa. Trong các tôn giáo thịnh đạt thời nay thì Đạo thờ Isis giống Kitô
nhiều nhất vì lịch sử rất cảm động, lễ nghi đã tinh luyện, ca nhạc trong buổi lễ rất du dương vơi các
tư tế bận áo trắng, đầu hớt tóc kiểu triều thiên hành lễ rất trịnh trọng, với sự kính nể người nữ và niềm
nở đón nhận mọi người bất phân quốc tịch giàu nghèo, đẩng cấp. Vì thế Đạo Isis truyền sang Hy lạp
thế kỷ thứ bốn trước Dương lịch, rồi truyền sang đảo Sicile thế kỷ thứ ba, và xâm nhập Roma từ thế
kỷ thứ hai, để rối lan cùng khắp đế quốc Roma. Ngày nay ngườin ta còn tìm thấy được dấu vết ở
chung quanh vùng Địa Trung Hải, trên sông Seine, sông Danube cho đến Londre bên Anh,…
Đó là vài tôn giáo nổi hơn của một cao trào tôn giáo Cận Đông tràn sang Hy Lạp, Roma, Âu Châu,
làm chìm mất nền nhân bản vừa nhú mọc “ *
( Nhân chủ: Kim Định tr.27 – 28 ) * : W. Durant. Story of Civilisation .
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56.- Ít nét về Việt Nho ( Confucéisme ) và Triết lý An vi
( Một giải đáp cho khủng hoảng thời đại )
A.- Vào đề
Thiển nghĩ những khuynh hướng đảo điên về con Người và Xã hội gây ra khủng hoảng trầm trọng
trên thế giới hiện nay là do nếp sống của mọi người trái với Thiên lý, Thiên lý lại được tìm thấy
trong Văn hóa Việt, cho nên vấn nạn con người và xã hội chúng ta là thuộc vấn đề Văn hóa. Vì thế
mà có lời cổ nhân cảnh cáo : “ Làm văn hoá sai thì có hại cho nhiều thế hệ !“. Chúng tôi mạo muội
nêu lên ít nét về Văn hoá Tổ tiên được xem như là nhiệm vụ và phần đóng góp nhỏ mọn của một
công dân Việt.
Thường người ta làm văn hoá chỉ chú trọng đến văn học nghệ thuật, tức là phần ngọn, mà không
quan tâm nhiều đến phần gốc của văn hoá là triết lý nhân sinh. Mục đích của văn hoá là dùng lời
Văn vẻ để giúp Cảm hoá nhau mà cùng giúp nhau Vi Nhân.
Nói đến triết thì phải triệt: cả triệt Thượng lẫn triệt Hạ.
Triệt Thượng hay “ Đầu đội Trời: Cao minh phối Thiên “ là phải đi cho đến tận nguồn gốc
Đạo, tức là thế giới Tâm linh – nguồn Sống và nguồn SángCòn triệt Hạ hay “ chân đạp Đất: Bác hậu phối Địa “ là phải tìm cho ra cái Thiên tính trong
con Người Nơi Đây và Bây Giờ hầu tìm cách thoả mãn những nhu yếu thâm sâu của con người, giúp
con người phát triển toàn diện, mà “ Ở Đời “ cho sung mãn theo “ Nghịch số chi lý : Chân lý ngược
chiều của Dịch “, để thuận Thiên lý hầu đạt tới cuộc sống thái hòa, nhờ đó mà cuộc sống được
Phong Lưu.
Thi sĩ Nguyễn Khắc Hiếu đã ví von:
Đội Trời đạp Đất Ở Đời
Sa cơ thất thế con Người Chiếc Thân
(?)
Đội Trời là triệt Thương, đạp Đất là triệt Hạ, Sa cơ thất thế là sống trái nhịp với Thiên lý, giống như
Thiên thần gãy cánh, nên quê Người Chiếc Thân, con người mất mối liên hệ tham thông cùng Thiên,
Địa, Nhân, nên bơ vơ lạc lỏng.
Dịch lý hay Thiên lý là nền tảng của Nho. Nho là Nhân đạo, là sự giao hòa của Thiên Địa đạo, là đại
Đạo “Âm ( Địa ) Dương ( Thiên ) hòa “.
Trên thế giới chỉ có Việt Nam là có hai Vật biểu: “ Tiên Rồng” được Nho công thức hóa thành Âm
Dương, Tiên Rồng là nền tảng của đạo “ Thuận Vợ thuận Chồng, tát bể Đông cũng cạn “, tức là đạo
Thái hòa.
Trong nền Văn hóa Việt, ta tìm thấy có 5 điển chương, mà nét Lưỡng hợp Tiên Rồng ( Âu Cơ và Lạc
Long gặp nhau trên cánh đồng Tương hay Tình Lý tương tham ) này là sợi chỉ hồng xuyên suốt, nên
Nho này được T.G. Kim Định gọi là Việt Nho: Nho có nguồn gốc từ đại chủng Việt.( 5 điển chương
Việt: Huyền thoại, Làng xã, Trống Đồng, Dịch Việt và Trung Dung bao hàm cơ cấu và nội dung của
Việt Nho và triết lý An vi ) đã được bàn trong cuốn “ Văn Hiến Việt Nam” của tác giả, sắp xuất
bản ).
B.- Tòa nhà Văn hóa Thái hòa Việt Nho
Toà nhà Văn hoá Việt gồm ba phần:
1.-Tòa nhà ba móng: Thực, Sắc, Diện
2.-Tòa Nhà ba gian : Thái hòa, Nhân Chủ &Tâm linh
3.-Tòa nhà hai mái: Cuộc sống Phong Lưu như Gió thoang thoảng trên không, như Nước
lững lờ trôi dưới suối.
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I.- Tìm về gốc Đạo
Đạo đây là Nhân đạo, là tổng hợp của Thiên, Địa Đạo. ( Tam Tài giả: Thiên Địa Nhân ) Thiên là
những gì Phi thường, Địa là Thường thường, con Người là tổng hợp tinh hoa của cả Trời lẫn Đất,
nên con Người có sẵn trong mình cả Phi thường ( Thời gian ) lẫn Thường thường ( Không gian ), nên
có khả năng tìm cái Phi thường trong những cái Thường thường trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ
cung cách biết tìm cái Phi thường trong cái Thưòng thường,( trong Âm có Dương ) do đó mà cái
Thưòng thường là Đời, cái Phi thường là Đạo được liên kết chặt chẽ với nhau ” nhờ đó mà “ Đạo
bất viễn nhân: Đạo không xa con người “, nghĩa là Đạo có thể giúp con người sống sung mãn
trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày, mà cũng vươn tới những giá trị cao cả được. Đạo mà xa con
người thì Đạo không thể ảnh hưởng tới con người, nên không thể là Đạo thật.
Thái cực viên đồ diễn tả Đạo lẫn Đời làm Một.

Phần Đen ( - ) là Đạo, u linh man mác, ( tức Nguồn Tình ) , trong đen có nốt trắng ( + ), để chỉ
trong Âm có Dương, Phần trắng là Dương ( + ) , cái gì cũng rõ ràng khúc chiết ( Thuộc Lý ), trong
phần trắng lại có nốt Đen ( - ), để chỉ trong Dương có Âm (Âm trung hữu Dương căn và ngược lại ).
Phần Đen tượng trưng cho Vô, cho Đạo,( ion +: Thể Âm, Diện Dương ) phần trắng tượng trưng cho
hữu , cho Đời, ( ion - : Thể Dương Diện Âm ) nhờ sức hút Âm Dương, Đạo với Đời được kết làm
Một, nên Đạo Đời luôn luôn khăng khít với nhau. ( 1 )
Nho còn bảo:” Nhân nhân vật vật giai hữu Thái cực: ngườì nào vật nào cũng mang Thái cực trong
mình, Thái cực cũng là “ Đại đạo Âm ( ion + ) Dương ( ion - ) ( 2 ) hoà “ tức là Lý Thái cực. Thái
cực là chân lý Mẹ, Lý của “ Nhất lý thông vạn lý minh”. Nhất lý là nguồn gốc của mọi lý, tức là
Thiên lý, Lý của thái hoà: nguồn gốc của tiến bộ và trường tồn. Khi vươn lên khỏi cặp tương đối Âm
Dương thì Thái cực trở thành Vô cực, ( Thái cực nhi Vô cực ) tức là Thượng Đế. Mặt khác Đạo
Vợ chồng” Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ “ cũng là Đạo Âm Dương hòa. Do đó mà Đạo rất
xa mà cũng thật gần.
Ngoài ra chúng ta cũng nhận biết “ vạn vật đồng nhất thể và vạn vật tương liên: mọi vật trên đời
đều có cùng bản thể như nhau ( đều được cấu tạo bởi Vật chất và năng lượng, đều có mang theo
những thái cực cả ) và có mối liên hệ cơ thể với nhau, nhờ giao liên với nhau bằng tần số, do đó mà
tất cả đem lòng “ Yêu thương, Kính trọng và Tương dung “. Cũng nhờ tinh thần này mà mọi mối
liên hệ trong ba cõi: Trời, Người, Đất được tham thông hay “ tam gia tương kiến:
Đạo cũng nằm ngay trong Tâm mình ( điểm linh quang con người được nối kết với vũ trụ ), trong
của ăn vật uống, trong đạo vợ chồng, trong các mối giao liên xử thế.Tổ tiên chúng ta tìm Đạo từ
trong cái Thường thường, từ gần ra xa, từ nhỏ tới to, từ thấp lên cao, tìm cái vĩ đại trong cái tinh
vi, đó là cuộc sống siêu việt ( ẩn chứa trong tên Việt ) của nòi giống Việt.
II- Toà Nhà ba móng
Tiên Nho đã bảo: Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã: Cái ăn, Dục Tính và Thể diện là Bản Tính con
Người được bẩm thụ từ Trời Đất. Ngôi nhà văn hoá Việt có ba móng Thiên tính này. Ai biết cách ăn
ở trong ngôi nhà này ( thất ) thì có thể nhập Thái Thất ( tức là đạt Đạo ).
1.- Thực
Sự Thực gắn chặt với con Người nhất là cái Ăn.
“ Có thực mới vực được Đạo “. Không Ăn là chết, không ai khước từ được cái ăn, trời đã buộc con
người vào cái ăn, nên ăn là một Thiên tính, không ai từ chối nổi, vì thế cho nên phải hết sức giữ lấy,
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bối đắp nó, không để cho ai cướp mất. Cái ăn không chỉ để nuôi vật chất mà còn để nâng cao tinh
thần. Cái ăn gồm cặp đối cực Ngon / Lành, hai yếu tố này không thể tách rời và thay đổi liều lượng
theo từng người và tuổi tác. Khi nhỏ thì yếu tố Ngon trội hơn, đến tuổi già khi cơ thể đã suy nhược,
thì yếu tố Lành phải trội hơn.
Cái ăn là Chân lý đầu tiên đươc Trời gắn chặt vào con Người.
Cái ăn không chỉ để nuôi Vật chất mà còn để nâng cao Tinh thần và Tâm linh, nên các món ăn phải
được chọn từ các vật liệu chọn lọc, phải được gia vị, pha chế thật tinh vi để cho món nào cũng được
khi khẩu, các bà nội trợ Việt đã chế biến ra vô vàn món ăn ngon và lành. Các bà không dừng lại đó,
mà còn phải làm sao cho mọi thứ trên mâm cỗ phải được bày biện một cách hết sức đẹp mắt, hết sức
mỹ thuật, và thật hấp dẫn. Sự hấp dẫn kích thích dịch vị tiết ra nhiều hơn, nên đồ ăn được tiêu hóa
tốt hơn.
Đây là phương cách thực tiễn Mỹ hóa suốt đời Người.
Cha ông chúng ta cũng không vụ quá thực tiễn, mỗi người một đĩa thực phẩm ăn liền để khỏi mất
thì giờ mà tăng gia sản xuất. Mọi người trong gia đình lúc nào cũng dùng bữa ăn chung, chia sẻ
những thực phẩm với nhau trong những các địa thức ăn chung. Trong bữa ăn người trẻ và người già
được ưu đãi hơn ( do thói quen kính già yêu trẻ ) , về chỗ ngồi, về các thức ăn, về cung cách ăn,
người lớn hướng dẫn cho trẻ em biết cách thi lễ, biết tự chế trong những cái nhỏ nhặt nhất, như
việc tự gắp lấy thức ăn cho mình ( ăn xem nồi ngồi xem hướng là ví dụ ) một cách thích hợp, không
dành hết những thực phẩm mình thích mà bỏ lại những thứ không ưa, nhất là những gia đình nghèo
khó phải nhường nhịn cho nhau, đây là dịp huấn luyện con cáí “ tập dữ tính thành “ về cách chia
cơm sẻ áo để vi nhân từ lúc còn bé trong những việc bé nhỏ hàng ngày. Khinh thường điều bé nhỏ
này, cho là câu thúc trẻ em vào những cái bần tiện không đâu, chính là bỏ quên điều quan trọng tế vi
về “ Vi nhân” cực kỳ khó khăn. Cái quan trọng nhất không phải là chuyên lớn mà là những việc tế vi
nhỏ nhặt “ làm người “ bằng cách “ có biết Thực đúng cách mới vực được Đạo”. Khinh thường cái
Thực là khinh khi Đạo ( làm người ), lạm dụng cái thực là làm hoen ố Đạo.
Đây là phương thế thữc tiễn Thiện hoá suốt đời con Người.
Câu nói: “ Có thực mới vực được Đạo “, giúp mọi người nâng mình từ vật chất lên tinh thần, để đạt
những giá trị ” Chân,Thiện, Mỹ “. Mọi người phải vươn lên, siêu hóa cuộc sống như loài Chim (
Hồng ) bay bổng trên không, ( Cao minh phối Thiên),bằng cách giảm lượng đạt chất, và ngược lại
như loài Rồng ( Lạc ) lặn sâu đáy biển ( Bác hậu phối Địa ) để tăng thêm số lượng, siêu việt làm sao
cho Chất, Lượng hài hòa. Khi thể hiện được cả Chân, Thiện, Mỹ trong cái ăn, thì thức ăn trở nên
Quốc hồn quốc tuý.
2.- Sắc
Sắc là sắc dục, tính dục là chuyện của Vợ Chồng. Không Tính dục thì không còn là Vợ chồng, không
Vợ chồng thì đâu còn nhân loại mà luận bàn những chuyện cao cả khác.
Sự Thực gần thứ hai là cặp đối cực Vợ / Chồng. Luật Thiên nhiên buộc chặt đối cực Trai Gái
thành Vợ chồng nên Một.
Vợ chồng được kết hợp làm Một khi con Người đã trưởng thành. Không có Vợ / Chồng, Cái / Đực.
Mái / Trống. Nhị cái/ Nhị Đực là nguồn sinh sinh hoá hóa của vũ trụ, thì quả đất của chúng ta biến
thành bãi sa mạc mênh mông.
Có Sắc giúp cặp đối cực Trai Gái nối kết làm Một trong lãnh vực Tiểu ngã, còn trên bình diện hoàn
vũ thì các tiểu Ngã cũng phải Kết hợp làm Một với Đại Ngã, Trang Tử gọi là Huyền Đồng với vụ trụ
để thành Tiên. Khi kết hợp với nhau cả Thể chất lẫn Tâm hồn để sáng tạo ra những ” Tạo hóa con
“ nối dòng, hầu con người tiếp tục khám phá ra những tinh vi và vĩ đại của Tạo hóa, thì mới nhận ra
bất cứ cái gì ở đâu đâu cũng là những vũ trụ huyền vi.

569

Khi kết hợp với nhau, con người được khoái cảm tột độ, một thứ quà sinh thú để đền bù cho công khó
nhọc mà Vợ chồng phải sinh nở và nuôi dạy con cái cho đến lúc trưởng thành, đây cũng là dấu chỉ
dẫn đường cho con người nhận biết cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu khi hợp nhất được với Đại ngã.
Vợ chồng là Chân lý thứ hai về công thể đầu tiên của loài Người.Công thể này gọi là Gia đinh.
Gia đình là nền tảng vững chắc của xã hội, nhờ nó thuận thiên.
Kết hợp thể xác với tinh thần làm một để hưởng khoái cảm trong thời gian ngắn thì dễ, nhưng để
sống hòa hợp với nhau hàng ngày để làm ăn và nuôi dạy con cái nên Người thì khó hơn nhiều. Muốn
thế, con Người phải sống thuận theo Thiên lý để đạt thế Hòa quân bình động hầu được” Thuân Vợ
thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn “, vì công việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con Người thì đòi hỏi nhiều
công sức của Tâm Trí nên khó khăn như tát biển Đông.
Cái Dịch lý đó là sự giao hòa của cặp đối cực Tính / Lý để tạo ra mối Hòa. Có Tình ( yêu thương,
tôn trọng nhau ) mới lôi cuốn hai người kết lại với nhau, có Lý ( cư xử công bằng với nhau ) mới giữ
được lẽ công bằng giữa hai người mới Hòa điệu gọi là cuộc
sống “ Tình Lý tương tham “. Tình và Lý luôn phải khăng khít với nhau không được tách rời trong
cung cách xử thế, nếu tách rời là gây ra mất thăng bằng, bất hòa.
Tình là Đạo Nhân ( từ Trời ), tức là lòng yêu thương không điều kiện, còn Lý là Đức Nghĩa,( con
Người thủ đắc nhờ Đạo ) là bổn phận đối xử công bằng với nhau kể cả đối với mình, Nghĩa có thể chi
tiết thành Lễ, Trí, Tín, tức là lẽ công bằng. Lễ là trọng Mình và trọng Người, Trí là hiểu Mình và
hiểu Người, Tín là tin Mình và tin Người , đấy là lối ăn ở theo lối lưỡng hành để tao ra mối liên hệ
hòa.
Đây là nghệ thuật sống theo Dịch lý để hòa nhịp với tiết nhịp Hòa chung của vũ trụ.
Đó là đối với cặp Vợ Chồng, còn đối công thể xã hội thì phải tùy theo các cặp khác nhau mà có mối
liên hệ Hòa khác nhau , nhưng nói chung vẫn là Tình / Lý. Đó là mối liên hệ giữa Cha Mẹ và con
cái ( phụ mẫu từ, tử hiếu ), Anh Chị em với nhau ( Huyng kính đệ cung ), cũng như Chính quyền và
Nhân dân ( Điều hòa giữa Nhân quyền/ Dân quyền).
3.- Diện
Diện là bộ mặt, Thể là bản chất của con người được hiện ra bên ngoài đặc biệt qua bộ mặt. “ Hữu ư
trung tất hình ư ngoại:bề trong thế nào thì hiện rõ ra bộ mặt ngoài như vậy “, người hiền thì nét mặt
khoan nhu dễ thương, người dữ thì bộ mặt đằng đằng sát khí. Muốn có Diện hòa nhã, thì phải tu
dưỡng cái Thể, giúp cho cái Tâm được tẩm nhuận Đạo Nhân, khi có Nhân thì sắc mặt khoan nhu đầy
Hòa khí. Muốn tu thì phải quy tư, bỏ hết mọi suy tư mà đón nhận ánh linh quang từ Thánh linh về
Đạo Nhân và Đức Nghĩa.
Sự Thực gần thứ ba là Thể Diện của con Người.
Do đó mà con Người mới là Nhân linh hơn vạn vật.
Khi cặp Thể / Diện được hoà hợp ( tức là hợp Nội Ngoại chi đạo ) thì con người đạt Đạo, giữ được
nhân cách, và có đời sống Vật chất và Tâm hồn cân bằng giúp cho cuộc sống được an hòa..
Muốn có cái Diện Đẹp thì phải trau dồi cái Thể cho Tốt. Đó là công cuộc “ Vi Nhân “. Mà “ Vi
Nhân nan hĩ ! Cha ông chúng ta đã dùng lời cực mạnh để cảnh báo chúng ta” “ Làm Người ( Vi
Nhân ) thì khó, làm Chó thì dễ! “
Trước hết ta phải nhận diện ra Nhân hay con Người là gì trong vũ trụ ?Không định vị
được vị trí của mình trong vũ trụ thì con người không thể hoàn thành sứ mạng “ Nhân linh ư vạn vật
“ của mình. Đại khái là có nhiều quan niệm định vị về con Người:
Con Người duy Tâm là con người nô lệ cho Thần linh ( duy Thiên ), là con người mê tín dị đoan,
con người trở nên yếu xìu, vì luôn sợ Trời đánh thánh vật, thường chỉ biết nài nỉ cầu xin.
Con Người Duy vật là con Người mê mải nô lệ vật chất ( Duy Địa ), coi Của trọng hơn Người,mê
mải tranh danh đoạt lợi một cách bất công gây ra bao khổ đau cho nhân loại.
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Con Người Duy Nhân là con người ( duy khoa học ), dọc ngang nào biết trên đầu có ai? Khoa
học mà thiếu lương tâm thì gây đại tai họa. ( Science sans conscience: ruine de l’ âme ). Các cuộc
đại chiến thế giới là ví dụ của những nhà khoa học hành động thiếu lương tâm.
Con Người Nho giáo được định nghĩa: “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức, Âm Dương cho giao,
Quỷ Thần chi hội . . . “ : con người là cái Đức của Trời ( Vô biên ) Đất ( hữu hạn ), con Người là sự
giao hòa của Âm ( Tâm linh ) Dương ( Thế sự ), là nơi hội tụ của Quỷ (Ác ) Thần ( Thiện ) ,. . .”. Con
Người này không bị Trời kéo lên để trở nên Duy Tâm, không bị Đất đè xuống thành duy Vật, cũng
không sống trơ trọi,” trên đầu không chằng dưới chân không chịt “, để trở thành Duy Nhân, mà là
một Tạo hóa con ( là tinh hoa của Trời Đất ), con Người luôn được Trời che Đất chở, biết cách Tự
chủ, tự Lực và tự Cường, đó là con người Nhân chủ, biết cách làm chủ vận hệ mình, gia đình mình
và đất nước mình, để mọi người sống trong hòa khí. ( Thiên sinh Địa dưỡng Nhân hòa )
III.- Tòa Nhà ba gian
1.- Thái hòa
Khi nói đến hòa, thì là hòa với ai, nghĩa là ít nhất phải có hai người, mà hai người này còn mâu
thuẫn với nhau. Cặp đối cực sơ nguyên của Viêt tộc là Tiên Rồng. Các đối cực như Tiên / Rồng, Vợ /
Chồng hay Âm / Dương luôn luôn níu kéo xô đẩy nhau để đạt trạng thái quân bình động, như hai đối
cực Ly Tâm và quy Tâm tạo nên thế quân bình động mà các thiên thể được treo lơ lửng trong
khôngian. Cặp đối cực này là nền tảng của Dịch Việt. Không phải hai đối cực nào cũng giao thoa
được, chỉ khi nào đạt tỷ lệ co dãn ( Trời Đất: 3 / 2: Tham Thiên lưỡng Địa ) thì mới đạt trạng thái
quân bình động mà Hòa. Hai đối cực có cách biệt nhau thì mới biến hóa được, có cách biệt vừa đủ
thì mới tạo được thế quân bình động. Cái hòa này cũng được thể hiện khắp mọi cảnh vực trong
vũ trụ, nên gọi là Thái hòa, nhờ hòa được trong thế quân bình động nên luôn Tiến hóa và Trường
tồn, cái hòa do thuận với thiên lý. Từ Đại Đạo Âm Dương hoà ta có thể tìm ra sự Hòa trong tất cả
mọi cặp đối cực tương ứng:
1.- Con Người phải Hoà được Tâm với Vật, Tình với Lý ( nhờ Ngũ thường: Đạo đức cá nhân:
Tiêu chuẩn yêu thương, tôn trọng và cư xử công bằng với tất cả mọi người, kể cả trẻ con và
những người hèn kém ), nhờ đó mà mọi người được Tâm an, Thân lạc.
2.- Gia đình và xã hội được Hòa là nhờ vào Công lý xã hội ( sống Hòa theo tiêu chuẩn Ngũ
luân: tiêu chuẩn công bằng ), thì mọi người được hòa giúp cho cuộc sống an vui.
3.- Trong các cơ chế xã hội như:
a.- Chính trị: Phải điều hòa được hai đối cực Nhân quyền ( thuộc Nhân ) và Dân quyền (
thuộc Dân ) . Nhờ nhân quyền mà mọi người có cơ hôi và điều kiện phát triển toàn diện, cũng
nhờ Nhân quyền được tôn trọng mà Dân quyền được nâng cao, nhờ đó mà dân được giàu, nước
mạnh.
b.- Giáo dục: Phải điều hòa được hai đối cực Thành Nhân và thành Thân. Thành Nhân nhờ
un được Đức, thành Thân nhờ luyện thành Tài. Đào luyện cho mọi người đầy đủ Đức Tài là
nhiệm vụ chính yếu và vẹn toàn của Giáo dục. hiện nay nền Giáo dục thế giới vẫn còn chập
chững một chân “ thành Thân “ như người thọt.
c.- Kinh tế: Có điều hòa được hai đối cực Công hữu và Tư hữu, thì mới giúp sự cách biệt Giàu
Nghèo trong xã hội không quá chênh lệch. Việc này tương đối giải quyết nạn bất Công làm rối
loại xã hội.
d.- Xã hội: Phải điều hòa hai đối cực Dân Sinh và Dân Trí. Nhờ Dân Sinh được nâng cao mới
thoát được cái khó, vì cái khó ngăn cản sự phát triển của Dân Trí. Hai đối cực này phải được phát
triển đồng bộ để nâng đỡ lẫn nhau. Không thể viện cớ lo phát triển kinh tế trước mà lờ đi công
việc giải quyết đồng thời các nan đề Dân Sinh và Dân Trí của xã hội, đó là lối nguỵ biện của nhà
cầm quyền bất lực mà gian tham.
4.- Trên bình diện quốc tế thì phải thực hiện “ Tứ hải giai huynh đệ ” để cho thế giới hòa
bình. Trên thế giới hiện nay đã có “ Thị trường chung’, nói là để giúp nhau ăn nên làm ra, nhưng

571

cần phải có Đạo trường chung để giúp sự phân phối quyền lợi cho được tương đối công bằng hầu
tránh khủng hoảng do sự bất Công.
5.- Trên cấp siêu hình:Thì phải hoà được giữa Hữu vi và Vô vi để đạt An vi ( Kim Định ) để
cuộc sống được phong lưu.
Tỷ lệ Hòa Vài Ba ( 2- 3 ) hay Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số ( 3 – 2) là Cơ cấu của nền Văn hoá
Đông Nam ).
Thế giới hôm nay đã đánh mất sự sống Hoà giữa con người với nhau, do sự bất Công, cũng như
làm đảo lộn Tiết nhịp vũ trụ do sự ô nhiễm mọi thứ Môi trường. Đó là hậu quả của sự sống của
loài Người đang ngược chiều với Dịch lý, ( Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong )
2.- Nhân chủ
Con người Việt tộc là “ Thiên Địa chi giao, quỷ thần chi hội. .” Con người này không Duy tâm, nên
không bị Trời kéo lên làm nô lệ Thần linh ( mà Thần linh đâu cần nô lệ ), cũng không bị Đất lôi
xuống làm nô lệ vật chất, ( vật chất vô tri, nên chẳng đòi hỏi gì ) mà luôn giữ được thế quân bình
giữa hai đối cực Thiên Địa, nên đạt tính chất Tự chủ. Muốn giữ được thế tự Chủ thì phải tự Lực, tự
Cường. Đây là con Người biết trực diện với nhiệm vụ “ vi Nhân “, nên đủ khả năng làm chủ trong
mọi tình huống. Không xây dựng được con người Nhân chủ thì không đủ khả năng và tư cách
sống hòa, không thể giải quyết những khuynh hướng và khủng hoảng thời đại gây nên bất hòa.
Không có con người này thì lấy khả năng và tư cách nào mà giữ cho nhà khỏi tan nước khỏi mất!
Khi một đất nước mà đa số con dân mất tính chất tự chủ cách này hay cách khác thì trước sau gì
cũng bị nô lệ.
Vì bị nô lệ lâu dài mà đất nước chúng ta đã đánh mất con người Phù Đổng, Bà Trưng Bà Triệu,
Trần Hưng Đạo, Quang Trung. . . Con Người Nhân chủ là vấn đế quan trọng bậc nhất. Nói cứu
nhà cứu nước mà không lo xây dựng con người Nhân chủ, mà bàn những chuyện bì phu ngoài
hiện tượng, thì chỉ là bàn chuyện lạc đề. Không có con người tốt thì làm sao được những việc tốt.
Nói cứu nhà cứu nước, mà không lưu tâm xây dựng lại con người và phương cách xây dựng các
cơ chế xã hội cho được công bằng tốt đẹp, mà chỉ chuyên bàn chuyện vạch lá tìm sâu nhau thì
phỏng có ích gì. Khi muốn xây dựng thì phải biết rõ xây dựng những gì và cách nào mới được,
việc phá hoại và xây dựng phải được giải quyết đồng thời thì mới có tác dụng.
Cộng sản thắng Quốc gia đương nhiên phải nhận là ta bị thua, ta thua là vì ta kém hơn, dù bất cứ
lý do gì, ta kém là vì ta chưa đủ Đức thiếu Tài để thắng mọi trở lực, chỉ lo diệt cộng mà quên xây
dựng Đức Tài cho chính ta thì phỏng ta có làm được gì tốt đẹp sau đó không? Cộng sản đã sai
trăm phần trăm, nhưng phỏng chúng ta có khả năng làm được nhiều việc tốt hơn không ?
Có vô số vấn đề về phía chúng ta mà mọi người phải lưu tâm. Trong thời đại khoa học kỹ thuật
này, không việc nào mà chúng ta có thể nói khơi khơi được!
3.-Tâm linh
Con người là nơi giao thoa của cặp đối cực Thiên Địa. Khi hướng Ngoại về Địa thì phải suy tư, khi
hướng Nội về Thiên thì phải quy tư, nên phải biết suy tư lẫn quy tư. Suy tư để để ra sống với thế sự,
quy tư để trở về nguồn Tâm linh. Quy tư về Nguồn để được tiếp liệu Nhân Nghĩa mà ra sống sung
mãn trên đời. Nguồn Tâm linh là Thượng đế, tức là nguồn Sống ( Bác ái ) và nguồn Sáng ( công
bằng ) hay là Nhân với Nghĩa.
Vấn đề rối loạn của nhân loại ngày nay là do nạn quên lảng nguồn gốc Tâm linh. Khi cái Nguồn
nhựa Sống này bị tắc nghẹn thì bao nhiêu ngành ngọn liên quan cũng đều héo khô tàn tạ. Do đó
con Người đánh mất nguồn Tình thâm và Lý công chính thì là mất Gốc.
Bệnh của thời đại là bệnh quên nguồn gốc Tâm linh, quên Tâm linh là quên nguồn Tình và
nguồn Lý công chính. Quên Tình yêu và Lý công bằng thì rồi ra mọi người cứ dẫm đạp lên nhau
mà sống. Vong Tâm linh sẽ kéo theo vong Thân, vong Gia, vong Quốc và vong Nô.
IV.- Tòa nhà hai mái: Nơi Gió thoảng trên Trời, chốn Nước lững lờ trôi dưới suối
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Khi con Người biết sống thuận Thiên nghĩa là theo Dịch lý thì có khả năng dàn hoà mọi mâu thuẫn
của cặp đối cực, nên loại trừ được các khuynh hướng đảo điên, do đó không tạo ra khủng hoảng, Đó
là nền văn hoá thái hoà hay là nền Văn hoá “ Bất đảo Ông “, vì luôn lập được thế quân bình động.
Trong nền văn hoá này, con người chọn sống nơi rộng nhất của Thiên hạ, đó đạo Nhân, và hành
động kiên trì công bằng nhờ đức Nghĩa, nghĩa là luôn biết chiết trung, hay chấp kỳ lưỡng đoan để
đạt thế quân bình động.
Tam cương : Nhân, Trí, Dũng là hành trang sống ở đời. Có Nhân thì gần được với mọi người, đủ
Nghĩa thì biết hành xử “ phải Người phải Ta “ mà hòa với nhau, nhờ đức Dũng mà duy trì được
Nhân Nghĩa, nên luôn lập được mối giao với lân nhân trong mọi hoàn cảnh. Trong cách vi nhân “
suốt đời cố gắng hoàn thiện mọi việc từ nhỏ đến việc to, từ việc gần tới xa, cũng như hoàn thiên các
mối liên hệ với lân nhân theo tiêu chuẩn “ Dĩ hòa vi quý”. Nhờ sống theo Dịch lý, nhận biết mọi
sự trên đời này là “ Thực nhược hư, hữu nhược vô : có không không có “, mọi vật trong thế giới
hiện tượng biến đổi không ngừng, không thể bám vào, nên hành động không quá theo lối Lợi hành
mà lạm dụng như tư bản, cũng không Cưỡng hành mà bất cập như CS, mà là An hành trong tiết độ ,
nghĩa là hành động theo Nhân Nghĩa, làm mọi việc đến cùng cực, vui lòng chấp nhận mọi đắc thất ở
đời, phó thác mọi sự cho Trời cao ( Tận nhân lực, tri Thiên mạng ) để cho cõi lòng luôn được an
nhiên tự tại, hầu đạt tới cuộc sống phong lưu: tâm hồn lâng lâng như làn gió thoảng qua, như dòng
nước lững lờ bên bờ suối vắng. Đó là phong thái an vi của cuộc sống phong lưu. Con người không
bao giờ cảm được hạnh phúc chân thực khi chưa đạt tới đời sống phong lưu.
C.- Cung cách Vi Nhân của Tổ tiên
1.- Quan niệm Vi Nhân theo Lối Lương hợp
Là một “ Tạo hóa con” được bẩm thụ anh linh tú khí của Trời Đất, nên “ Nhân linh ư vạn vật : con
người linh thiêng hơn vạn vật “, vì con Người từ gốc Tâm linh mà ra , đó là nguồn Sống và nguồn
Sáng tự Trời cao, khi ra sống ở đời bị tiêu hao năng lượng, nên phải trở về nguồn để tiếp nhận thêm
sức sống ( Tình Yêu ) và nguồn sáng ( Lý công chính ). Các nhà huyền niệm cho biết năng lượng mà
ta thu được trong giấc ngủ mỗi đêm còn nhiều hơn năng lượng từ thức ăn ban ngày.
Vậy muốn trở thành con Người Nhân chủ, thì con người phải sống thuận Thiên, nghĩa là phải sống
theo Dịch lý. Mà Dịch là “ nghịch số chi lý: Dịch là chân lý ngược chiều như thở ra ( hướng ngoại )
và thở vào ( hướng nội ). Hướng Ngoại là ra sống ở Đời, để khám phá vũ trụ vật chất để giúp con
người phát triển toàn diện, đây là lãnh vực của Lý trí, cái gì cũng rõ ràng khúc chiết, hầu nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần. Tây phương phát triển cao độ về lãnh vực này.
Còn hướng Nội là trở về với Đạo, Đạo là đường về nguồn u linh man mác của Tâm linh tức là
Thượng Đế, cũng là nguồn Bác ái và công bằng ( Kitô giáo ), hay Nhân, Trí ( Nho giáo ) hay Bi, Trí (
Phật giáo ), nói chung là Tình và Lý. Có đi về nguồn để un đúc đủ hành trang về Tính và Lý thì con
người mới sống hoà với nhau cũng như kết hợp với thiên lý mới an vui được. Đông phương trổi vượt
về lãnh vực này.
2.- Đường về Tâm linh: Nghịch lý với Thế sự
Tâm linh là lãnh vực của Tình, là những gì u linh man mác, không thể lý giải, chỉ có thể cảm
nghiệm và thể nghiệm được mà thôi. Đông phương trổi vượt về lãnh vực này, người ta đã bảo qua
25 thế kỷ nay Tây phương chưa chú ý về con đường Tâm linh. Muốn đi về nguồn Tâm linh thì phải
phá chấp bỏ hết mọi sự thủ đắc ở đời, kể cả tôn giáo cũng như luân thường đạo lý,( vì những thứ đó
chỉ để sống ở đời mà thôi ), có thế mới trần trụi như lúc vừa mới ra đời hầu mong qua cửa hẹp được,
vì đây là lãnh vực của Vô, của cõi Tĩnh.
Muốn đi vào cõi Tĩnh thì phải theo lối:“ Dịch nghịch số chi lý, vô tư, vô vi dã, tịch nhiên bất
động nhi cảm thông thiên hạ chi cố: Dịch là chân lý ngược chiều, bỏ hết mọi suy tư ( no – mind ),
sống thuận theo thiên lý, ngồi bất động để được Định và Tĩnh mới cảm thông được lẽ Biến dịch của
Trời Đất “.
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Lối tu của Phật giáo phải trải qua ba giai đoạn: Giới, Định, Tuệ. Gới để thanh tẩy hết trần cấu, bỏ
hết ngã chấp để được Định mà vén màn vô minh ( Tham, Sân, Si ), hầu lãnh nhận ánh sáng của Tuệ
giác tức là giác ngộ.
Còn Nho giáo thì qua 5 giai đoạn: Định, Tĩnh, An, Lự, Đắc.( Định nhi hậu năng Tĩnh, tĩnh nhi hậu
năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc )
Còn Kitô giáo thì qua ba giai đoạn: Purgartoire ( Thanh lọc ), Unitive ( kết hợp với Chúa ),
Illuminative ( Nên Thánh ).
Có điều quan trọng là muốn trở về gốc Đạo thì phải qua cửa ngõ ( portal ) Tâm: ( Thân Tâm hợp
nhất,) Tâm là cửa ngõ để vào nguồn Tình, nên mới gọi là Tâm Tình, không có Tình thì hết là con
người ( mất Nhân tình ). Tâm không phải là con Tim, mà là điểm linh quang con người được nối kết
với vũ trụ gọi là “ vũ trụ chi Tâm “, không biết có phải là giao điểm của huyệt đan điền ( Trọng tâm
của thể chất ) và Huệ nhãn ( trọng tâm của tinh thần ). Huệ nhãn ở giữa cầu nối corpus callossum
của bán cầu nào bên phải và bên trái chăng?Không biết có phải là giao điểm Thân Tâm nối kết với
Singularirty của Big Bang không?
Biết được đường về Nguồn là rất khó, mà tu luyện cho đạt Đạo lại muôn vàn khó khăn. Chỉ có các
bậc chân tu soi đường chỉ lối mới bớt công mò mẫm.
3.- Cung cách sống ở đời.
Là một Tạo hóa con nên con Người cũng có thể biết cách triệt thượng đi về nguồn gốc Tâm linh của
mình và cũng phải triệt hạ để nhận ra trong mọi cái tinh vi đều chứa cái vĩ đại mà trong vĩ đại nào
cũng có sẵn cái tinh vi, vì “ nhân nhân vật vật các hữu Thái cực ( 2 ) : Người nào vật nào cũng đều
chứa Thái cực ( cũng là Âm - , Dương + như các nguyên tử ) “, mà “ Thái cực nhi Vô cực: Âm
Dương hòa ” tức là Thượng Đế ( phải vượt lên khỏi cặp tương đối phân chia Nhĩ Ngã ở thế giới hiện
tượng, mới đạt tới vô biên được ). Nhờ ‘ Vạn vật đồng nhất thể nên có thể tương liên qua các tần số
mà mọi vật cảm thông với nhau được. Và cũng nhờ đó mà ở đâu trong trần thế chúng ta cũng nhận
ra những công trình tinh vi và vĩ đại của Thượng Đế, chứ không thể biết Thượng Đế ra sao, theo
Nho thì Ngài là “ vô hình, vô tướng, vô sắc, vô thanh, vô xú “, làm sao chúng ta có thể tượng
tượng ra mà gán cho Ngài một Nhân hình.
4.- Sống Huyền đồng với Thượng Đế theo nhịp Thiên lý ( Dịch lý )
Ai cũng biết rằng chúng ta đang sống trong Không gian và Thời gian. Vào thế kỷ thứ 19, Einstein đã
nhận ra Không và Thời gian là hai mô nguyên thủy đan kết với nhau ( hay hai sợi Canh và Chỉ dệt
với nhau ) mà sinh ra vạn vật. Còn Tổ tiên Lạc Việt từ ngàn xưa đã biết hai số Chẵn ( Không gian )
và Lẻ ( Thời gian ) đã đan kết với nhau theo Hướng và Phương của chữ Vãn và Vạn mà sinh ra vạn
vật. Vậy con Người chúng ta cũng đã được cấu tạo bởi Không và Thời gian. Tuy linh hơn vạn vật,
nhưng con Người vẫn bị định vị trong Không gian ( Nơi Đây ) và Thời gian ( Bây Giờ ). Vì ở trong
Không gian nên bị giới hạn, nhưng nhờ chứa yếu tố Thời gian mà con người vươn lên vô biên được.
Để cảm nhận được vẻ Đẹp, sự Uy linh, và Huyền diệu của Tạo hoá, trong một đêm tĩnh mịch sáng
trong, ngước mắt nhìn lên trời cao, chúng ta bị kinh ngợp bởi sự bất động tuyệt đối và bao la của vũ
trụ. Có bao giờ chúng ta nghe được tiếng suối róc rách đêm vắng trong rừng sâu, mới cảm nhận
được sự uy linh huyền nhiệm?
Khi ngủ trong rừng thẳm giữa Việt Nam và Lào, tôi được nghe đôi chim Từ quy ( nghe người ta nói
và nghe tiếng chim kêu, chứ không biết hình dạng chúng ra sao ), từ nửa đêm, con đực từ bên đỉnh
núi này, con cái ở bên đỉnh kia, hai con cứ từng lúc vừa kêu ứng đáp cầm canh, mỗi lúc mỗi xuống
mái núi gần nhau hơn, cho đến lúc hai con tới hai mái núi giáp nhau, thì cùng nhau vụt bay đi, đó là
lúc trời vụt sáng. Không biết chúng sẽ gặp nhau, hay bay xa nhau, nhưng phỏng đây có phải là tiếng
gọi của Âm Dương hoà ? Trong mỗi khoảnh khắc của từng tiếng kêu đó chúng ta cảm nhận sâu xa
được cái u linh tĩnh mặc của trời cao trong rừng sâu đêm vắng.
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Không gian là chỗ để cho mọi vật hiện diện, vì không có “ vật hình “ thì Không gian chẳng được
hiển lộ. Cũng vậy khi âm thanh phát ra, thì ta mới nhận thức được sư im lặng ( tĩnh mịch ) từ cõi
xa xăm..
Các thiên thể có hiện diện trên trời cao, ta mới nhận được sư bao la của không gian, có tiếng động
trong đêm vắng lặng ta mới nhận được sự tĩnh mịch của thời gian. Nhờ sự bất động và im lặng hoàn
toàn, nghĩa là khi chúng ta không còn suy tư, thì ta mới cảm thông được với vũ trụ, hầu cảm nhận
được luồng ) linh lực )sinh sinh hoá trong vũ trụ, đó chính là lúc chúng ta hiện hữu hoàn toàn Nơi
Đây ( Không gian ) và Bây Giờ ( Thời gian ). Các thiên thể to lớn bay lơ lững trên Trời cao, các hạt
bụi nhỏ nhoi trên không, những cọng rau ngọn cỏ dưới mặt Đất, ngay chính với cơ thể ta cũng vậy,
đang từng sát na liên tục triển diện chu trình tiểu diễn: sinh, thành, suy, huỷ theo Dịch lý.
Sống bắt nhịp được với các tần số của sự sinh sinh hóa hoá đó thì ta mới cảm ứng, mới kết hợp được
với vũ trụ, tức là ăn nhập vào trong tiến trình sáng tạo, thì khi đó ta mới cảm nhận được nguồn vui.(
creation and joy ) Đó thực sự là phép lạ của Tạo hóa đang xẩy ra không ngừng khắp mọi nơi trong
“ Hiện tại miên trường : ever present “. Phép lạ của Thượng Đế xẩy ra triền miên Nơi Đây và Bây
Giờ, chứ không cần phải tìm đâu xa? Không cảm nhận được những phép lạ trong ta cũng như các
vật quanh ta thì làm sao chúng ta cảm nhận được phép lạ của Thượng Đế nơi xa xăm nào? Một cái
hạt nhỏ xíu nảy mầm thành một cây to với thân cành hoa quả xum xuê, với cơ thể con người mấy
chục ký, cũng như ức hà sa số vạn vật đều là những vũ trụ nhỏ nhoi với vô vàn biến hóa vô cùng
huyền diệu đó sao?
Ngay đến một hạt bụi cho là vô sinh cũng biến hoá không ngừng ! Có phép lạ nào to lớn hơn những
phép lạ kỳ diệu xẩy ra liên lỉ quanh và trong ta.
Vây không đi về Tâm trong môi trường bất động ( stillness ) và im lặng ( Silence ) thì không thể cảm
nhận được sự biến hoá, không thể kết hợp được với tần số biến hoá của vũ trụ. Nói Nhân linh là nói
con người cũng linh thiêng, mà linh như Thần, Thần lại vô phương, nghĩa là ở đâu Thần cũng hiện
diện,( ubiquitous ), tuy chậm hay nhanh, vật nào vật đều phát ra được những tần số, nhờ những tần
số truyền ra và giao thoa nhau trong vũ trụ mà Thiên, Địa, Nhân có thể tham thông hội ngộ.
Ta thường nói : Cầu xin Hồn thiêng Sông Núi, thì phải hiểu Hồn Thiêng Sông là Trí ( Cha nước Trí )
, Hồn Thiêng Núi là Nhân ( Mẹ Non Nhân ). Muốn bắt gặp Hồn thiêng Sông Núi thì ta phải suy tư,
ăn ở theo Nhân Trí để phát ra những tần số “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “mới mong
hội ngộ.
5.- Vi Nhân: ở Nơi Đây và Bây Giờ
Nho quan niêm “ Con Người là Qủy Thần chi hội. . . “ , trong mỗi con Người, hai yếu tố Quỷ và
Thánh kề sát lưng nhau, vì ở trong thế giới hiện tượng nhị phân, con người cũng như cây biết Lành
và Dữ. Thường người ta chỉ nghĩ công tác Vi nhân bắt đầu từ khi mới sinh, rồi học hành cho có nghề
nghiệp, đến khi lập gia đình là chấm dứt, sau đó cứ thản nhiệm lo ăn lo làm mà sống. Thực ra, con
người không là “ đã thành “ , mà là luôn luôn “ đang thành “, và con Người dòn mỏng lắm yếu đuối
lắm, trong con người Quỷ Thánh kề sát lưng nhau, phút này là Thánh, giây sau đã là Quỷ rồi, khó mà
lường được, người tu trì càng ở trên cao, gió càng lay mạnh, không dễ gì mà giữ được lành thánh dài
dài, vì thế cho nên phải Vi Nhân liên lỉ: Vi Nhân nan hĩ ! Liên lỉ cho đến lúc nhắm mắt buông tay mới
thôi!
Khởi đầu của những vấn nạn con người và xã hội là tại nơi đây. Nơi đây đang rối loạn, đang cần
Tình người, đang cần sự công chính. Không Vi Nhân thì không có Nhân Tình, Không còn Tình
thì đánh mất Nhân Tính, không có Nhân Tính, thì không thể ăn ở công bằng vói nhau, nên mới
dành miếng ăn với nhau theo Vật Tính của lang sói, do đó mà xã hội rối loạn.
Mặt khác Vi Nhân để cải thiện môi trường sống Nơi đây và Bây Giờ cho được hoàn hảo hơn theo tiết
nhịp cũa vũ trụ. Có hoàn thiện được đời sống ngay Nơi Đây và Bây giờ trong hiện tại miên trường
thì mới mong kết hợp được với Thượng Đế ở đời sau. Bỏ quên cuộc sống rắc rối đời nay, tức là bỏ
cái Hiện tại đang sống này, bỏ cái Nơi Đây và Bây Giờ, thì làm sao mà có được cái Tương lai, vì
Tương lai phải là kết quả cố gắng vi Nhân của từng giây phút sống trong Hiện tại, tự mình phải tạo
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dựng lấy, vì con Người là một tác hành, một Tạo hóa con, không thể xin xỏ ai được, ngay với Thượng
Đế, vì mọi sự Ngài đã hoàn tất rồi, Ngài không thể thỏa mãn đơn đặt hàng cầu khẩn của nhân thế mà
sáng tạo thêm nữa!
6.- Vi Nhân: Bám sát vào Hiện tại miên trường
Vì ai ai cũng phải vi nhân cả, từ người cao nhất đến kẻ thấp cổ bé miệng nhất đều phải vi nhân cả (
Tự thiên tử chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản ), để mà biết cách sống Hòa với nhau, nên
cách Vi nhân trước hết là phải Dễ và Đơn giản ( Dĩ, tắc dĩ Tri, Giản, tắc dĩ Tòng: Cần phải Dễ để
ai cũng nhận biết được, phải Đơn giản để ai cũng có thể làm theo được ) để cho ai ai cũng Vi Nhân
được. Khi nào Vi Nhân cũng bắt đầu từ cái Gần đến cái Xa, từ cái Nhỏ đến cái To, từ cái Dễ đến cái
Khó, từ cái Đơn giản đến cái Phức tạp, làm từ lúc Nhỏ mới sinh cho tới lúc Già lìa đời, và Vi nhân
liên lỉ theo hiện tại miên trường. Hiện tại miên trường là lúc nào cũng để hết Tâm Trí vào sự sống
hiện hữu của mình trong mọi khỏanh khắc, giây phút nào cũng sống, hành xử mọi việc trọn vẹn trong
Hiên tại, chứ không mê mãi theo Thời gian Tâm lý, chia Thời gian ra Quá khứ, Hiện tại và Tương
lai, để người ta bị giam hãm trong những thời gian vàng son hay lầm lỡ của Quá khứ, rồi lại tìm
cách thoát ly bằng cách mộng tưởng vào hy vọng hảo huyền Tương lai, mà quên mất Hiên tại, như
vậy là quên mất cái “ Hiện tại miên trường Vi nhân “.
Do đó mà con người quên mất cái Đây ( không gian đang sống ) và cái Bây ( từng giây phút đang
hiện diện ). Quên lãng cái Đây và cái Bây là quên mất sự hoạt động của cuộc sống, thì làm sao mà
phát triển toàn diện con người, vì tương lại được kết thành bởi những thành quả của hiện tại. Giây
phút nào cũng sống tròn đầy trong hiện tại thì làm sao mà chẳng có tương lai. Còn quá khứ là những
gì đã qua, ôm lấy quá khứ là ngừng sống, mơ mộng tương lai chỉ là ảo tưởng. Giây phút nào cũng
sống sung mãn với hiện tại, đó là hiện tại miên trường. Quên hiện tại miên trưòng là quên sống, quên
sống thì làm sao bắt được tiết nhịp sinh hoá của vũ trụ mà cảm thông với Thượng Đế, để mà phát
triển toàn diện con người, giúp cho cuộc sống đầy sinh thú, vì có sống sung mãn thì phải hoạt động
triền miên, mà có hoạt động thì mới sáng tạo, khi có sáng tạo ngay trong những việc nhỏ nhoi hàng
ngày đều đem lại nguồn vui, nguồn sống từ đấng trời cao.
Vi Nhân : Hoàn thiện mọi việc làm và mọi giao liên Xử thế
Để được phát triển toàn diện, hàng ngày con Người phải hoàn thiện hai lãnh vực: Hoàn thiện mọi
việc làm ( thành Thân ), và hoàn thiện các mối giao liên ( thành Nhân ) để cho cuộc sống mọi
người giao hòa với tiếp nhịp Hòa của Vũ trụ, tức là đạt Thể Hòa trong thế quân bình động, như sự
cân bằng động của sức Ly và Quy Tâm của các Thiên thể cũng như sự thở Ra và Thở Vào nhịp nhàng
nơi con người.
Hoàn thiện mọi việc từ Nhỏ tới Lớn, bắt đầu từ thuở ấu nhi, phải tập dữ tính thành, tức là tập
lấy tính tốt thành thói quen, để rồi dùng thói quen tốt thắng tính xấu. Hoàn thiện Cái gì? Cha ông
chúng ta đã bảo: “ Học Ăn, học Nói, học Gói, học Mở “.
“ Học Ăn “ để thủ đắc những giá trị Chân , Thiện, Mỹ ( như đã bàn trên ).
“ Học Nói để thực hiện lời dạy “ Lời Nói chẳng mất tiển mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau
“ đây chẳng qua là cách cư xử để luôn lập được mối giao hòa với mọi người,”, lấy Tiêu chuẩn : “ Dĩ
Hòa vi quý “ mà sống với nhau.
“ Học Gói ( Vào ), học Mở ( Ra) “ là học sống theo lưỡng hành, giúp sống hòa với nhịp “ Lưỡng
hợp “ của Dịch lý..
Tuy là việc nhỏ nhưng lại vô cùng khó khăn: ví dụ khi đánh răng, ta phải đánh thế nào với kỹ thuật
và nghệ thuật trong những việc nhỏ nhất: tốn ít kem răng, ít nước, ít thì giờ, ít công sức, mà hiệu quả
giúp răng được bảo vệ tốt nhất, làm sao cho công việc này liên tục ngày một tăng tiến hoàn hảo hơn.
Ngay đến cái việc lau nhà, quét sân, nấu ăn, cày bừa, học hành, làm bất cứ việc gì, nhất là việc tu
thân . . đều phải Học và Làm với tinh thần hoàn hảo nhất, khinh thường điều đó là quên cung cách
vi nhân tích cực, cái gì cũng làm với tinh thần tiết độ, không hơn không kém ( no more , no less ). Đó
là perfect of things.
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Còn hoàn thiện mối giao liên tức là perfect for being thì trong cách giao tiếp với mọi người trong
nhà cũng như mọi người khác cũng bằng cách thể hiện lòng “ Yêu thương. Kính trọng và cư xử Công
bằng với nhau” hầu làm hòa với nhau theo” tinh thần Tương dung” để “ Dĩ Hòa vi quý “, kề
cả những trẻ em, đừng có xem thường trẻ em chưa biết gì. Nhân loại đang thất bại trong hai vấn đề
hoàn thiện này!
Nho giáo thì bảo mỗi cá nhân phải “ tu trì theo Ngũ thường: Đạo Đức cá nhân ” và mọi người phải
“ cử xử công bằng” với nhau theo mối giao liên “ Ngũ luân: Công lý xã hội” Hán Nho (
confucianisme ) đã làm cho luân thường đạo lý Nho bị sa đoạ, nên chúng ta dè bĩu lầm vào Nho, vì
Hán Nho chỉ tầm chương trích cú, đã không nhận ra sự quan trong và tinh hoa của vấn đề Vi Nhân,
vì không rõ được sự quan trọng của hành Thổ ( Tức là Tâm linh ). Ngày nay nhắc tới vần đề Vi
Nhân thì người ta cho là cổ hủ lạc hậu, nhưng việc “ Làm Người: vi Nhân “ thì “ bao giờ còn là
Người “ thì vẫn phải làm và làm hết mình, lấy cớ văn minh mà quên làm người thì vô tình để mình
dần hoá ra ngợm mà không hay, do đó xã hội mới loạn. Bỏ mất Tình mà chỉ cứ thiên lý vạn lý kèn
cựa nhau, khích bác nhau thì mọi sự đều bị nát bấn như tương thì làm gì mà không loạn!
Nếu hoàn thiện được hai mục tiêu trên thì không những xã hội được an vui, mà nhất là sẽ đem lại
cho mỗi một chúng ta những nguồn vui mới , tức cuộc sống chúng ta đã kết hợp được nguồn sống của
Thượng Đế, nguồn hạnh phúc an bình miên viễn. Được như vậy thì cuộc đời này thật đáng sống và
cũng là một đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc đời sau, đây là cuộc sống vẹn toàn.
Để được sống như thế chúng ta phải vượt qua những khó khăn gian nguy ở đời, biết vượt qua lượng
số nặng nề để đạt tới những phẩm chất ngày càng tinh vi như lối sống của Mẹ Âu cơ bay bổng trên
trới cao, vì đối với vật chất càng nhiều càng quý, nhưng với tinh thần thì càng ít mới có thể đạt Đạo.
Do đó mà Tổ tiên chúng ta mới có cái tên Việt, nghĩa la siêu việt.
7.- Vi nhân: Tận nhân lực và Tri Thiên mạng ( Phó thác )
Phong là gió thoảng trên Trời cao, Lưu là dòng nước lửng lờ trôi dưới suối ( Đất ). Đây là hiện
tượng thiên nhiên nhịp theo vận hành của vũ trụ, cuộc sống phong lưu là cuộc sống an nhiên tự tại
nghĩa là theo tiết nhịp của Trời Đất, cuộc sống an trụ bất động Tâm. Muốn có cuộc sống bất động
Tâm thì con Người phải sống nhịp nhàng với cuộc sống Chấp Phá. Phật giáo cho thời gian là
nguyên nhân gây ra vô thường, làm cho cho con người khổ đau, cho mọi sự trên đời đều là ảo hóa,
nên phải xuất thế.
Còn Nho giáo nhận ra Dịch lý tức là tiết nhịp biến hóa của Vũ trụ, do mọi vật chất đều biến đổi
không ngừng, mọi vật đều có một tần số khác biệt, vật có tần số thấp thì nặng, vật có tần số cao thì
nhẹ, các vật có cùng tần số thì hội tụ với nhau theo luật “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
“, còn các loại tần số khác nhau thì cũng hòa theo nhịp vận hành chung của vũ trụ ( Đại diễn:
Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh ) gọi là cosmic rhythm. Sống hợp theo tiết nhịp đó là cuộc sống thuận
Thiên.
Nho giáo coi Thời và Không gian là phương thế để lập công Vi nhân, nên lao mình vào con đường
Xử thế.
Công việc Vi Nhân khó là vì con người phải làm sao điều hòa được hai lối sống ngược chiều: một
Động, một Tĩnh. Khi ra Thế sự thì phải Động để mà thủ đắc vật chất mà vui sống, nhưng nhận thấy
vật chất biến đổi không ngừng ,” có đó mà không đó, một đời ta , ba bảy đời nó: Thực nhược hư ,
hữu nhược vô “, nếu cuộc sống cứ bám vào sự vật biến đổi thì không bao giờ ngừng được để đi về
cõi Tĩnh, là nguồn gốc của sự sống. Không trở về nguồn để tiếp nhận thêm sức sống thì mất Gốc,mất
Gốc là mất Tình Người và lý công chính. Con Người không thể đi một chân hoặc chỉ Chấp hay chỉ
Phá, điều này sẽ làm cho cuộc sống mất quân bình, nên gây ra khủng hoảng. Vậy con Người phải
sống điều hòa giữa ba động nhịp nhàng của Chấp và Phá mới an trụ được trong thế quân bình
động.Muốn Tâm đượcTĩnh, thì phải dẹp cái Động của Tư tưởng lẫn Hành động.
Mặt khác, trong cuộc sống con người phải hành động thuận theo Thiên lý, không để bị Cưỡng hành
như trong các chế độ độc tài làm mất Tự do, cũng không quá Lợi hành như trong chế độ Tư bản, làm
cho con người vong thân, sa vào tình trạng vật chủ, mà phải An hành, thấy việc hợp theo Đạo Nghĩa

577

của Thiên lý là gắng sức làm, rồi mọi sự phó thác cho Thiên ý, không quan tâm nhiều đến thành quả
đắc thất, vì chính sự tận nhân lực đã mang theo kết quả thích hợp rồi. Khi Tâm không bị giao đông
trong cuốc sống hàng ngày thì được an nhiên tự tại, nên có niềm vui và hạnh phúc an bình. Đó mới
là niềm hạnh phúc thật, vì luôn được an bình nội tâm, còn hạnh phúc trần gian thì phải có điều kiện
vật chất của thế giới động.
Cuộc sống Phong Lưu là cuộc sống thuận Thiên lý, cuộc sống hòa điệu với tiết nhịp vũ trụ.
D.- Kết luận
Tiên Nho đã bảo: “ Thể Dụng nhất Nguyên, Hiển Vi vô gián: Thể (Đạo ) và Dụng ( Đời ) cùng
một nguồn gốc; những cái Hiện rõ ra cho mắt thấy và cái Tế vi khó thấy không có phân cách“,
nên “ Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ : cho nên tìm Đạo ngoài sự vật là vọng tưởng vậy. Vì
Đạo với Đời là cặp đối cực xoắn xít lấy nhau, nên tìm Đạo xa sự vật là không bao giờ gặp “
Nhưng thói thường con người lại luôn ham Thanh mà lánh Tục, thích Xa mà ghét Gần, ham To
mà quên Nhỏ, mê Lý mà bỏ Tình, tìm cái Vĩ đại mà bỏ qua cái Tinh vi.
Khốn nỗi, mọi sự đều là những cặp đối cực xoắn xít vơi nhau, nên bỏ Nhỏ thì mất To, bỏ Tục thì
lấy gì mà tạo nên Thanh, bỏ Tình thì mất cận thân, chỉ duy Lý thì gây chia cách, không nhận ra
Tinh vi thì để vụt mất Vĩ đại, vì Vĩ đại tiềm ẩn trong cái Tinh vi, bỏ Gần thì quên cả chính mình
và các nhu yếu của đời mình, đó là vong Thân. Đó là khởi đầu cho vong Gia, vong Quốc và vong
Nô.” Cái sảy “ khuynh hướng thiên lệch “ nảy cái ung “ Khủng hoảng thời đại ” là thế!
Tiên Nho còn căn dặn thêm: “ Cẩn bản, tường thỉ, kính tiểu, thận vi “ : Phải cẩn trong giữ gìn
cái Gốc ( Gốc Tâm linh, Gốc Con Người, Gốc Dân tộc ) phải hiễu rõ tường tận mọi đầu mối (
Đầu mối Thiên tính nơi con người: Thực Sắc, Diện; đầu mối Đạo thuận Vợ thuận chồng, đầu
mối các mối giao liên Hòa trong xã hội ); đừng khinh thường những cái nhỏ nhặt ( vì không có
cái nhỏ nhặt thì lấy gì mà tạo ra cái to lớn ); thận trọng nhận ra những cái tế vi trong những cái
nhỏ nhặt ( vì không nhìn ra cái tế vi thì làm sao nhận ra được cái vĩ đại, vì cái vĩ đại nào cũng
chứa cái tế vi, tìm cái vĩ đại trong những cái phi thường ở đâu đâu là ảo tưởng )
Khốn cho dân tộc ta tuy có nền văn hoá cân đối như thế, chưa có nền văn hoá nào sánh kịp,
nhưng vì bị nô lệ lâu ngày phải sống trong nghèo nàn và u tối, bỏ quên mất gốc Tổ tiên, vô ý thức
rước vào nhiều thứ ngoại lai thiếu chọn lọc, nên gây tai họa, nhất là nạn phân hóa, vì “ Dị khí
tương thù “. Bỏ xa gốc Tính tương cận ( Tình người ) của cha ông mà theo sát “ Tập tương
viễn” của các nền văn minh khác nên gây ra Dị khí mà tương thù.
Nền Văn hoá này có một chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân, và có đủ phương thế thuận Thiên lý
( Dịch lý ) để giúp cho mọi cơ chế xã hội được tiến bộ và trường tồn. Phải làm sao cho các cặp đối
cực trong các cơ chế xã hội luôn được cân bằng thì xã hội mới ổn định được .
Điều này rất đáng cho chúng ta phải quan tâm phục hoạt lại nền Văn hoá thái hòa mà vươn lên
vực dậy. Ngày nay người ta đang giải quyết vấn nạn con người và xã hội bằng cách chạy quanh
các hiện tượng rối ren của các cơ chế xã hội, chẳng khác nào đem dầu cù là mà chữa bệnh nội
thương, mà không quan tâm sửa chữa nan đề con Người và Xã hội từ bản chất, đó là con người
bất Nhân và xã hội bất Công. Nếu chỉ sửa hiện tượng, thì khi sửa được hiện tượng này, các hiện
tượng rối ren tinh vi hơn khác lại xuất hiện, xã hội lại càng rối ren hơn, càng sửa lại càng sai.
Người ta đang cố tâm lấy một số tiến bộ về vật chất để lấy thúng úp voi, cái thúng ( vài tiến bộ vật
chất ), úp con voi ( khủng hoảng Tâm linh ) chắc là không ổn, vì lấy cái hữu hạn ( của vật chất )
để che đậy cái vô biên ( của Tâm linh ) thì rõ là “ Dã tràng xe cát biển Đông”!. Bao lâu con người
còn giữ mầm Hận thù trong đáy lòng, lòng còn chất chứa đầy Tham, Sân, Si, thì con người
không ngừng gây ra bất công xã hội, hậu quả là muôn đời con người vẫn khổ đau và đau khổ! Do
vậy mà càng sửa thì càng sai, càng sai lại càng không thể sửa, nên cứ chạy quanh và chạy lộn
vòng! Cây đũa thần là mọi người phải sống thuận theo Thiên lý, chứ không thể chỉ có sống một
chiều “ Duy Lý “ mà Thượng hạ giao tranh lợi. Có “ Thị trường chung” mà không có “ Đạo
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trường chung” làm cái Thắng ( lẽ công bằng ) để giữ thăng bằng, thì khuynh hướng đi một chân
của thế giới không chóng thì chầy sẽ gặp đại khủng hoảng ở cấp hoàn vũ.
( 1 ): Thái cực viên đồ cũng cho ta hình ảnh của một nguyên tử trung tính ( Cân bằng ), có cái nhân
( Tĩnh ) mang điện tích Dương ( + ) và điện tử ( Động ) mang điện tích Âm ( - ).
( 2 ): Theo Thái cực viên đồ thì Âm trung hữu Dương căn và ngược lại. Do đó mà người Đàn Ông có
Thể lả Dương ( + ), nhưng Diện lại Âm ( - ), còn Người đàn bà có Thể là Âm ( - ) nhưng Diện lại là
Dương ( + ) . Hai ion - và + cuốn hút nhau , nên Đối cực Trai Gái dễ kết hợp thành Một.

57.- Trẩy Hội Đền Hùng
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giổ Tổ mồng Mười (10 ) tháng Ba ( 3 )“
Ca dao
Vào đề
Trải qua hơn 1000 năm nô lệ Bắc phương, tiếp theo gần 100 năm đô hộ Tây phương, cũng như phải
đương đầu với nhiều cuộc đại chiến, dân tộc Việt Nam bị rơi vào và tình trạng kiệt quệ, phải sống
trong cảnh“ cái khó bó cái khôn “ và phần nào đưa đến tình
trạng “ bần cùng sinh đạo tặc”, làm quên lảng cuộc sống siêu việt của Tổ tiên.
Bị sống trong khốn quẩn lâu ngày trong nghèo đói và chiến tranh, nhiều người đã mất hết niềm tin,
niềm tin nơi Văn hóa của Tổ tiên mình, dân tộc mình và nơi chính mình, nên đâm ra vọng ngoại.
Thay vì học tập cái hay cái tinh hoa của người ngoài về làm phong phú cho đời sống văn hoá dân
tộc, lại bỏ quên cái tinh tuý của cha ông mà thay vào những cái vỏ hào nhoáng bề ngoài độc hại của
văn hoá ngoại lại.
Văn hoá của Phương Bắc là loại văn hoá “ Bạo động” của Hán Nho ( khác với Nho giáo
một số điểm Chiến lược và chiến thuật ). Chiến lược của họ là “ Hung tàn và Cường bạo “ , bằng
cách xâm thực nhiều mặt rất thâm hiểm, chiến thuật của họ là : Dĩ Cường lăng Nhược mà bành
trướng “. Còn Văn hoá chủng Việt là “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo “ với chiến lược là Chí
Nhân và Đại Nghĩa “ và chiến thuật là “ Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường “.
Còn Văn hoá Tây phương là thứ Duy Lý một chiều, truyền đến đâu là “ máu và nước mắt “
tới đó, vì là con đẻ của chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và Cộng sản. Đó là nói về văn hóa, thứ văn
hoá này chỉ có một Luân là Chủ - Nô, khác với văn hoá của Ta có 5 mối giao hòa ( Ngũ Luân ) , đây
là mối Giao liên hòa trong Gia đình và xã hội.
Văn hoá Tây và Bắc phương có nguồn gốc từ Văn hoá Du mục bạo động , còn văn hoá Việt thuộc
văn hoá “ khoan nhu “ của Nông nghiệp.
Thực ra Tây phương nhờ Khoa học kỷ thuật phát triển cao độ, dân sinh và dân trí được
nâng cao tột mực, có vô số điều hay về con người và cơ cấu xã hội mà chúng ta lại không nhìn ra,
nhất là xã hội Hoa kỳ. Đã hơn ba thập niên, mà chúng ta chưa rút ra được những bài học quý giá để
mà xây dựng lại con Người và Đất nước.
Cuộc đấu tranh của người Quốc gia
Qua 35 năm, đa số con cái những người tỵ nạn và con cháu họ khắp nơi đều đạt những thành tích tốt
đẹp, không biết bao nhiêu người đã thành tài khắp hết mọi ngành, chưa có nước nào trên thế giới
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xưa nay có được, sự việc này làm cho các sắc dân khác phải kính nể. Sở dĩ đạt được thành quả to lớn
như vậy là nhờ chút tàn dư văn hoá của tổ Tiên. Đó là tinh thần Gia đình giúp mọi người biết lưu
tâm chia sẻ và đùm bọc lấy nhau ( do tình huyết nhục và đồng bào ), tinh thần hiếu học và cần cù,
kèm theo đó là lễ độ. Theo truyền thống đa số người Việt đều được tiêm nhiễm những đức tính này,
vì đã có sẵn trong mình nên chúng ta xem thường, không biết qúy, nếu liếc mắt nhìn vào các cộng
đồng khác ta mới thấy được cái ưu điểm của văn hoá Tổ tiên. Đó là nói ít nét về cái ơn ích của Gia
đình, gia đình của người Việt khác với những gia đình nơi khác ở chỗ đó.
Với hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền các nước tạm dung mà đa số
người việt tỵ nạn đã vươn lên đước nhiều mặt.
Duy chỉ có mặt cộng đồng và công cuộc đấu tranh cứu nước thì chưa lay chuyển được. Nhìn
khắp thế giới chưa có công đồng người hải ngoại bị phân hoá bằng người tỵ nạn Việt Nam, có cộng
đồng ở miền Nam Cali có đến hai ba ban đại diện, thay vì cùng nhau xây dựng lại đánh phá nhau,
các ban đại diện càng hoạt động thì tình trạng phân hoá lại trầm trọng thêm. Tuy đã có nhiều cố
gắng để chấm dứt vấn đề, nhưng vẫn chưa đạt tiến bộ khích lệ. Về mặt chính trị thì ta thấy có một
số đảng phái chính trị, những mặt trận cứu quốc, nhưng chưa có một tổ chức nào có một chiến lược
và chiến thuật đàng hoàng khả dĩ lôi cuốn được sự ủng hộ của người dân cũng như các chính quyền
sở tại và trung ương. Nói gọn là còn thiếu người Có Đức và Tài cũng như thiếu sách lược đâu tranh,
cứ theo đường mòn, đấu tranh theo cảm hứng, theo phe nhóm. Đấu tranh cho quốc gia mà không
tranh thủ được quân chúng, không có sách lược quốc gia thì làm được gì, nhất là không có cán bộ và
người lãnh đạo có khả năng và đức độ. Nói tóm lại là thiếu nội lực, chỉ bày trò lăng xăng cho đỡ xốn
xang lương tâm.
Đi làm chính trị mà không ý thức được việc xây dựng cộng đồng là căn bản, một cộng đồng nhỏ mà
chưa làm được thì nói chi đến việc quốc gia?. Chưa làm được việc nhỏ lại ôm đồm việc lớn, chưa
biết đi tới đâu và làm những gì đã ầm ỉ ra quân! Lòng còn ăm ắp hận thù, Đức còn hèn, Trí đang
đoản mà hăm hở an bang tế thế, kiến tạo hòa bình! Đặc biệt chưa có chút mảy may nội lực mà toan
đi xẻ núi lấp sông, vì việc làm chính trị ngày nay không những phải thanh toán cái hố rác quốc tế ở
quốc nội, mà còn phải biết cách đương đầu với chính trị quốc tế đa đoan, không chỉ vỏn vẹn có việc
kiếm ghế dành ngôi!
Cha ông Tổ tiên chúng ta đã căn dặn: “ Vật hữu bản mạt, sư hữu thỉ chung , tri kỳ chung thỉ, tắc
cận Đạo hĩ: Mọi vật đều có gốc ngọn, mọi sự việc đều có đầu đuôi, biết được thứ tự trước sau của
moi sự, tức là gần với Đạo vậy. Đại học ”
Đạo đây là Đạo nào? Thưa là Đạo làm Người. Người nào? Thưa là con người Nhân, Trí, Dũng. Có
Nhân thì biết yêu thương nhau, có Trí thì biết ăn ở công bằng với nhau. Luôn giữ vững đươc Nhân
Trí thì đạt đức Dũng. Đây là việc gần, là đầu mối của con Người và xã hội. Sở dĩ xã hội ngày nay
rối loạn là do con người ăn ở với nhau Bất công bởi con Người Bất Nhân. Có thấy được bản chất
của vấn đề thì mới mong tìm ra lối giải thoát.
Vấn đề chính là con Người Bất Nhân gây ra xã hội Bất công. Đi tìm Đạo nơi xa xôi, tìm cây đũa
Thần xa con Người là lạc nẻo, không bao giờ thấy! Vạn sự ở đời này đều do con người tốt xấu
làm ra, không Trời Phật ban phép lạ cho được, mà chính con người phải tự tìm cách sửa chữa
lấy!
Đâu là thảm trạng ?
Có điều quan trọng nhất mà ít ai lưu tâm, nhưng từ xa xưa Tiên Nho đã cảnh báo “ Tính tương cận,
tập tương viễn: Biết sống theo Bản tính con người thì mọi người mới gần gủi nhau, còn cứ bằng vào
các tập tục khác nhau theo từng địa phương thì nhiều khi bị chia cách”. Bản tính đó là lòng yêu
thương kính trọng và ăn ở công bằng với nhau thì mới sống Hòa với nhau, khi đó mới tin yêu nhau
mà đoàn kết được. Có Yêu thương và kính trọng nhau là nhờ Đạo Nhân, biết cách ăn ở công bằng
với nhau là nhờ ánh sáng của Đức Trí. Nhờ Nhân Trí giúp mọi người Việt Nam sống yên ổn trong

580

Tình đồng bào. Danh từ Đồng Bào đang được né tránh sang Đồng Hương là một dấu chỉ của sự sa
đọa, của sự phân hoá đau thương tang tóc!
Vì sao? Thưa vì “ Tập tương Viễn “ nghĩa là những tập tục, những thói quen những nơi khác nhau
làm cho con người hiểu lầm nhau gây ra chia ly phân hóa..
Xưa kia nhân dân Việt Nam nhờ được gói trong bọc Âu Cơ Tổ mẫu, nên “ lá lành biết đùm lá rách,
chị ngả được em dơ tay ra nâng, tay đứt thì ruột cảm thấy xót “, nên mới giữ nước và dựng nước
được.
Từ khi mất niềm tin nơi Tổ tiên và chính mình, cho Tiên Rồng là chuyện hoang đường, vua Tự Đức
cho là “ trâu ma thần rắn “, nhiều người cho Nhân, Trí, Dũng là những giá trị cổ hủ, chẳng ai thèm
quan tâm, nên ra sức đi học nước ngoài, học Tàu, học Tây, học Nga, học Mỹ, để tìm cây đũa Thần
cứu nước, với hy vọng nhờ cậy họ mà mọi công việc được dễ dãi và mau mắn hơn.
Thế là dân tộc ta đã rời “ tháp Babel Tiên Rồng” đổ ra tứ xứ, nói những tiếng nói khác nhau, mỗi
nhóm với những hiểu biết khác nhau,những ưu tư khác nhau,cảm nghĩ khác nhau với những khả năng
khác nhau, nhất là với những niềm tin khác nhau, nhóm nào cũng tự coi là mình ưu việt cả, thông tuệ
cả hơn cả, nên chẳng cần nghe nhóm nào nữa , kết quả chỉ có vô số cá nhân “ khôn độc “, mà toàn
dân tộc đã trở thành“ dại đàn “.
Đa số dân chúng phải sống trong ngu dốt và lạc hậu, dân tộc đã bị xé ra nhiều thành phần khác
nhau, do “ Dị khí tương thù: lòng trí khác nhau, nên theo ngày tháng càng xa lạ nhau “,đã quên đi
tất cả đã là Đồng bào.
Thế là dân tộc ta vô tình đã đeo phải cái xiềng “ Xuất Chủ nhập Nô “ như Thái Dịch Lý Đông A
đã nói. Đây là đầu mối của vong nhân, vong thân, vong gia, vong quốc, vong nô!
Khốn nỗi qua ngàn năm nô lệ Bắc phương với thứ Hán Nho bá đạo, các nhà Nho đa số học
hành chỉ biết tầm chương trích cú, sính ngâm hoa vịnh nguyệt cho giống Tàu, sống thanh bạch ngạo
mạn với cái đói nghẻo xác xơ, các vua chúa thì hủ lậu, chính quyền thì tham quan ô lại. Dân chúng
đa số đều khổ cực, dân sinh và dân trí thì quá thấp. (đây là mồi ngon cho CS quốc tế ). Ngày nay
người ta Đang bị lẫn lộn giữa Bá đạo của Hán Nho và Vương đạo Việt Nho.
Khi tiếp xúc với văn hoá Tây phương, những tân trí thức thấy văn minh Âu Châu hào nhoáng
quá, đất nước mình quê mùa lạc hậu quá, nên cố sức đả phả nền văn hoá xưa đem văn minh vào,
nhưng có ngờ đâu lại đem vào thứ cá nhân chủ nghĩa, với nền văn chương lãng mãn, xa lạ với con
người trần thế, nhiều vị còn cho cuộc đời là nôn mửa, sống lơ lững giữa trời mây, các nhà chính trị
chỉ giỏi làm chính trị salon, mà không tơ hào lưu tâm tới phúc lợi thực tiễn cho toàn dân đói khổ. Thế
là Đầu không chằng Chân không chịt!
Trong trường kỳ, nhân dân luôn phải đối mặt với nghèo khó và khó nghèo, thiếu người
hướng dẫn, dần dà cũng nhiễm phải thói “ Bần cùng sinh đạo tặc “ với nhau, nên cũng xé tan bọc
Âu Cơ Tổ mẫu, luân thường đạo lý nào cũng tàn phai!.
Còn nhóm CS gặp được môi trường thuận lợi trên, lại thủ sẵn được cái xảo quyệt của đệ tam
Quốc Tế CS với những khẩu hiệu rất kêu, với tổ chức khá chặt chẽ, với kế hoạch tinh vi, với nhiệt tâm
hừng hực, kiểu “ khảng khái tòng Mác Mao dĩ “,đem Thiên đàng Mù lừa đa số lớp dân ít học, lấy đa
số đàn áp thiểu số, khi đã lừa đám dân nghèo vào chuồng hộ khẩu và sinh hoạt tập thể thì bắt đầu
làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, là phá nát mọi nền tảng quốc gia mong để đi vào quốc tế cho rộng rãi
hơn.
CS bắt đầu xây dựng con người Hận thù, xé các phần tử trong gia đình ra thành từng giới cho
đảng cai trị, phá nền văn hoá tổ tiên. Các phần tử lãnh đạo CS, vì ít học, không hiểu được thâm ác
của Trung cộng, nên bị kẻ thù truyền kiếp thúc dục gây chiến tranh để làm cách mạng vô sản, xúi VC
tìm cách tiêu diệt hết các phần tử tinh anh của quốc gia, trong nông nghiệp trong công thương
nghiệp, nhất là những thành phần yêu nước trong các đảng phái quốc gia, cũng như trí thức chân
chính, hầu thanh toán hết những nhân tài vật lực của quốc gia để cho Tàu dễ đồng hoá. CSVN làm
những việc này tày trời như thế ,mà còn tự vỗ ngực cho mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người!
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Tất cả mọi mưu thâm hiểm của nòi Hoa Hán nay đã lộ ra mồn một, thế mà tập đoàn CSVN chưa
nhận biết số phận “ sô cẩu: con chó rơm để cúng tế “ của mình sắp đến thời cáo chung!
Xem Ván cờ quốc cộng ta thấy: các nhà chính trị quốc gia thì để lý tưởng mình trên mây, mối liên hệ
nhân dân với chính quyền không mấy khăng khít , còn CS, một mặt với thiên đàng Lừa làm mờ mắt
thành phần đa số ngu dốt, mặt khác cố tóm hết mọi thứ hầu bao “ thắt bao tử “ để buộc toàn dân
phải thi hành ảo tưởng cách mạng sắt máu, thực ra là thực hiện cái mẻ cướp bóc cấp quốc tế! Đến
nay những con chó rơm Công Nông cột trụ, đảng đã đem đốt hết rồi!
Nhờ chút tàn dư tinh hoa dân tộc còn sót lại, Tổng thống Ngô Đình Diệm lập nên được nền Đệ nhất
Cộng hoà, tuy đã đem lại một số tiến bộ nền tảng đáng kể. Nhưng không may Tổng thống là con
người khí tiết Nho giáo, với nếp sống tôn ti trật tự, không thể chơi trò dân chủ uyển chuyển, chấp
nhận hỗn loạn để lấy tiến bộ, nhất là bị thù trong giặc ngoài liên kết với nhau tấn công, ngay đến
thành phần bạn cũng vô ý thức góp công làm cho rơi vào thế bí. Ở vào vị thế cữa ngõ quốc tế, “ con
tốt quốc gia thiếu nội lực” làm sao đương đầu nổi với “ xa mã quốc tế “ đặc sệt khí thế chiến tranh,
nên chút tinh hoa còn sót lại của VN đã bị tuẫn tiết mang theo uất hận cứu nước bất thành, toàn dân
VN từ đây đã rơi vào đáy giếng.
Thay vì “ tiên trách kỷ nhi hậu trách nhân: trách mình trước, rồi trách người sau “, đa số người
quốc gia chỉ biết trách cứ người ngoài mà không thấy cái xà trong mắt mình, ôm khư khư lấy cái qua
khứ oai hùng đã qua, nên cứ la hét tự khoe mình mà loay hoay tại chỗ. Càng bị vây khổn trong hố
sâu thì tình trạng phân hoá càng rộng.
Tuy ba triệu CS độc lợi, dĩ nhiên “ Độc lợi tắc thù”, kẻ thù ít mà bạn thì đông ( nhưng khốn thay quá
rời rạc ) nhưng hễ ló ra phần tử tinh hoa yêu nước nào là chúng thanh toán từ trong trứng nước.
Những thành phần tinh hoa đang kiên trì liên tiếp vùng lên, nhưng còn đang bị vây khổn hàng giờ,
mà chưa đâu tạo được thanh thế để tháo gỡ thế trận. Không lẽ hậu duệ của con Rồng cháu Tiên
không có đường nào để vươn lên hay sao?
Tại sao và vì sao?
Đặc biệt là thành phần các tôn giáo – thành phần lãnh đạo về Tâm linh, tức là nguồn nội lực không đóng nổi được vai trò của mình, các tôn giáo chỉ lo “độc thiện kỳ thân “ , nhiều khi lại rơi vào
tình trạng “ lấy Đạo tạo Đời”, nghĩa là chỉ chú tâm về hình thức mà quên nội dung, là phần tu
dưỡng về Bác ái hay Nhân hay Bi, cũng như thưc hiên cuộc sống công bằng trong xã hội.
Vì không thấy được hay không muốn thấy rằng mọi vấn nạn của xã hội là : con người Bất Nhân và
xã hội Bất Công. Thường chỉ làm nhưng việc dễ như bác ái, việc này có tính cách xoa dầu cù là cho
đỡ xốn xang lương tâm, còn việc bất công xã hội thì bỏ quên, dầu chỉ là những lời khuyến cao để
cảnh tỉnh, vì khó hơn nhiều, vì lẽ hiếm người không vướng vào hành động bất công!
Thật là khó nói, nhưng với tấm lòng chân thành bất đắc dĩ, tôi xin lỗi đã phải thốt ra:
Về đạo Phật, đức Phật đã dạy: Ta là cánh Tay chỉ Trăng ( cánh tay chỉ con đường Giác ngộ
), các con ( phật tử ) phải tự thắp đuốc lên mà đi tìm Trăng (không thể cầu xin , cầu nguyện chỉ cho
được định Tâm mà thôi ). Sao lại tạc tượng Ngài mà tô son thếp vàng mà mê mãi cúng bái triền
miên, mà quên chuyện sống của cả dân tộc đang bị triền miên dày xéo?
Những người Kitô giáo là môn đồ của Chúa Yêsu. Chúa Yêsu sinh ra trong hang lừa bò,
sống lao động ẩn dật trong 30 năm ( làm chứng ), giảng đạo ngoài dốc đồi, ven biển chỉ có 3 năm,
rồi bằng lòng chết sỉ nhục trên đồi trọc, đễ cảnh tỉnh nhân loại. Chúa là Chúa của Tình thương và lý
công chính, Chúa là Chúa của người nghèo khổ bất hạnh. . ., mà sao các giáo hội ngày nay sống
cách xa với Chúa Yêsu đến thế?. Tôi nhớ không rõ Cha …. Pope, một Lm chỉ sống có 25 tuổi, đại
khái ngài viết bài tĩnh tâm cho các Lm, ngài hỏi: Quý Cha là môn đệ của Chúa Yêsu, là tôn giáo của
người nghèo của những người bị áp bức bóc lột. Vậy các ngài có đem sự nghèo khó vào trong bữa ăn
hàng ngày của các ngài, vào trong y phục, vào trong giường ngủ và những sinh hoạt của các ngài
không? . . Các ngài dâng lễ “ mình Thánh Chúa “ hàng ngày, và rước Chúa Yêsu - Đấng Thánh hàng này, các ngài có tin bánh lễ là Chúa Yêsu không ? Nếu các ngài tin thật vào Mình Thánh thì
các ngài đã nên Thánh ra sao. . . ?. Đại để là như vậy.
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Nhìn lại hiện trạng các giáo hội ngày nay thì ta mường tượng được thực chất của tôn giáo!
Trong những ngày cầu nguyện gần đây tại Hà Nội, ta chỉ xem được có một tấm hình đẹp: Đó là tấm
hình TGM NGô Quang Kiệt xắn quân lên bắp vế, bước chân bì bỏm trên con đường ngập lụt, cùng
một số giáo dân đi ủy lão những người dân gặp cảnh thiên tai tàn phá. Đây là hình ảnh duy nhất
của Chúa Yêsu qua môn đồ mà ta thấy được! Sao trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của con người và đất
nước mà hình ảnh đẹp lại hiếm hoi đến thế ?
Người ta đã bảo: cứ khoảng một năm thì con người biết nói, nhưng phải tu tập cả đời
may ra mới biết yên lặng, nhưng thiển nghĩ biết yên lặng để mà nghe, biết nghe để biết mình và biết
người,biết mình để biết phải làm gì, chứ Bất động ( không nói, đi, đứng làm việc để phục vụ con
người và đất nước ) là không sống, mà không sống là đã chết mất rồi!
Thỉnh thoảng ta cũng được Nghe những thông bạch “ vô úy “ của Hoà Thượng Quảng Độ.
Còn quý vị trí thức chúng ta cũng cao sang lắm, bao giờ cũng thiên lý vạn sự, bàn những chuyện cao
cả trên trời mây, đấu trí nhau sát ván, coi thường và tránh những chuyện nhỏ vặt trong đời sống
hàng ngày của nhân dân, của con người, do đó mà rơi vào tình trạng đứng trên và ngoài dân tộc.
CS đánh người quốc gia vào bao tử của nhân dân, nhốt nhân dân vào nhà tù lớn, còn người quốc gia
thì chửi bới trên lý thuyết cao xa , bàn những chuyện vô thần và hữu thần , những tư tưởng xa rời
cuộc sống, do đó mà không “ kỳ phùng địch thủ “chút nào ! Thua cuộc là cái chắc.
Những nhà làm văn hoá thì chuyên lo chuyện văn học nghệ thuật,mà tránh phần triết lý nhân sinh, là
“ quyền ăn quyền nói “, quyền cấp thiết của mọi người nhất là người dân thấp cỏ bé miệng. Các nhà
làm nghệ thuật thì mê say loại “ nghệ thuật vị nghệ thuật” , mà không lưu tâm tới “ nghệ thuật vị
nhân sinh”. Vì hiện trạng dân đang đói đang khát đang mất quyền làm Người, quên nghệ thuật vị
nhân sinh là bỏ quên con người!. Tương tự như vậy, người họa sĩ ưa vẽ ma qủy cho dễ, còn vẽ
người khốn khổ làm chi cho khó khăn, lỡ không giống thì mất uy tín..
Phần nhiều các nhạc sĩ, các nhà làm văn hóa ngành nhạc thì rất xôm trò, đi theo thói đời tân tiến, để
câu khách hàng, khai thác chuyện tình yêu trai gái trái ngang, xin cho gia diết, mà chẳng lưu tâm
đến những mối tình cao cả khác như Tình yêu cha mẹ, anh em đồng bào, Tổ tiên, dân tộc. Bản tính
của Nhạc là Hoà, nhưng các bài nhạc gây hòa khí thì thật hiếm hoi, còn thứ nhạc” Hét kích dục “
thì nhan nhản, cộng thêm đẻn màu muôn sắc và khỏa thân nhảy uốn éo để gây thêm hấp dẫn! Không
biết rồi những thanh niên thiếu nữ này sẽ dẫn nhau đi về đâu?
Tóm lại tất cả - cả lãnh vực Tâm linh ( thuộc Tôn giáo ) lẫn Thế sự ( của các nhà chính trị và trí
thức )- đều tránh đụng chạm đến con người, đến sự khốn khổ của nhiều người, đến đời sống sa đọa
của nhiều người, ai sống sao mặc họ, sống chết mặc bay, miễn sao không gây rắc rối, để cho được
yên thân. Dầu cho chế độ độc tài đang từng giây phút dày xéo đầy đọa con người thì chúng ta “ai
có Thân nấy lo, khôn sống vống chết mặc ai! “.
Tóm lại, xã hội bị chia ra làm hai khối, khối đa số thì nghèo hèn và ngu dốt, còn khối thiểu số có học
có đời sống khá giả thì lại sống xa và trên dân tộc, cái đầu dân tộc ở trên cao, còn cái thân thì ở mãi
dưới thấp, hai bên như đã đánh mất mối liên hệ đồng bào, nên không hiểu nhau, chẳng khác nào một
ông vua triều Nguyễn, khi các quan tâu là dân bị đói, thì vua liền bảo: “ Sao không nấu cháo gà cho
chúng ăn “!, Lại thêm những vị ở trên cao có mất ở chỗ ở này thì có thể tránh xa ra nơi khác ở ngoại
quốc! Họ không bị buộc chặt vào quê hương đất nước như người nông dân nghèo và ít học.!
Mỗi con người bị tách ra từng xứ cô đơn, thì làm sao mà đoàn kết mà lo việc dân việc nước, vì đã bị
bung khỏi bọc Âu Cơ Tổ mẫu!
Có những người tỵ nạn ở Tây phương cho cuộc sống của mình ở nơi tạm dung đã có Tây có Mỹ lo,
nên cảm thấy vững như bàn thạch, chỉ lo làm sao thủ đắc cho nhiều, thật ra không phải thế. Khi VC
nắm được ưu thế truyền thông thì người quốc gia không thể yên, con cháu cũng không thể ổn được.
Hình như đa số đã đều quên rằng, nền tảng của quốc gia ( Dân vi bang bản ) là đa số từng lớp
nghèo khổ quê mùa, đó là lực lượng tạo ra nguồn sống vật chất cho xã hội, bỏ quên họ là bỏ quên
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nhu cầu cấp thiết của mọi người, trong đó có chính mình, bỏ quên họ để cho ma qủy sai khiến họ thì
chúng ta cũng chết với nhau cả lũ!
Ăn cây nào không rào cây ấy để mà ăn, cứ mảng ăn mà không rào để cây chết là hết ăn!
Cây chết cần bảo vệ đây là “ cây đạo lý làm Người “.
Bây giờ trong hoàn cảnh con người Việt sống trong môi trường thương luân bại lý, đất nước sắp rơi
vào tay kẻ thù truyền kiếp, các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức, các nhà chính trị . . . nghĩ sao, và
có làm gì không hay vẫn cứ an nhiên tự tại sống trong cảnh “ Tốt Đời đẹp Đạo “ Hay quý vị khi
nhiệt tâm chỉ ra một Thông bạch hay một thư Mục vụ hàng năm là xong sứ mạng?
Có một điều quan trọng mà mỗi người dân VN phải ý thức rõ ràng, là liệu hơn 80 triệu dân VN có
còn chút lương tâm, chấp nhận uống cho cạn tất cả những đắng cay của quốc nạn, và lãnh nhận hết
mọi sỉ nhục quốc gia để tỉnh thức mà vùng lên vực dậy không ?
Khốn nỗi, không bao giờ chúng ta tẩy cho sạch hết cái da thịt, xương máu, màu da nước tóc và tâm
tình của người Việt Nam để cho giống một sắc dân nào khác được!
Ngày nay Trung Cộng đã hầu như khống chế mọi thứ của Việt Nam:
Về quốc phòng: chúng đã ngự trị những vị trí chiến lược cả ba mặt Bắc, Đông Tây
Về Chính trị: thì đã có một đàn nô lệ chóp bu trong TW đảng CS nối giáo và dẫn đầu cuộc
xâm thực, mọi hoạt động của VN đều bị kiểm soát và khống chế?
Về Kinh tế thì chúng khống chế hết các tiểu công nghệ và công nghệ trong nước, cũng như
các huyết mạch khác.
Về Nôi chính thì đã có những tình báo lan tràn.
Về Văn hoá thì chúng đang đem linh hồn Hán Vũ Đế và Mã Viện qua trù ểm và đem Cụ
Khổng “ khoan nhu “ khoác lốt “ bạo động” Hán hóa để làm bùa mà “ Dĩ cường lăng nhược” và
Tàm thực.
Về nguồn nước thì chúng khống chế hai nguồn sông Hồng và sông Cửu Long để cho dân VN
mùa nắng chết khô và mùa mưa chết đuối!
Về thực phẩm thì chúng đã có cách tẩm hóa chất để tiêu diệt nòi giống Việt.
Toàn dân Việt Nam nay đang sống không khác nào một nhà tù lớn, dân tộc Việt Nam chẳng khác nào
người khổng lồ bị cắt gân Achile rồi.
Trung công và Việt cộng còn đang bàn thảo sáp nhập Việt Nam thành một quận huyện của
Tàu ? Toàn là chuyện trời long đất lở!. Có cái hiểm độc nào mà chúng bỏ sót!
Trung công cũng có lần đã thách Hoa kỳ dẫu có chết đi 7, 8 trăm triệu thì vẫn còn đủ nhân lực tung
hoành, sá gì 80 triệu dân VN! Có gì hiểm độc nhất thế giới mà Trung Cộng và Việt cộng từ nan. Nạn
diệt chủng VN đã gần rất gần, nếu toàn dân chúng ta cứ bất động.
Nguồn cơn Thảm trạng
Qua những sự kiện trên, chúng ta có cùng nhau nhận thức được những sự thực sau đây:
Vì bỏ Gốc tinh hoa của Tổ tiên và học người ngoài không tiêu hóa gây ra tinh thần vọng ngoại
một cách mù quáng, kết quả mọi thành phần dân tộc chia ra từng xứ cô đơn! Bỏ gốc dân tộc là
phá tan tình đoàn kết. Không đoàn kết thì nước tan rã.
Vấn nạn của con Người là Bất Nhân, nên con Người dày xéo lên con Người.
Vấn nạn của Xã hội là Bất Công, nên Xã hội mới loạn.
Bỏ Nhân, Trí, Dũng của Tổ tiên là bỏ cái Gốc con Người Gia đình và xã hội.
Mọi liên hệ giữa đồng bào với nhau đểu bị lỏng lẻo hay bị cắt đứt, thì đoàn kết với ai đây?
Mẹ ( Âu Cơ ) non Nhân, cha nước Trí, ( Lạc Long ) con Hùng cường ( Hùng Vương ) được tượng
trưng bằng Đền Hùng nơi tỉnh hẻo lánh Phú Thọ trên mạn Bắc, đáng lẽ phải là Ngôi Đền “
Nhân, Tri , Dũng “ nguy nga hoành tráng nơi trung tâm nước Việt, để cho tinh thần Nhân, Trí,
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Dũng được in sâu trong Tâm khảm mọi ngưởi dân Việt. Đây là những giá trị muôn thuở của con
Người không có cũ và mới, cũ và mới chỉ là hình thức tuỳ thời, còn tinh thần thì bất biến.
Đây cũng là giá trị phổ biến toàn dân, không ai không hiểu không biết, chỉ có việc có thực hiện
vào đời sống hàng ngày hay không?
Cha ông đã bảo : “ Dị, tắc dị Tri, Giản tắc dị Tòng: Dễ nên ai cũng dễ hiểu biết, đơn giản nên ai
cũng dễ làm theo “, để tự thiên tử chí ư thứ dân” ai cũng làm được, không có gì khó khăn cả, chỉ
cần biết cách Thương yêu, Kính trọng và Tương dung là mọi vấn nạn được giải quyết êm đẹp hết,
chỉ có lòng người ngại núi e sông mà vọng ngọai thì vô phương !
Vậy về đường Tâm linh nếu ta biết khai triển tốt đẹp mà cải thiện cuộc sống thì mọi sự sẽ êm
xuôi hết. Bỏ gốc Tâm linh này là quên con Người gia đình và xã hội.
Cây đũa Thần về con Ngưởi và Xã hội ở ngay sát nách, ở trong mỗi con người, khỏi phải tìm đâu
xa.
Nói tóm lại, Nhân, Trí, Dũng là những giá trị bất biến có khả năng giải quyết những vấn nạn
của con Người, Gia đình và đất nước. Đặc biệt là Phổ biến cho toàn dân và dễ hiểu và ai ai cũng
có thể làm để sống lương hảo. Đây chính là cây đũa Thần của Tổ tiên để lại.
Nếu có một phong trào giúp toàn dân phục hoạt nền văn hoá Tổ tiên làm sống động lại con
Người, thì công việc cứu vãn con Người và đất nước mới bắt đầu được, chứ không thể làm lẻ tẻ
được. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu thực hiện ở những cộng đồng hài ngoại ổn định làm thí
điểm chung để rút kinh nghiệm.
Những điều cần Học hỏi người ngoài, nhất là Hoa Kỳ
Cần phải học người ngoài, nhưng phải kiên tâm trì chí học cho được cái tinh tuý của người ta, mà
tránh thâu nhận phần hình thức vô bổ hoặc nguy hoại, vì chẳng có nền văn hoá và văn minh nào
toàn mỹ, nghĩa là phải tiêu hóa để bồi bổ cho nền văn hóa của minh. Phải giữ được tinh thần” Xuất
Chủ nhập Chủ “.
Trong các nước Tư bản, thì Hoa kỳ là nước có nhiều điều cho ta học, đặc biệt là tinh thần của các Tổ
phụ Hoa Kỳ.
Tinh thần đầu tiên là “ Think big: Nghĩ rộng, Suy sâu. “. Nghĩ rộng được là do lòng Bác ái, Suy
sâu được nên phải thực hiện Công bằng xã hội để mọi người sống Hoà với nhau.
Khi lập quốc các ngài nghĩ đến cách phục vụ không những cho mọi người dân trong nước và cả
xã hội loài người trên thế giới. Nguồn của Think Big là lòng Bác ái và Lẽ công bằng được đem
vào Đời để mưu phúc lợi cho con người, vì các ngài không muốn con cháu và loài người còn bị
bách hại như các ngài ở Âu Châu.
Điều quan trọng nhất là con người Hoa kỳ là con người tự chủ tự lực tự cường, nên vươn lên trình
độ dân trí rất cao, việc nào họ cũng làm đến nơi đến chốn, nên đất nước trở nên giàu mạnh. Những
con người này cũng vô cùng nhân ái, nên phải sống công bằng, nhờ vậy mà không có nơi đâu mà
không có mặt của người Hoa kỳ, không có cảnh nguy nan ở đâu mà ho không rộng vòng tay cứu
giúp. Những phong trào giải thực, hội Quốc Liên, tổ chức Liên hiếp quốc, việc đánh bại phát xít rồi
giúp quốc gia chiến bại trở thành đối tác làm ăn và giữ Hoà bình thế giới, nhất là đánh sập thành trì
của quốc tế CS thế kỷ 20. . .
Nhìn vào các tiện nghi xã hội như đường sá, xa lộ thênh thành chằng chịt khắp nước,hệ thống Điện,
Nước, Điện thoại cùng bao nhiêu tiện nghi khác đã đem dân sinh dân trí lên mức cao độ, bất cứ thứ
gì cũng đạt tiêu chuẩn đàng hoàng. Không có nhu cầu nào của người dân mà không được đáp ứng.
Ta cứ xem những cái nhỏ nhoi như cái thùng rác đều được sắp đặt đúng nơi đúng chỗ đễ giữ vệ sinh
chung cho toàn dân thì mới nhận ra cái lòng bao la của họ, có thấy được cái tinh vi mới nhận ra cái
vĩ đại!. Muốn đạt tới vĩ đại thì phải thực hiện cho đưọc những cái tinh vi. Xin nhớ đây không phải là
loại khôn vặt, mà đều do “ lòng vị tha tức là loại vị kỷ siêu hạng “, đây không phải là thứ khôn”
tham Dĩa bỏ Mâm”
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Đặc biệt là Hiến pháp Hoa Kỳ, đây là nền tảng bàn thạch của các cơ chế xã hội, Nền tàng này hợp
với Thiên lý hay Dịch lý: Quốc hội ( Lập pháp ) và Chính quyền ( Hành pháp ) là hai đối cực, được
quân bình, điều hoà bởi Tư pháp ( Think tank ). Hai đối cực thì xài quyền đa số, còn Tư pháp thì
dùng quyền Thiểu số ( competency ).Nhờ đó mà đất nước luôn tiến bộ và trường tồn.
Nhờ cơ chế này mà tinh thần Bác ái và công bằng được thể hiện khắp mặt, giúp cho mọi người dân
ai ai cũng có đời sống tương đối hợp với nhân phẩm.
Ngoài ra có thuế lũy tiến ( trong xã hội kỹ nghệ ) để lập ra qũy An sinh xã hội giúp cho những người
kém may mắn được sống như là con Người. Thuế lũy tiên cũng giống như Công Điền Công Thổ ở
đất nước nông nghiệp của ta ngày xưa, để luân phiên cấp phát cho người nghèo tự mưu sinh, đây là
nền tảng của” quyền được Ăn và được Nói “ của người dân kém may mắn.
Muốn thiết lập một chế độ Tam quyền phân lập thì con Người phải hiểu để sống thuận với Dịch lý (
tức là hai đối cực Bác ái ( Tình ) và Công bằng ( Lý ) để có được tâm hồn Think big như Tổ phụ
Hoà kỳ mới điều hành hữu hiệu các cơ chế xã hội, chứ chỉ chép câu đầu Hiến pháp như Hồ Chí Minh
thì là trò lừa bịp. Cây đũa Thần có rơi vào tay Ma quỷ thì chỉ phá nát thế gian mà thôi!.
Những điều nên học khác là khoa học kỹ thuật cao độ của Hoa Kỳ. Trong màu đen ảm đạm của
quốc nạn 30 tháng tư 1975, ta lại may mắn thu nhận được màu xanh đầy hy vọng ở ngoài nước, đó là
con cháu chúng ta đã thủ đắc được những tinh hoa về khoa học kỹ thuật, đây là chìa khoá về dân
sinh và dân trí, không giải quyết được hai vấn đề này thì dân tộc ta vẫn ở trong tăm tối. Đó là họa
trung hữu phúc.
Nếu chúng ta giúp con cháu chúng ta ý thức và chấp nhận trau dồi về Tâm linh để làm việc Thế
sự thì con cháu chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề của đất nước.
Trong thế cờ toàn cầu hóa, VC đang rước Tư bản về làm ăn để mong lấy vài tiến bộ vật chất hầu che
lấp những con Người Bất Nhân và hành động Bất Công gây tang tóc cho
dân tộc bấy nay, nhưng chúng không thể lấy Thúng úp Voi được, vì có ăn nên làm ra, mà không
phân phối cho tương đối công bằng để ai ai cũng có quyền sống thì, chính sự bất
công lại đẩy họ xuống hố, cứ nhìn cái tương phản đen trắng giữa đời sống cao sang xa
phí của những người CS và sự cơ cực của toàn dân thì thấy rõ, không thể lấy gì mà che
lấp nổi. Cha ông chúng ta bảo” Nghịch Thiên giả vọng: sống trái với lẽ Trời là bị tiêu diệt “ . Lẽ
Trời là lẽ công bằng, thiếu Công bằng sinh ra bất Công, mà bất Công ( do thiểu số độc quyền độc
lợi ) thì sinh ra bất hòa ( với đa số ) , bất hòa gây ra rối loạn, bất hoà do cái ” nhân “ Tham thì gặt
“ quả” Thâm là cái chắc!. Đó là lý do tại sao CS khi nào cũng cố sức bưng bít mọi sự bất nhân và
bất công!
Kinh tế và văn hóa bao giờ cũng phải đi đôi, nhưng yếu tố văn hoá ( Tinh thần ) quan trọng hơn,
lấy lý do giải quyết kinh tế ( vật chất : CS chủ trương lấy vật chất để xây
thượng tằng kiến trúc! ) trước văn hóa sau là ngụy biện, vì kinh tế lo việc sản xuất, còn văn hoá
giúp cho sự phân phối kết quả sản xuất cho được tương đối công bằng, hai yếu
tố này khăng khít với nhau, lờ đi chuyện này là có ẩn ý dung dưỡng bất công dành cho thiểu số an
tâm cướp dật.
Cũng vậy, thế giới nay đã có “ Thị trường chung “ mà chưa có “ Đạo trường chung “ nếu cứ theo
đà này, thì đến một lúc nào đó thế giới không thoát khỏi khủng hoảng như vậy.
Xin hỏi những người Cộng sản cũng như người quốc gia: Nhân dân đâu, Đất nước đâu và nhân dân
và đất nước ta đang ở trong tình trạng nào so với các nước Đông Nam Á?
Những điều không nên học ở Hoa kỳ
Hoa Kỳ là đất nước của cơ hội, đặc biệt là cơ hội thành Thân. Ai có khả năng đều được nâng đỡ
phát triển đến cùng. Cơ hội xấu cũng ê hề. Người Việt Nam nào nếu biết bám vào tinh thần Gia
đình tốt ( yếu tố thành Nhân có sẵn ) lại được cơ hội tốt là bảo đảm thành Thân. Chưa người Việt
Nam nào giữ vững tinh thần gia đình mà không thành công ở đây.
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Là một nước hết sức tôn trọng Tự do cá nhân, nên cũng có nhiều cãm bẩy làm cho con người không
tự chế được mà sa vào vòng sa đọa. Đó là lối sống Đa dục, nên sinh ra Lạm dụng mọi thứ: Lạm
dụng cái ăn, cái mặc cái nhà ở, các thứ chơi, ngay với cả tiền nợ:. nhiều người Sống thừa mứa trên
nợ vay! Sự lam dụng gây ra vô số nan đề xã hội. Lý do là nhiều người Hoa Kỳ chưa biết sống chiết
trung được giữa Đa dục và Diệt dục để đạt tới Quả dục.
Là ngưòi Việt Nam, cha ông chúng ta đã sống theo lối Quả dục, nghĩa là phải sống sao cho đời
sống đầy sinh thú, nhưng phải tiết độ không lạm dụng hoang phí bất cứ thứ nào thì là một gương
tốt và nhất là bảo đảm cho đời sống an bình vững chắc. Học cho được tinh thần khoa học kỹ
thuật và cách làm việc hiệu quả của Hoa kỳ, kèm thêm lối sống Quả dục của cha ông, thì gương
sống đó sẽ là sự đóng góp của chúng ta cho thế giới Tây phương không nhỏ, còn đối với đất nước
chúng ta chính là lối thoát ra khỏi hố sâu.
Nhiều người Hoa Kỳ đang lạm dụng tài nguyên chung của thế giới, của các thế hệ sau trong vòng
quay sản xuất và tiêu thụ liên hồi.
Nhất là con người làm việc quá độ cho Thế sự chiếm mất thì giờ của Tâm linh, là phần quan
trọng nhất của cuộc sống con Người. Hiện thế giới đang khủng hoảng về Tâm linh. Cuộc sống
quá động và quá vội vàng không chút nghỉ ngơi đã và đang chiếm mất thời giờ cần yên tĩnh của
đời sống Tâm linh.
Tôn giáo và Dân tộc
Để tránh nạn ở trên và ở ngoài dân tộc, sống chết mặc bay, bất cứ ai cũng phải ý thức rõ về nhiệm
vụ công dân, thiếu tinh thần công dân là phi Dân tộc, mà cũng phi Nhân tộc.
Vì chân lý về con Người ở ngay nơi con Người, ở những chỗ nhỏ nhất gần nhất nơi con Người, biết
đáp ứng những nhu cầu thâm sâu của con Người tức là phục vụ con Người ở Nơi Đây và Bây giờ,
chứ không chỉ ở đời sau. Khi đã kết hợp sống chung trong xã hội bình đẳng thì ai cũng là công dân.
Quên lảng lờ đi nhiệm vụ công dân là sống Bất công. Con Người có hai nhu cầu: Một là Nhân
quyền là quyền con Người được phát triển toàn diện,nhất là về mặt Tâm linh, hai là Dân quyền là
quyền người Dân phải góp công dựng nước. Người dân không được phát triển nghĩa là không đủ tư
cách và khả năng thì sự đóng góp không hữu hiệu. Các nhà lãnh đạo tinh thần giúp về Nhân quyền
tức là Tâm linh, rao giảng và thực thi về Nhân quyền gồm “ Tư hữu tương đối và Tự do căn bản “ là
làm nhiệm vụ công dân, còn các nhà Chính trị thì lo về Dân quyền để nâng cao dân sinh và dân trí.
Nhìn vào “ Quả “ xã hội rối loạn ngày nay,, ta biết được “ Nhân đạo ” của các nhà lãnh đạo Tinh
thần và các nhà chính trị, các nhà trí thức ra sao?
Chẳng có Nhân, Trí, Dũng nào sốt ráo! Công bằng bác ái ở đâu và Bi, Trí, Dũng ở đâu, toàn là
chuyện trên trời cả! ? Rõ ràng chân lý càng lúc càng mờ như sương!
Vậy lấy lý do Tôn giáo không lệ thuộc vào Đất nước và Dân tộc để lờ đi nhiệm vụ công dân là trái
Đạo, vì phạm tội bất công.
Phải lấy tôn giáo phục vụ con người mà không ngược lại, nghĩa là phải đem Đạo lý vào Đời. Phương
thức truyền Đạo tốt nhất là làm chứng Đạo giữa Đời qua đời sống hàng ngày. Tôn giáo nào cũng
đem tinh thần tốt đẹp của mình mà phục vụ chung cho mọi người. Phục vụ ( làm chứng ) tốt thì có
tiếng thơm thì người ta xin theo, chứ cứ nói bằng Miệng ( rao giảng ) mà không làm bằng Tay thì
là chỉ đi một chân, trước sau gì cũng vấp ngả, vì có học mà chẳng có hành. Ngôn hành bất nhất thì
không những mất uy tín mà còn đánh mất tinh tuý của Đạo nữa.
Việc phụng tự của tôn giáo nào thì riêng của giáo hội đó, nhưng khi hành đạo ( ngoài
đời ) thì nên phục vụ chung cho mọi người, đó là cách truyền đạo hay nhất. Việc này tránh được tỵ
hiềm tôn giáo cũng như khuyến khích các tôn giáo triển khai phần tinh tuý của đạo mình.
Tinh thần tôn giáo thì vượt không và thời gian, nhưng những tín đồ tôn giáo nếu đã ở đâu thì đều bị
buộc chặt vào không gian cư ngụ, khi đã chọn ở đâu ( Không gian ) thì bị giới hạn ở đó. Theo
Einstein con Người và vạn vật đều được dệt bởi hai mô căn bản là Không gian và thời gian, vì có yếu
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tố không gian nên con người bị buộc chặt vào nơi chốn, nhưng nhờ có yếu tố thời gian ( eternal ) mà
con người khao khát vô biên mà cảm nhận được Thượng Đế. Viện lý do tôn giáo vượt không và thời
gian này mà quên nhiệm vụ công dân hay lờ đi hay hợp tác với các nền chính trị bất công là lảng
tránh nhiệm vụ công dân và phạm tội bất công.
Đức Giáo hoàng của Công giáo đã khuyến khích các Kitô hữu nên dấn thân vào chính trị là vì lẽ ấy.
Đã dấn thân vào chính trị ( công dân hay chuyên nghiệp ) đều phải loại trừ Tà trị.
Tôn giáo lánh xa chính trị là tôn giáo lánh xa hỗn loạn đời nay, không lập công giải quyết hỗn loạn
đời nay ( tu thân và phục vụ ) thì làm sao mà có đời sau?
Cũng bởi ý tưởng Thời – Không – Liên < Thời ( Đạo ) Không ( Đời ) Liên ( Đạo Đời là Một: Time
- Space - continuum > mà Đạo Đời khăng khít với nhau, nên Chính trị mà thiếu tinh thần Đạo là trở
nên Tà trị, Đạo mà tránh dính líu với chính trị là Đạo không tưởng.
Sau đây là ý tưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma về vai trò của Ngài: “ Chúng ta có thể kết luận rằng, loài
người có thể sống tốt đẹp mà không cần kêu cứu đến tín ngưỡng. Điều đó có vẻ như một xác nhận
bất thường, khi đến từ một nhân vật tôn giáo. Tuy nhiên tôi là một người Tây Tạng, trước khi là
một Đạt Lai Lạt Ma, và tôi là một con người trước khi là một người Tây Tạng. Vì vậy trong
khi là một Đạt Ma Lạt Ma, tôi vẫn có trách nhiệm đặc biệt đối với người Tây Tạng, và như là
một tăng sĩ, tôi có trách nhiệm đặc biệt đối với sự Hòa hợp Liên Tôn xa hơn nữa; và như là một
con người, tôi có trách nhiệm hơn nữa đối với toàn thể gia đình nhân loại, mà thật sự chúng ta
đều có. Và bởi vì đa số không thật hành tôn giáo, cho nên tôi quan tâm đến việc cố gắng tìm ra một
con đường phục vụ toàn nhân loại mà không cần kêu cứu đến tín ngưỡng. Giờ đây , tôi tin nếu chúng
ta quán xét các tôn giáo chính trên thế giới trên phối cảnh rộng lớn nhất, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, đạo Sikh, đạo Zoroastrian, và các
tôn giáo khác - đều hướng về sự giúp đỡ loài người đạt đến các hạnh phúc trường tồn. Và mỗi một
tôn giáo, theo ý tôi, đều có khả năng thực hiện điều đó. Dưới các trường hợp đó, một tập hợp tôn giáo
đa dạng ( mỗi đạo rốt ráo cũng chỉ đề cao một số giá trị nền tảng chung ) là điều đáng mong cầu và
hữu ích “ ( Đạo lý cho Thiên kỷ mới: Đức Đạt Lai Lạt Ma . Văn nghệ xuất bản tr. 34 – 35 )
Còn các vị lãnh đạo tinh thần của Việt Nam chúng ta nghĩ sao? Xin giúp ý kiến khai đường mở lối
thoát cho tín hữu và nhân dân.
Tôn giáo đại kết
Tiếp theo ý tướng phần trên, ta thấy tuy có nhiều tôn giáo với những danh từ khác nhau, nhưng tinh
thần Đạo suy ra thì không khác mấy, chẳng có Đạo nào mà không cổ xuý yêu thương và ăn ở
công bằng với nhau. Những xích mích tôn giáo là do “ Tập tương viện “ hay “ Lấy Đạo tạo Đời “
mà ra, do có nói yêu thương mà không sống công bằng!
Xưa nay những cuộc chiến tranh kéo
dài trên thế giới phần đông do xích mích tôn giáo mà ra.
Thật ra, tuy danh xưng là Vạn giáo nhưng giáo nào cũng cũng quy về Nhất Lý cả. Cái lý của vạn
giáo, nói theo văn hóa Việt là Yêu thương nhau, Kính trọng nhau, và Tương dung mà chấp nhận
ăn ở công bằng mà Hoà với nhau, khi đó mỗi người mới là một viên gạch xây dựng Hoà bình. Cứ
sống đúng như thế thì làm sao mà con người bất nhân, xã hội bất công được. Đây không phải là lý
thuyết, chỉ là lý thuyết khi không có thực hành, cũng không phải là ảo tưởng, vì chỉ là ảo tưởng là khi
không sống với, cho nên sẽ đánh mất cả Đạo lẫn Đời.
Nếu các tôn giáo sống đúng theo tinh thần của mình mà thực tâm phục vụ con người và
đất nước thì làm sao mà không đại kết được.
Sau đây là Nhất lý vượt khỏi Tôn giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma::
“ Qua lòng hảo tâm, qua sự thân ái, qua tánh liêm khiết, qua chân lý và công lý dành cho tất cả mọi
người khác, chúng ta đảm bảo lấy lợi lạc của chính mình. Đó không phải là vấn đề lý thuyết hóa phức
tạp. Đó là vấn đề của lẽ thường. Không thể phủ nhận hạnh phúc của chúng ta ràng buộc khó tháo
gỡ cùng hạnh phúc của tha nhân. Không thể phủ nhận, nếu xã hội đau khổ, chúng ta đau khổ.
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Cũng không thể phủ nhận khi tâm trí ta càng bị phiền nhiễu bởi tà ý, thì ta càng khốn khổ. Do đó
chúng ta có thể ném bỏ hết tất cả các thứ khác: Tôn giáo, lý tưởng, tất cả thứ trí tuệ thọ nhận. Nhưng
chúng ta không thể tránh khỏi sự cần thiết của Tình Thương và Tâm Từ Bi.
Điều đó như thế, chính là tôn giáo thật sự của tôi, đức tin đơn thuần của tôi. Trong ý nghĩa đó, không
cần đến chùa chiền, hoặc giáo đường, điện thờ hay toà thánh, cũng không cần các triết lý hoặc chủ
thuyết phức tạp. Tự Tâm ta tự Thức ta chính là Đền Thờ. Chủ thuyết là Từ Bi.Tình thương đối
với tha nhân và tôn kính đối quyền lợi và phẩm cách của họ, cho dù là ai và làm gì. Cuối cùng đó
là tất cả những gì chúng ta cần. Khi thật hành các điều trên trong đời sống hàng ngày, rồi thì bất kể
chúng ta thọ học hoặc vô học, bất kể ta tin nơi Đức Phật, hoặc Thượng Đế, hoặc tin theo tôn giáo nào,
hoặc không tin theo gì cả, một khi ta có Tâm Từ bi cùng tha nhân và hành xử với sự giới chế phát
xuất tứ cảm thức trách nhiệm, không còn phải nghi ngờ gì nữa về hạnh phúc của chúng ta “
( Đạo lý cho Thiên kỷ mới: Đạt Lai Lạt Ma . Tr. 278 – 279 )
Còn riêng với Việt Nho thì không phải là một Tôn giáo đúng nghĩa, mà chỉ là Dịch lý của Tạo hoá, là
luật Biến dịch chung cho muôn loài.
Vài tia sáng ló dạng
Trong mặt trận đấu tranh với CS, phong trào 8406 và các nhà dân chủ đang liên tiếp dùng phương
cách Bất bạo động đứng lên chống độc tài tham nhũng hầu thiết lập một chế độ dân chủ, đòi Nhân
quyền và Tự do cho toàn dân.
TGM Ngô Quang Kiệt và giáo dân Hà Nội cùng các Cha dòng Chúa Cứu thế cũng như một số Giáo
xứ trên toàn quốc đã cầu nguyện đòi nhà cầm quyền thực thi công lý bằng cách trả lại những tài sản
đã bị nhà cầm quyền chiếm bất công gần thế kỷ nay.
Đây là thế ưu việt của phong trào:
Thứ nhất là đòi thực thi công lý, vì trong xã hội nếu công lý được thực thi đều khắp thì sẽ dẫn
tới Hoà bình. CSVN đã ăn cướp một cách bất công mọi thứ của toàn dân gần thế kỷ nay, tội ác sờ sờ
ra đó, làm sao mà chối mà che lấp đi được.
Thứ hai tuy nhà cầm quyền CS có Công an dùi cui, đầu gấu, và quân đội, nhưng với phương
cách đấu tranh bất bạo động, thì bạo động không thể hóa giải được, vì thiếu đất dụng võ, nếu phe
dân chủ ra chiêu khôn khéo ( Bất bạo động dung hoá bạo động ).
Nếu như tất cả 26 giáo phận Công giáo toàn quốc đều cầu nguyện đòi công lý xã hội thì lực lưọng
công an quân đôi có đủ để dẹp tan được không, chưa nói đến dân oan và các Tôn giáo khác cũng
đứng lên đều khắp. Nhà tù đâu có đủ để giam hơn 80 triệu dân VN đây? Hoặc là CSVN phải dân chủ
hoá chế độ, hoặc là sụp đổ chẳng chóng thì chầy. Mấy chục vị Giám mục, các Hòa Thượng và các
chức sắc các tôn giáo khác của Việt Nam nghĩ sao?
Phong trào không dành ngôi vị cầm quyền như CSVN lo sợ,mà chỉ đòi nhà cầm quyền phục vụ nhân
dân bằng cách thực thi công bằng xã hội, những gì đã lấy một cách bất công của nhân dân thì phải
trả lại cho nhân dân. Ai cầm quyền cũng được miễn là phải thực sự nâng cao dân sinh và dân trí một
cách hợp lý và tương đối công bằng. Không thể thấy cảnh những người cầm đầu CSVN giàu nứt đố
đổ vách bằng cách đi buôn người và bán dâm trẻ em và vô số chuyện tày trời khác, nhất là chuyện
bán nước!
Tuy nay phong trào chưa được dâng cao, nhưng những hành động bất Nhân và bất công của đảng
CSVN ngày càng lồ lộ ra đó, làm sao mà che lấp mà dập tắt được. Trung Cộng cũng đang có nhiều
vấn đề vây khổn, nhất là vụ “ chưa đậu ông nghè đả đe hàng tổng “ cũng chẳng thể êm với thế giới.
Cứ rướn lên thi đua vũ trang mà bỏ dân trong khốn cùng và lo dùng mưu gian đi ăn cướp khắp nơi
thì sẽ sa vào con đương sụp đổ như Liên xô lúc trước! Không có Nhân Tham nào mà không gặt quả
Thâm!
Phong trào đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do, tuy có lúc lên lúc xuống, nhưng không bao giờ
dập tắt được, vì sự Hung tàn và cường bạo chưa thôi, còn đang dày xéo con Người. ( cây muốn
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lặng mà gió bão đâu ngừng ). Khi nào hết bất công xã hội thì phong trào mới hoàn thành sứ
mạng.
Chúng ta phải làm gì?
Nay một số anh chị em trong phong trào Dân chủ đã kiên trì đứng lên đòi quyền làm người cho toàn
dân, các Lm trẻ và một số giáo dân đã dấn thân, kêu gọi đi vào lòng dân tộc, đòi thực thi công lý để
phục vụ toàn dân. Một số mục sư cũng kiên trì đấu tranh. Các tín đồ tôn giáo khác cũng hưởng ứng.
Xin hãy liên kết với nhau để tạo nên một lực lượng.
Các Tôn giáo cũng đã hết tỵ hiềm, không thể vương vấn thêm nữa, mà phải chấp nhận Vạn giáo
nhất lý để cùng nhau cứu con Người và đất nước đang gặp nguy nan, cũng xin mau ngồi lại với
nhau, mà dấn thân.
Các nhà trí thức cũng đã đi vào con đường văn hoá để cứu đất nước, xin dấn sâu vào kế nhân sinh.
mà giúp dân cứu nước.
Các nhà chính trị cũng đã nhận thức ra là “ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh: Dân là gốc của
nước, gốc mà vững thì nước mới yên . Thời này không còn là thời của Vua chuá và đảng phái độc
quyền nữa. Ai có Đức có tài thì ra giúp nước, các nhân vật đảng phái không có quốc kế dân sinh thì
không thể chạy lăng xăng nữa.
Tất cả phải có kế hoạch hành động tích cực, thời chửi bới nhau đã hết mùa, không thể bàng quan
đứng nhìn được nữa!. Xin tất cả hãy tìm cách liên kết với nhau bằng mọi phương tiện, thành một
khối, có một ý hướng chung, hành động theo mục đích chung, chung vai sát cánh với nhau trên nhiều
lãnh vực, chỉ có một điều khó là chấp nhận nhau như đồng bào thực sự thì rồi ra mọi việc cứ thế mà
trôi chảy theo chiêu hướng thuận lợi.
Nay là lúc cần tất cả mọi phần tử con dân Việt nên bỏ hết tỵ hiểm nhõ nhặt, ngồi lại cùng nhau, tìm
ra con đường đồng quy theo đạo lý cha ông mà xây dựng lại con người
và đất nước. Thử xem qua 35 năm này, chúng ta đã học được những gì nơi xứ người để phục vụ cho
dân tộc, nay đem ra mà thi thố.
Có một điều tế nhị, tôi không rõ trong đảng CSVN còn lai bao người còn có chút lòng yêu nước biết
phản tỉnh mà quay lại với dân tộc. Hoa kỳ nay đã quay về phương Đông.
Chúng ta ở Tây phương phải mở ra một con đùng giúp cho số người CS phản tỉnh một lối thoát về
Tây phương, có thế mới giúp cho đất nước tiến lên con đường dân chủ được, cứ nếu cứ chống theo
kiểu cực đoan đẩy họ vào vòng tay Bắc phương thì chúng ta khó mà giữ nước được.
Đây không phải là con đường Hoà hợp hòa giải mà là con đường “ Đồng quy nhi thù đồ “: toàn
dân cùng quay về Đạo lý Dân tộc, đoàn kết với nhau, mà chung nhau góp sức xây dựng lại con
Người và đất nước. Đạo lý “ yêu thương kính trọng và tương dung”của dân tộc là tụ điểm của
toàn dân, để ai ai cũng có nhiệm vụ và quyền lợi, và theo sáng kiến riêng trong lãnh vực của mình
để xây dựng lại đất nước gọi là Thù đồ.
Đây cũng là Bác ái Công bằng và Tha thứ của Kitô giáo hay Bi, Trí, Dũng của Phật
giáo, Nhân, Trí, Dũng của Nho giáo.. .
Những người CS đừng ngại con đường “ Đồng quy nhi thù đồ “, vì đây là chủ đạo Hòa chung cho
toàn dân, không riêng phe phái nào, đạo giáo nào mà là Đạo lý của Trời Đất hay là Dịch lý, Thiên lý
hay Đại đạo Âm Dương hòa (Âm Dương tương thôi ). Đạo Đời cùng một gốc hay nói gọn là Tình Lý
tương tham, không phải là thứ nhân vi như chủ nghĩa Marx. Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt là “ Chí
Nhân và đại Nghĩa “ , còn chủ nghĩa Marx cũng như văn hoá đại Hán xưa và nay vẫn là “ Hung tàn
và Cường bạo “.
Nhân Nghĩa là việc mọi người dân Việt Nam phải cấp tốc giúp nhau thủ đắc mà ăn ở với nhau cho
đàng hoàng đặng đủ nội lực chiến đấu với phường Hung tàn và Cường bạo.’
Xin tất cả đừng ngại, khi tất cả đều quay về Đạo lý dân tộc thì không ai tráo trở được đâu, vì chúng
ta đã có đủ kinh nghiệm xương máu của những sự dữ đã xé nát con người
và đất nước chúng ta.
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Toàn dân Việt Nam trẩy hội Đền Hùng
Ai lên Phú Thọ thì lên
Lên non cổ tích, lên đền Hùng Vương
Đền này thờ Tổ Nam phương
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giổ Tổ mồng 10 tháng 3
Đền Tổ Hùng Vương ỡ mãi trên đỉnh dãy núi cao Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Phú Thọ, miền bắc Việt Nam,
mỗi năm vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch chỉ có một số nhỏ con dân Việt đi trẩy hội Đền Hùng, nhưng
những gì về Gốc Tổ thì ít ai còn để ý.
Gốc Tổ là Gốc của Trai hùng Gái đảm, hậu duệ của dòng dõi Mẹ Non Nhân (Âu Cơ ) , Cha Nước
Trí ( Lạc Long ) con Hùng cường ( Hùng vương ).
Muốn giữ được cái Gốc quý báu đó thì dù ai ai có đi đâu và làm gì thì hàng năm cũng phải nhớ đến
ngày 10 tháng 3 là ngày Giổ mà trẩy hội về Đền Hùng.
Đền thờ của Tổ tiên ta là đền thờ Nhân tính: Nhân Tính Trai Hùng Gái Đảm. Để thủ đắc nhân tính
đó thì phải nhớ tới ý nghĩa của số 10 và số 3.
Số 10 = 2.5 và số 3. Bộ số 2, 3, 5 là bộ số huyền niệm của Việt tộc.( Đã bàn trong cuốn Văn hóa
Đông Nam )
Số 2: tượng trưng cho Tiên ( Âu Cơ ) Rồng ( Lạc Long ) là hai đối cực của Việt Dịch là
nguồn gốc của Tiến hoá, của sự quân bình động để trường tồn theo tiết nhịp vũ trụ. Đó là Dịch lý, là
Thiên lý.
Số 3 : tương trưng cho con người Nhân chủ:Tự chủ, tự Lực, tự Cường như Bàn Cổ như
Hùng vương, Phù Đổng, hai bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. . . .
Con người là một Hoàng trong Tam Hoàng Thiên, Địa,Nhân.
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời, Đất in Ta một chữ Đồng
Trần Cao Vân
Vùng Trời Đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả vay
Chí làm trai :Nam, Bắc, Đông ,Tây
Cho phỉ chí tang bồng đâu đó tỏ.
.

Để rồi:
Nơ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu!
Nguyễn Công Tứ

Số 5 : Tượng trưng cho Tâm linh, là nguồn Sống và nguồn Sáng tức là Nhân và Trí. Sống
kiên trì theo Nhân Trí thì đạt đức Dũng. ( Đền Hùng có ở trên đỉnh cao núi Ngũ ( 5 ) Lĩnh mới có
thể đạt tới Nhân tính Hùng Dũng được )
Nhờ thủ đắc những giá trị Nhân, Trí, Dũng cao quý đó mà Tổ tiên chúng ta đã kiên cường giữ gìn và
xây dựng nước trải qua 5000 năm. Nhờ tinh thần này mà dân tộc Việt không bị thôn tính và đồng hoá
bởi kẻ thù Bắc phương vô cùng nham hiểm và lớn mạnh gấp trăm lần.
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Đến nay đồng bào đất nước chúng ta như thế nào thì ai cũng nhận ra được là chúng ta chia rẽ quá,
thấp kém và ươn hèn quá.
Vậy muốn cứu con Người và đất nước không có cách nào hơn là chúng ta phải quay về với tinh thần
của Gốc Tổ, sau khi đã lang thang khắp nơi chốn tìm đường cứu nước, làm cho nhân dân và đất
nước sa xuống hầm tai vạ!
Ước gì chúng ta dời được Đền Quốc Tổ về Trung Tâm nước Việt để giúp cho con dân Việt hàng
ngày trẩy hội Đền Hùng, để luôn ghi nhớ tất cả chúng ta là ‘ Anh em đồng bào “ và là “ Con
Rồng cháu Tiên “ mà tu Nhân luyện Trí cho được Hùng Dũng.
Chúng ta tự hỏi chúng ta còn giữ được tinh hoa của con Rồng cháu Tiên nữa không?
Vì : Cháu Tiên phải là kẻ thông tuệ, cao cả. Con Rồng tất không thể là con người hèn yếu.
Là Cháu Tiên thì phải cao cả:
“ Cao cả là khi con người biết lấy Đạo ( lý ) làm luật, lấy Nhân ái làm cách xử thế, lấy Tinh
thần làm trọng, và khi đó con đường Tâm linh trở nên một đường lối tối ư quan trọng đi tới
lòng Nhân ái, là gốc của con người.
Là con Rồng tất không thể yếu hèn .
Yếu hèn là khi nhân loại dơ quả đấm lên làm luật, lấy miếng ăn làm lẽ sống duy nhất, lấy đấu
tranh đâm chém làm vinh quang của mình, nhưng những thứ này chuyên tạo ra bất công, gây
khổ đau cho con người và làm rối loạn xã hội”.
( Những dị biệt. . . : Kim Định ).
Rõ ràng Huyền thoại Rồng Tiên trong Huyền sử Việt Nam không là chuyện “ trâu ma thần rắn “ như
vua Tự Đức đã nói cũng như các vị Duy sử đà tin tưởng.
Vấn đề chính về sự sa đoạ của dân tộc ta là :
Nước Non nặng một lời Thề
Nước đi đi mãi không về cùng Non!
Tuy là bài thơ đề tặng cô đào Vân Anh trên bức tranh sơn thủy, nhưng Thi sĩ Tản Đà đã vô tình thốt
những lời uẩn khúc từ tiềm thức của con dân mất nước. Nguyên nhân chính là Nước Non đã cách xa
nhau. Nước đã mãi bỏ nguồn Non mà đi. Nước là Lý của Cha Lạc đã không còn giữ lời Thề gặp
nhau trên cánh đồng Tương để tương tham với với nguồn Tình trên Non của Mẹ Âu, khiến cho toàn
dân mất hết Nội lực ( Mẹ Non Nhân, Cha Nước Trí ). Khủng hoảng ngày nay của dân tộc ta cũng như
nhân loại là nếp sống Duy Lý một chiều, vì đã bỏ rơi nguồn Tình Tâm linh! Duy Lý là nguồn cơn của
sự mọi chia cách bất Hòa.. Cho đến bao giờ:
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non Non, Nước Nước chưa nguôi lời Thề!
Khi nào lập lại lời Thề gặp nhau trên cánh đồng Tương để cho “ Tình lý tương tham “ , thì con dân
Việt mới phục hoạt được nếp sống cao cả và hùng anh của cháu Tiên con Rồng.
Hy vọng thay!
Có thể tôi đã đụng tới những sự thật, tuy không ác ý, nhưng không tránh khỏi gây ra mất lòng, khổ
nỗi không nói thế thì không hết lòng hết ý, do đó có những lời vụng về thất thố. Xin được thông cảm
mà tha thứ. Trên đây là vài ý thô thiển, xin được xem như là sự đóng góp của một công dân.

592

58.- Vấn đề Chữ Nho
I.- Vào đề
Nhân đọc bài “ Học chữ Hán của Khải Nguyên trên An Việt toàn cầu, xin được trích một đoạn như
sau: “ Ít lâu nay, một số người đặt vấn đề cần phải dạy chữ Hán trong trường phổ thông. Mới đây,
báoTuổi Trẻ cuối tuần số 25/2010 (ra ngày 27-6-2010) có bài “Cần khôi phục việc dạy chữ Hán trong
nhà trường”(*). Bài báo nêu lên tình trạng dùng tiếng Việt sai “khủng khiếp” trên các phương tiện
thông tin đại chúng nước ta hiện nay, và ngay cả với nhiếu sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân
văn cũng vậy (không ít trong số này sẽ là người viết văn, viết báo, biên tập viên,... ).
Tác giả bài báo cho rằng: “ Những sai lầm yếu kém trên sẽ không có nếu học sinh được học chữ Hán,
có thói quen tra từ điển Hán-Việt và tiếng Việt” và “bây giờ nói đến sự gìn giữ sự trong sáng của
tiếng Việt chính lại là phải học chữ Hán”(KN nhấn mạnh). “
( anviettoancau.net, tháng 8, 2010 ).
Đây là một vấn đề rất hệ trọng, nó liên quan đến sự tồn vong của nền văn hoá Việt. Dựa trên sự khai
quật của triết gia Kim Định, chúng tôi xin trích thuật một số ý kiến như sau:
II.- Chữ Nho không phải là chữ Hán
Xưa nay người ta hay lẫn lộn giữa danh từ chữ Nho và Chữ Hán. Chữ Nho để tải đạo Nho, chứ
không có đạo Hán và chữ Hán nào cả. Số là từ đời nhà Thanh, ngưởi Tàu quen gọi chữ Hán thay cho
chữ Nho, là cốt ý chống Tống Nho, được coi là sa đoạ.
Đạo Nho là đạo “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dư, quân tử cư
chi : Đạo Nho lấy điều khoan nhu để dạy bảo nhau, không báo oán người vô đạo, đây là văn hoá
mạnh của phương Nam, mà người quân tử nên sống nơi đó “, tức là đạo mà Đức Khổng Tử đã “ Tổ
thuật Nghiêu Thuấn “. Tứ Thư Ngũ Kinh mà ta thường gọi là Khổng giáo, thực ra là Nội dung
Nho giáo của phương Nam, được Đức Khổng thuật lại mà thôi, đành rằng việc “ Tổ thuật “ này là
độc nhất vô nhị.
Còn Chữ Nho còn gọi là chữ Lệ. Khi Tần Thuỷ Hoàng thôn tính Bách Việt để lập nên nước Trung
Hoa. Một khi thống nhất được đất nước, Tần Thủy Hoàng cần thống nhất văn tự cho dễ bề cai trị,
buộc các chủng Việt không được dùng văn tự riêng của tộc mình, mà phải dùng chữ Lệ hay còn gọi
là Tiểu Truyện ( Triện? ).. Trước đó Tổ tiên Việt cũng đã có Văn Tự. Điểu tích tự ( Chữ vết chân
Chim ) có từ đời Thần Nông, do ông Thương Hiệt sáng tạo ra, còn chữ Khoa đẩu hay chữ con Quăng
mà người ta tìm được trên các thẻ tre trong vách nhà đức Khổng, cũng bắt nguồn từ mãi đời Nữ Oa
Thái mẫu ( Oa: 蝸?,媧 ) cũng như lãnh tụ Nông nghiệp Si Vưu ( Vưu: 蚘) , tên của hai vị đó đều viết
với bộ trùng ( : con dun, con quăng, con ốc ). Mặt khác trong chữ Lệ vẫn mang cơ cấu ( 2 – 3 ) của
nền Văn hoá Đông Nam của Tộc Việt, cơ cấu đó nằm trong chữ kỳ ( thuộc Chữ Lệ có nghĩa là linh
thiêng ): 示 ( 2 nét ngang: Chỉ Đất , 3 nét dọc: chỉ Trời ).
Đức Khổng và các đệ tử ( Nho gia ) đã dùng chữ Lệ để công thức hoá Nho giáo thành ra Tứ Thư
Ngũ Kinh. Đến đời Hán Vũ Đế, ( tự xưng là Nam Man ) một mặt thì tôn sùng Nho giáo là thứ Vương
đạo ( Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh ), mặt khác lại dùng 50 nhà bác học, cạo sửa xen dặm
vào và giải thích Nho giáo thành Hán Nho là thứ Bá đạo, thay vì Nhu thuận lại tôn Quân làm Thiên
tử, chuộng bạo lực, dùng chính sách “ Dĩ cường lăng nhược”, gây chiến tranh chiếm đoạt và bành
trướng suốt trong chiều dài lịch sử Trung Hoa ( Từ Hoàng Đế: Từ - 2697 tới nay ).

593

Đừng có quên 70% người Tàu thuộc chủng Việt ở nông thôn, do Tần thủy Hoàng chiếm đoạt và sát
nhập vào nước Tàu, các chủng này cùng chung một nền Văn hoá Nông nghiệp “ Khoan nhu “ với
chúng ta, nhưng không may nền Văn hoá của chúng ta và Tàu bị các nhà cầm quyển Tàu cố tâm
xuyên tạc, làm cho trở thành mớ hổ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo mà đa số chúng ta chưa phân
biệt.
Vậy chỉ có nhà Hán phá Đạo Nho, chẳng có chữ Hán nào nên học cả, đó là một ngộ nhận cần
phải sửa đổi.
Để thấy được công trình của Việt tộc bị Tàu chiếm làm vinh quang của riêng họ như Vạn Lý trường
Thành và lăng tẩm Tần Thủy Hoàng. Tần Thuỷ Hoàng đã đầy ải 700,000 người trong công trình xây
lăng mộ 7km2 rồi chôn theo luôn đễ giữ bí mật. Ngay đến cả 3000 cung nữ cũng cùng chung số
phận!
Đó là những tù nhân chiến tranh và nô lệ, không ai khác là những con dân chủng Việt bị thôn tính
và sáp nhập vào Trung Hoa. Ngoài ra còn có công trình vĩ đại khác là Vạn Lý trường thành, đây
cũng là công trình vĩ đại hơn, được xây qua nhiều triều đại để chống đoàn kỹ mạ của quân Mông Cổ,
nơi đây cũng là chốn khác đày ải và mồ chôn của không biết bao nhiêu là sinh mạng con dân Việt
tộc.
Ngày nay người Tàu lấy Vạn Lý trường thành và lăng tẩm Tần Thuỷ Hoàng làm vinh dự quốc
gia để nêu cao “ cái vĩ đại của Trung Hoa vĩ đại “, nhưng nguời ta đã quên không nhận ra những
vết nhơ lịch sử của chế độ Du mục Hán Nho Bá đạo vô cùng “ hùng tàn và cường bạo” đối với
đại chủng Việt! Trong lãnh vực phát minh và văn hoá chủng Việt, chúng ta cũng tìm thấy những vết
tích tương tự. Những phát minh về giấy về luyện Kim như Đồng và Sắt cũng như Văn hoá. . Dân
chủng Việt đã đóng góp từ hạ tằng cơ sở cho đến thượng tằng kiến trúc cho nước Tàu, ngay đến cả
kiến trúc xây kinh đô Bắc Kinh cũng do người Việt, tất cả đều được đổi chủ quyền qua mưu tham và
hành động bạo tàn của các triều đại cầm quyền !
Giáo sư Zang Bingjian của trường đại học Chiết Giang vừa đã tìm ra bí ẩn của việc xây trường
thành . Điều bí mật là nhà cầm quyền nhà Minh đã thu gạo nếp của dân trộn với vôi trong việc xây
tường, mà không tơ hào đến sự cực khổ đói khát làm cho nhân dân phải ta thán.
Đây là lời giải mã cho những bí ẩn lớn hơn về lăng tẩm của Tần Thủ Hoàng mà hình ảnh đính kèm
sau là một minh chứng. ( Xem hình ảnh đính kèm ở cuối bài ).
Ta nên nhớ Tần Thuỷ Hoàng là người Tây Nhung, còn Hán Vũ Đế khi lên ngôi tự xưng là Nam Man.
Cả hai đều thuộc Tứ Di, nhưng là hai ông tổ của chính sách “ Hung tàn và Cường bạo “ của Trung
Hoa từ bấy tới nay. Đây là nền văn hoá Du mục bạo động được du nhập từ Tây Bắc. Ta không cần
biết Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh và đồng đảng thuộc chủng nào, nhưng chắc chắn họ là những kẻ
kế thừa hung hãn của các nhà cầm quyền bá đạo Trung Hoa xưa nay.
III.- Nho giáo có gốc từ đại chủng tộc Việt
Nền tảng của Nho giáo là Việt Dịch, tức là Dịch có các cặp đối cực nền tảng Tiên / Rồng, Vợ
/chồng, Cái / Đực, Mái / Trống, Chẵn / Lẽ, Không gian / Thời gian, Tụ / Tán, . . . đươc Nho giáo tổng
quát hóa thành Âm/ Dương. Đây là Dịch lý hay Thiên lý là mạch sống của Tổ Tiên Việt.
Từ các cặp đối cực lưỡng hợp đó, Nho gia đã ta xây dựng nên Dịch 64 quẻ - 64 lần các cặp đối cực
giao chỉ - , mà chưa chú ý nhiều đến phần Tam tài, Ngũ hành, Lạc Thư.. .
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TG. Kim Định đã khám phá ra những phần tinh hoa trên mà đề ra Việt Nho và triết lý An vi.
Nho có ba nguyên lý Chính:
1.- Nguyên lý Luỡng hợp
2.- Nguyên lý Nhân chủ
3.- Nguyên lý An vi có ba phạm trù: Cưỡng hành, Lợi hành và An hành.

Việt

Còn Vật biểu của Tàu, thời Hiên Viên là chim Cú, đến bạch mã, tới đời nhà Hán mới nhận Rồng,
Nho bảo “ Độc Âm bất thành cô Dương bất sinh “, giúp ta nhận ra người Tàu chưa lần ra cốt tủy
tinh hoa của Dịch.
IV.- Việt Nho
Nho giáo có nguồn gốc từ nếp sống ( Văn hoá ) Việt tộc, chữ Nho là văn tự để công thức hoá Việt
Đạo, tức là Nhân Đạo, Nhân Đạo là tinh hoa của Thiên Địa Đạo có cơ cấu nơi chủng Việt, nên gọi
là Việt Nho.
1.- Nền tảng cụ thể của Việt Nho
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nột dung: Mục 7. Kim Ðịnh )
“ Ðể thiết lập được Việt Nho cần vượt qua hai bước:
Trước hết phải tìm hiểu Nho là gì, khác triết Tây Âu ở chỗ nào, khác Ấn Ðộ làm sao.
Bước hai là Việt có triết lý chăng, và nếu có thì nó khác với Nho ở điểm nào?
Có thưa được câu hỏi này mới nói lên được hai chữ Việt Nho một cách nền tảng. Ðiểm hai này rất tế
vi, có thể coi như chẻ sợi tóc làm 4, tuy nhiên nếu không tìm ra tang chứng thì chưa đạt lý, và do vậy
vấn đề quốc học không thể thiết lập được. Cả hai vấn đề này đã được bàn rộng rồi: Ðiểm một trong
bộ triết lý An Vi gồm 10 quyển, điểm hai trong bộ triết Việt Nho gồm hơn 10 quyển ( Cửa Khổng,
Nhân bản, Chữ Thời, Tâm tư, Việt lý tố nguyên, triết lý cái Ðình, Lạc thư minh triết, Loa thành đồ
thuyết, Tinh hoa ngũ điển,Vấn đề nguồn gốc văn hoá Việt Nam, Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc,
Văn Lang vũ bộ . . . ).
Việt Nho cũng là An Vi nhưng được xét về mặt nguồn gốc.
2.- Mối liên hệ Người với Người
Bài này được thu gọn vào mối liên hệ người với người tức điều rất cụ thể và thiết thực. Vậy Việt
Nho khác với Tây Âu ở chỗ liên hệ giữa người là Luân:
Tây Âu chỉ có 1 luân là Chủ Nô
Còn Việt có tới 5 Luân ( Ngũ Luân ) là vợ chồng, cha con, vua tôi, anh em, bè bạn. Ðó là 5
mối nhân luân có thể dịch theo tiếng mới là liên hệ người với người. Nói là mới vì được trào lưu
nhân vị ( personalist ) đã muốn phản lại bầu khí xưa của Tây Âu với luân Chủ Nô, chứ không là
người với người, mà là người với vật: Chủ là người, Nô là vật, hoặc là sự vật hay súc vật, chủ có
quyền giết hay bán một đồ vật, nên mới nói là luân mà không nói là nhân luân.
3.- Đạo xây dựng trên Vợ chồng
Sau đây xin tập trung vào câu phát đoan của sách Trung Dung: “ Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ phu
phụ ” : Ðạo quân tử khởi đầu từ chỗ vợ chồng. Ðó là câu sách đơn sơ, nhưng nhìn theo lối cơ cấu lại
hàm chứa nhiều vấn đề hệ trọng. Ðiểm trước hết là Ðạo xây dựng trên Vợ Chồng.
4.- Đạo đặt trên con Người
Câu này nói lên 2 điểm: Một là Ðạo đặt trên con người mà không trên sự vật hay ý niệm trừu tượng
ngoài con người.
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5.- Đạo đặt trên Đoàn thể
Hai là Ðạo đặt trên Đoàn thể con người mà không trên cá nhân. Ðiểm đặc trưng của Việt Nho là
đặt trên Đoàn thể con người, khác với xã hội Tây Âu đặt trên Cá nhân, còn Việt Nho đặt trên gia
đình. Ðặt nền theo mẫu gia đình thì xã hội Tình: vua quan được gọi là cha mẹ dân khởi từ chỗ đó,
cũng như người trong nước xưng hô là ông bà, chú, bác, cô, dì. Ðây là những danh xưng trong gia
đình. Ðó cũng là phát đoan theo câu sách trên là nhấn mạnh gia đình. Ðó là tinh thần chung thuộc
xã hội Tình, khác xã hội Tây Âu là xã hội Lý. Ðiều này đem lại cho cá nhân nhiều tự do hơn ( không
bị ràng buộc bởi gia đình ) nhưng cũng dễ đưa đến chuyên chế cùng cực, vì giữa chính quyền và cá
nhân không còn một đợt lót nào làm êm dịu sức nặng của chính quyền. Chính Cộng sản lấy việc phá
gia đình làm điểm quan trọng trong tam vô.
Các xã hội Tây Âu vốn coi thường gia đình, nhưng đến Cộng sản thì không những coi thường mà còn
cố tình phá đổ. Ðó là phá nét đặc trưng của Việt Nho.
6.- Sự khác nhau giữa Việt và Nho
Ở đây xin chú ý đến sự khác biệt giữa Việt và Nho nằm trong câu sách với bản dịch.
a.- Về từ ngữ và thứ tự trước sau
Sách nói Phu Phụ, mà bản dịch nói Vợ Chồng. Ðây không phải là sự xếp đặt câu văn, mà chính là
sự xếp đặt có tính chất cơ cấu, tức nói lên cái gì sâu xa hơn nhiều : nói vợ chồng hay Phu Phụ thì
đàng sau mỗi bên đều có một cơ cấu, một đại đồng văn lớn lao.
Ðằng sau Vợ Chồng thì có Âm Dương, Cầm Sắt, Tiên Rồng, Nhà Nước: nói theo số là vài ba:
lưỡng tham.
Còn đàng sau Phu Phụ là Càn Khôn, Uyên Ương, Gia Thất, Kỳ Lân. . . Nói theo số là tham
lưỡng, tức đặt lớn trước nhỏ, ba trước hai, mạnh trước yếu, lượng trước phẩm.
b.- Về Ngũ luân
Theo đó ngũ luân của Tàu là: quân thần, phụ tử, phu phụ. Còn theo Việt là : vợ chồng, cha con,
vua tôi. . .
Ðó là chỗ Tàu Việt khác nhau, nhưng phải nói là tiểu dị mà đại đồng. Ðại đồng ở chỗ cả hai đều xây
trên nhân luân mà không trên tài sản hay giòng máu như bên Âu Ấn.
Xin mở dấu ngoặc để nói rằng Âu Ấn cũng có đủ ngũ luân như Việt Nho, nhưng đó là do sự thể có
như vậy, và được tài bồi trên bậc lương tri, chứ không được đưa vào cơ cấu nên khi Hegel nói liên hệ
người xây trên Chủ Nô, trên giai cấp đấu tranh là nói đúng theo thể chế, đức lý và triết học Âu Tây.
Như thế khác hẳn với Việt Nho: Cả hai đều có ngũ luân được đặt trên cơ cấu 2 – 3 và khi xét giữa
Tàu và Việt thì có sự dị biệt nhỏ tuỳ nói phu trước phụ hay vợ trước chồng. Khi đã hiểu nét đặc
trưng của Tàu và Việt như thế rồi, ta mới thấy câu sách trên nói lên thứ tự của Việt tức đạo quân tử
khởi đầu từ vợ chồng mà không từ vua tôi.
Căn cứ trên thứ tự sinh thành thì khởi đoan của Việt hợp lý hơn vì xã hội Việt Nho được thiết lập
theo mẫu gia đình, nên vua quan gọi là cha mẹ dân. Vậy trước khi có vua phải có cha mẹ, trước khi là
cha mẹ phải là vợ chồng. Vợ chồng quả là bước khởi đoan cho gia đình cũng như xã hội. Ta có thể
tìm dấu vết trong Ca dao, nơi mà gái khởi đầu là chuyện thường:
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Anh kia lịch sự đi đàng,
Mời anh hãy ghé vào làng nghỉ chơi.
Hởi anh đi đàng cái quan,
Dừng chân đứng lại, em than đôi lời.
Có thể nói càng về xa xưa thì những câu gái ve trai càng nhiều. Ðây là phạm vi dân gian.”( Hết trích )
c.- Về Cơ cấu
Nho thì “ Tham Lưỡng ( 3 – 2 ), còn Việt thì Vài ( 2: Dịch lý ) Ba ( 3: Nhân chủ )
Đây là cơ cấu nền Văn hoá Đông Nam, tức là nền văn hoá thái hòa của đại chủng Việt.
V.- Chữ Nho
( Hiến chương giáo dục. Kim Định )
1.- Cấu tạo tượng ý
Ta cần biết chữ Nho có những đặc điểm nào mà trên thế giới này không đâu có cả ? Thưa là vỉ chữ
Tượng ý.
Ví dụ: Chữ Nhân gồm bên trái chữ nhân đứng ( người ), bên phải chữ nhị có hai nét ngang, nét trên
chỉ Trời, nét duới chỉ Ðất. ( 仁 = 人 + 二 )
Ý đầu tiên là con người là một nhân chủ được đứng ngang hàng cùng Trời Ðất trong công
việc sáng tạo ( thuyết Tam tài ), hai nữa chữ nhân viết ở bên trái, đó là đặc tính chuộng
bên trái của việt tộc ( tứ Di tả nhậm ). Ðó cũng là đặc điểm của Viêm Việt, thế mà nét đó
là nền tảng, nên Việt Hoa đều có một đất đứng chung rất quan trọng.
Chính chữ tượng ý đem lại
cho văn minh Việt Hoa đức tính bền vững nhất trong nhân loại như sẽ bàn dưới. Có được chữ tượng
ý là nhờ tiếng độc âm.
Ðiểm này giúp cho chữ tượng ý đạt mọi cái hay của chữ là bất biến, khách quan, gọn và phổ biến.
Ðó là những đức tính gắn liền với nhau, thiếu một là thiếu cả: Ví dụ, thiếu bất biến thì rồi cũng thiếu
phổ -biến -tính, mà thiếu phổ - biến - tính là một sự khiếm khuyết trầm trọng về minh triết và triết lý.
Vậy mà các tiếng trên thế giới đều tượng Thanh, mà thanh là yếu tố biến đổi rất nhiều cả trong thời
gian ( cứ trong vòng ba bốn thế kỷ là biến đổi ) lẫn không gian : cùng là tiếng Anh, mà Mỹ nói khác
giọng Anh. Sự biến đổi âm kéo theo biến đổi chữ viết, càng ngày giọng đọc càng xa chữ viết nên
càng trở thành vô ích.
Ðang khi trẻ em Trung Hoa không mất thì giờ hơn để nhận mặt chữ, bắt phải đặt nặng việc ám tả,
mất ba bốn năm mà viết chưa xuôi mà không được ơn ích khác như đọc các cổ thư. Và cứ thế ít thế
kỷ phải đổi chữ viết để theo kịp đà biến đổi của âm thanh ( évolution phonétique ). Càng đổi nhiều
càng thêm rắc rối rồi dễ lẫn lộn, nên càng phải thêm xác định bằng giống số, số của danh từ, ngôi vị
của động từ . . . Những cái vô ích đó ông Margoulies kể ra như sau:
a.- Rậm lời hơn chữ Việt Hoa ba bốn lần, vì Việt Hoa không phải chú ý về cú pháp, nên
chú tâm vào việc làm giàu từ, nên từ giàu gấp năm.
Thí dụ nói “ vác “ thì Pháp nói mang trên vai, còn “ gánh “ thì lại nói mang trên vai bằng một đoạn
tre hai đầu có treo thúng.
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b.- Cùng với lối ấn loát gọn, một quyển sách Tàu nhỏ hơn được 10 lần, nên một sách Tàu lớn
thì bằng cả một tủ sách Tây.
c.- Sự đọc của người trí thức trung bình Tây phương ít hơn nhiều và nhất là xoay quanh toàn
tác giả mới, bỏ mất quá nhiều những tác giả sâu xa hơn . Ðiều trầm trọng hơn cả cho các tiếng
kiểu Tây là nay không còn văn tự ( langue écrite ) nên còn gì liên kết với xưa nữa, thành ra sự tan rã
càng đi mạnh. Ở Trung cổ có văn tự La tinh tuy không tượng ý, nhưng còn là chữ trừu tượng giữ cho
mắt, nay La tinh mất thì không còn lối giải quyết ( xem Margoulies p . 254 ), về vấn đề thế giới ngữ
gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng sự bất lợi không chỉ có thế, mà còn trầm trọng hơn nhiều, đó là dẫn
đến sự thất bại của triết học.
Theo ông Margoulies đó là do ngôn ngữ văn tự bị chi phối hay điều kiện hoá, nên mất hẳn phổ - biến
– tính. Thí dụ cũng là từ tôi ( I ) nhưng tiếng Mỹ phải mặc một hình thức nhất định, nếu là chủ từ thì I
, nếu là túc tứ thi Me, nếu là số nhiều thì We, Us . . . , chữ nào cũng bị đặc thù hoá, nghĩa là mất tình
chất bất dịch và phổ biến.
Trái lại chữ Nho vì là tượng ý, nên Tàu, Nhật, Việt đọc khác nhau mà hiểu như nhau y như đối với
thế giới viết số 5 ai cũng hiểu, mặc dầu có trăm ngàn lối đọc . Vậy tất cả chữ Nho là tượng ý cả,
đang khi Tây Âu chỉ có được 10 con số là tượng ý, ngoại giả toàn là tượng thanh nên đều bị điều
kiện hoá, và thế là vô tình dẫn đến việc suy tưởng hỏng, bởi suy tư chân thực thì phải đạt được cái gì
phổ biến. Ðã có nhiều người nhận ra, đã cố công phát triển mạnh toán học, vì toán suy luận bằng
những ký hiệu không bị tư riêng hóa, bao giờ 3 cũng là 3, nên sẽ giúp đạt phổ - biến – tính, là cái
không thể tìm được trong ngôn ngữ, nhưng vì toán học không liên hệ được với cụ thể nên không giúp
triết đạt được mục tiêu . . . Ngược lại vì chữ Nho tượng ý không hề có thay đổi do cú pháp hay âm
thanh, nên đã trở thành thứ văn tự ( langue écrite ) với danh từ bất biến và cú pháp cực đơn giản, vì
căn cứ trên ngữ vị và một số nhỏ hư tự để xác định cú pháp : tất cả đều bất biến nên cũng chở theo
những nguyên lý phổ biến thực sự như âm dương, tam tài, ngũ hành . . . Chúng ta cần đào sâu thêm
để tìm hiểu tại sao chữ tượng ý lại có khả năng như vậy ? Trong khi tìm chúng ta sẽ nhận thấy có hai
tầng ý mà phải đặt tầng ý sâu mới bền vững, còn ý tầng ngoài như toán học cũng như dùng ký hiệu
tượng ý, nhưng chỉ gây nên được sự đồng nhất toán học thuộc lý trí không đủ sức gây nên thống nhất
tâm tình. Vì con người phức tạp, cần phải có ý sâu đầy tính chất phổ biến. Thế mà để nói cụ thể thì
phổ - biến – tính chính là hợp hết với mọi người trong mọi không thời gian. Ðể được như vậy phải là
một thứ ý căn cứ trên con người toàn diện. Ðiều đó có nhiều nhất nơi Việt Nho, nền triết xây trên
nhân chủ tính nên phụng sự con người, hết mọi người. Vì nó đã tạo được những thành tích mà không
một nền văn hoá nào làm nổi, tức về văn hoá thì thống nhất chữ viết, về đàng xã hội thì là kinh tế
bình sản, khai trí bình đẳng . . .
Ngoài ra còn nhiều cái lợi khác, trước hết là nó liên hệ với hoạ, nên viết cũng là vẽ, nhưng vì vẽ ý,
nên lại liên hệ với thuyết giảng, tuy không đánh mạnh vào tai, nhưng lại dai dằng thuyết phục bằng
nằm dài lại đó trên tường, trên cột, trên bình sứ . . .
Cũng như liên hệ với nhạc,vì là chữ đa thinh, nên bài thơ viết trên tranh cũng chơi vai trò như bản
nhạc, một thứ tĩnh nhạc. Chính vì tính chất đa năng trên, nên chữ Nho toả ra một sức chinh phục
huyền bí như có ma lực, ví nó tham dự vào cả hội hoạ, cả biện thuyết cả âm nhạc và nhất là triết
lý, nên rất xứng là linh tự, linh ngữ, với nghĩa chữ linh là phổ biến, là tác động với toàn thể các cơ
năng. Ðiều này còn được biểu lộ ngay trong lối viết đặc biệt của chữ Nho bao gồm cả ngang dọc,
tả hữu. Trong nhân loại chỉ
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có lối viết hàng ngang hầu hết từ tả qua hữu, hoặc tự hữu qua tả như Séurite. Riêng có Nho thì kiêm
cả hai: từng chữ thì từ tả qua hữu, từng dòng thì từ hữu qua tả. Nếu nói Việt tộc có phần đóng góp
nào vào đây thì rõ rệt là lối: “ Tả nhậm ” này.
Người Tàu cũng quý trọng bên Chiêu ( tả ) lắm, nhưng là thâu hoá về sau kiểu mái nhà cong, chứ còn
ban đầu đời Thương, Chu, Tần đều thờ bên Mục. Nhưng dầu vấn đề nguồn gốc có sao đi nữa, thì Tả
nhậm vẫn được kể là nét đặc thù của Viêm Việt. Và nếu viết từ hữu sang tả nếu không là con dấu của
Lạc Việt thí ít nhất cũng là con dấu của của Liên bang Việt Nho. Vì thế, nói Nho là của riêng Tàu
đúng có ngoài mặt, còn sai bề trong, mà cái trong lại mạnh kiểu ngấm ngầm, nên gây ảnh hưởng vào
lối viết từng chữ không còn hẳn là hàng ngang và từ tả qua hữu, nhưng toàn diện ( en surface ) theo
lối nhận xét của ông margoulies. Và như thế nói lên rõ rệt phần đóng góp của Viêm Việt vào sự thành
lập chữ Nho.” ( Nguồn gốc văn hoá Việt Nam : Kim Ðịnh )
2.- Khả năng diễn tả và Tính chất hài hước
( Cảm nghĩ về chữ Nho của Bá tước Keyserling )
“ Chữ tượng ý đẹp tạo cho người học óc thẩm mỹ, dù người đó không để ý đến , vì người
viết chữ xấu bị xem như ít học. Thứ đến cần phân biệt những nét chấm nét phẩy nhỏ tí luyện cho mắt
cái nhìn được sâu sắc. Hậu quả của lối chữ tượng ý này là luyện tập cho người Tàu có được cảm quan
về hình thái cực kỳ phát triển, khiến họ không thể sản xuất cái gì xấu. Tôi còn thán phục trình độ trí
thức của họ. Vì với chữ Nho người ta chỉ nói bằng biểu tượng, nên không thể đọc mà không suy nghĩ,
nhờ đó họ có tài điều hợp.
Thứ đến là chữ tượng ý nói lên được nhiều tư tưởng hơn hẳn chữ tượng thanh. Chỉ có những người
không hề nghĩ ra được một tư tưởng thâm sâu mới cả gan cho rằng có thể nói ra hết những điều mình
nghĩ.
Vì đó là một phép lạ không một ngôn ngữ nào có thể làm được hết, bởi mỗi ngôn ngữ hơn
thế nữa mỗi thời đại đều có những giới hạn của mình mà không một thiên tài nào vượt qua nổi, cũng
không mong gì sáng tạo được một ngôn ngữ có khả năng đó, vì hướng tiến hoá là đi tới minh – nhiên
–hoá tức là đi đến sự nghèo –nàn –hoá ngôn ngữ.
Tiếng Pháp không thể nói lên được nhiều bằng tiếng Ðức, tiếng Anh hiện nay nói lên được ít hơn
tiếng Anh thời đại Elisabeth. Ðây là mới xét về những cái có thể giải nghĩa, huống hồ những cái vượt
mọi khả năng bày tỏ, nhưng lại rất thật, như những thực thể thuộc siêu hình, tôn giáo. Những cái đó
không thể bày tỏ trong ngôn ngữ ta, nhưng có thể
với chữ Nho: chỉ cần đặt biểu tượng này bên biểu tượng kia là chúng bao trùm và định tính được cái
vô biên, y như một góc mở định tính được không gian vô tế vậy.
Người có học xem những chữ ấy biết được ngay người ta định nói gì, mà nếu chưa biết trước, thì sẽ
được học biết nhiều hơn so với sự giải nghĩa dài giòng. Thí dụ:
Toàn thể Nho giáo có thể biểu thị trong 3 chữ: Chí Trung Hoà.
Chí biểu thị sự tập trung
Trung biểu thị trung điểm ( nội ).
Hoà nói lên sự hoà hợp với bên ngoài ( ngoại )
( Chí Trung: Tụ; Hoà: Tán )
Chỉ ba chữ đó không những nói lên hết những gì đã viết trong Tứ Thư, mà còn cả những điều hàm
ngụ trong đó, mà chính ngay Khổng Tử cũng không biết.
À ! Nếu mà tôi viết được chữ Nho, tôi sẽ vui lòng hy sinh mọi lối phát biểu khác . Vì khi mọi lời nói
đã vắng lặng rồi thì những tâm hồn tĩnh mịch vẫn nhìn được chân lý trước mắt qua chữ Nho. Ðành
rằng đó không phải là lối phát biểu khách quan, mà chì là gợi ý,
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nên người đọc phải có cảm tình y như đối với lối nói bóng gió, vì thế có những bất tiện trong nhiều
trường hợp cần xác định chẳng hạn về áp phe, về khoa học hay cả triết học nữa.
Về phương diện này những thi sĩ hay văn hào muốn nói kiểu gợi ý thua xa những tác giả ưa nói kiểu
minh nhiên: chẳng hạn như Mallarmé kém Beaudelaire. Thế nhưng đem lời trách móc bóng gió kiểu
đàn bà và Mallarmé mà gán cho chữ Nho là lầm,vì nó là phương tiện biểu lộ khác hẳn với ngôn ngữ
và văn tự của ta nên so với những công thức toán thì hơn, và phải là người ngây thơ lắm mới dám chê
toán không thể định nghiã được thực thể
mà nó chỉ nói lên luật tắc, vì thực ra nó bao hàm nhiều hơn cũng như xác thực hơn bất cứ ngôn ngữ
nào. Vậy mà đó cũng là tính chất của chữ Nho, nên về phương diện chữ Nho không kém mà còn hơn
hẳn chữ Tây, chính vì nó giống toán học ở khả năng biểu lộ trực tiếp những liên hệ mà không một
ngôn ngữ nào đạt nổi. Vì thế mà mọi tư tưởng của hiền
triết đều có vẻ nghịch lý. Cái đó là điều dĩ nhiên, vì bất cừ chân lý nào cũng bắt buộc phải mang vẻ
nghịch lý đối với người không biết, nhất là những chân lý sâu xa thì chỉ nổi bật lên được khi đặt bên
cạnh một nghịch điểm. Nhưng tính chất nghịch lý trong Nho giáo đặc biệt ở chỗ mang sắc thái hí
hước; tôi chưa thấy châm ngôn nào của Nho mà không làm tôi cười thoả thích khi trong mình mạnh
khỏe, nếu phải tìm ra nguyên uỷ của sự việc thì vì tôi đã tìm thấy trong những châm ngôn đó hương
vị của cuộc sống mạnh mẽ hoà hợp với vũ trụ. Hí hước là một cái gì rất sâu xa. Và chỉ có những
người có thiện tâm thanh thản, có khả năng cảm nghiệm sâu xa đến độ có thể biểu lộ ra một sự đối
nghịch, mới có được hí hước. L‘humuor est chose profonde: a de l’humuor celui qui sait exprimer
un contraste profondément senti du point de vue d‘un esprit bienveillant et serein . ( 1 )
( 1 ) : Câu này vì tác giả nói một cách ngoắt nghéo nên có phần khó hiểu, và nay căn tính của hí hước
cũng còn có nhiều người chưa biết, như đã được chứng tỏ trong việc phiên âm chữ l’humuor của Anh
thành u mặc. Tiếng Pháp thì mượn luôn cả mà không dám dịch, vì không tìm ra từ nào ám hợp mà
nói lên tính chất của hí hước .
Có hí hước khi nào nhìn thấy sự trái ngược trong một sự vụ nhưng lại đủ lòng khoan hoà
để chấp nhận sự vụ, mà còn biểu lộ được sự trái khoáy cách khoan hoà, nghĩa là không làm thiệt đến
ai “ Thiện hí hước hề. Bất vi ngược hề .” là vậy. Nói không để châm chọc ai như kiểu châm biếm,
mà chỉ để chơi ( hí ) và cười đùa ( hước ). Vậy cũng có thể dịch là hài hước. Như vậy ta thấy muốn
hí hước phải cần đến hai đức tính là lòng khoan hoà và sự hiểu sâu. Có thể nói cả hai là một, vì khi
hiểu thục sâu thì nhận ra chõ hội thông của những câu trái ngược, nên chấp nhận cách an nhiên. Bá
tước Keyserling nhận xét rằng Nho giáo sản xuất ra nhiều tay hí hước hơn hết các nền văn hoá , mà
cao viễn đến độ có thể hí hước cách lạnh lùng kiểu như Bồ Tùng Linh ( Journal C.P. 59 ) .
Tôi cho rằng nhận xét của Keyserling rất đúng và thêm rằng sở dĩ được như vậy là vì Nho
giáo đã tạo đủ điều kiện thuận lợi: trước hết đối nghịch thì không đâu phổ quát bằng âm dương, còn
về sâu xa để có thể cùng chấp nhận thì cũng không thể hơn nguyên lý “ âm trung hữu dương căn ”, tài
năng cá nhân thì đâu cũng có, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho hí hước nẩy nở trọn vẹn thì quả
không đâu bằng Nho vậy . . . .
( Kim Ðịnh: Tinh hoa ngũ điển )
VI .- Phần đóng góp của Việt vào việc hình thành Nho
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Phần đóng góp. . .. Kim Ðịnh )
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“ Nguồn gốc Nho chìm trong đêm tối dĩ vãng, nay chỉ còn ấn tích lu mờ. Dầu vậy có thể tìm ra dấu
vết về phần đóng góp của Việt tộc. Trong sách Thống Chí do Trịnh Tiều sưu tập có lưu truyền sau: “
Vào đời Ðường nước Việt Thường biếu rùa thần, sống một ngàn năm, lớn hơn 3 thước, trên mu có
chữ Con Quăng ghi việc từ khai thiên lập địa về sau. Ðế Nghiêu ra lệnh ghi chép lại và gọi là Quy
Lịch ”: “ Ðường chi thế, Việt Thường quốc hiến thần quy, cái thiên tuế, phương tam xích dư, bối hữu
Khoa Ðẩu văn, ký khai tịch dĩ lai. Nghiêu mệnh lục chi vị chi Quy Lịch ”. Ðoạn văn trên cung ứng
hai chứng tích quan trọng : Một là Quy Lịch. Hai là chữ Con Quăng.
1 .- Nói qua về Quy Lịch
Quy Lịch sau đổi tên là Quy Thư tức Lạc thư, trước nữa gọi là Cửu Lạc, vì gồm bởi bộ số 2 , 3 , 5 và
nhất là 9.
Ðó là bộ số lịch của Việt tộc mà người Mường gọi là Chí Rò ( chín rùa ). Vua Nghiêu sai chép lấy,
đến sau được ghi lại trong thiên Nguyệt Lệnh ở Kinh Lễ. Dấu đặc trưng của nó là số 5 tức là số trung
ương trong gậy Thần của Hùng Vương. Nói rằng ai cầm trúng số 5 thì làm chủ được cả sống cả chết.
Người Tàu khởi đầu chú ý đến số 6 của lịch nhà Chu, mà Nguyệt Lệnh vẫn dùng số 5, đó là ấn tích
nhà Chu chịu ảnh hưởng Việt tộc. Ðiều này có nội dung triết. Ai đã hiểu được bộ số 2 , 3 thì sẽ thấy
câu trên giá trị đến đâu, tức số 6 nhà Chu nhường bước trước số 5, tức là cơ cấu nhà Chu đầu hàng
trước cơ cấu người Việt.
2.- Chữ Con Quăng là của Việt tộc
Gọi là Con Quăng hay Nòng Nọc vì có hình như con dun. Ðó là ý nghĩa căn cứ vào hình thể bên
ngoài. Còn ý sâu xa là chữ của những dân đã nhận vật biểu xà long và giao long Cả hai thuộc giống
bò sát, nên tượng hình chỉ bằng chữ trùng mà thấy còn dùng để viết chữ Man Di, là tên chỉ Tổ tiên ta.
Ðời Xuân Thu đổi tên là Sở, trước nữa gọi là Kinh Man, trước nữa gọi là Man. Còn Châu Dương (
Kinh Dương Vương ) gọi là Di, cũng có tên là Hoài Di, Di Việt. Ðó là gốc hai chữ Man Di.
Hỏi là tên Tổ tiên tại sao lại viết chữ hèn hạ như vậy? Thưa hèn hạ là theo quan niệm về sau ra thế
mà thôi, chứ ban đầu nó tượng cho xà long hay long không có chi là hèn hạ cả. Si Vưu cũng có tên là
Li Vưu, chữ Li cũng viết với bộ trùng. Trong mấy chữ oa của tên bà Thái mẫu Nữ Oa có chữ viết với
bộ trùng và chỉ loài ếch nhái. Vì lẽ đó mà ta thấy trong đồ vật khảo cổ dạng người nhái đã biến thành
diễn đề chính trong nhiều di vật, chẳng hạn hình người nhái trong các Qua hay Phủ Việt sau đây:
a .- Hình người nhái tìm được trong cán dao,tìm được ở Hà Nam bên Tàu.

Người nhái Hà Nam

Hình người nhái trong cán dao tìm được ở Sơn Tây ( Việt Nam )
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Người nhái Sơn Tây

Những hình người nhái đó đơn giản dần hoá ra loài bò sát được lượng bằng chữ trùng và chữ trãi
trong một chữ Lạc. Nó cũng nói lên một gốc là xà long nhưng khác về dạng tự. Ðại để đó là ít điều
về Khoa Ðẩu.
3 .- Chữ Ðiểu Tích ( Ðiểu Tích Văn )
Theo lưu truyền thì chữ Chân Chim tức Ðiểu Tích Văn có từ đời Thần Nông do ông Thương Hiệt
sáng nghĩ ra. Lưu truyền này kiện chứng cho ý nghĩ trên ( là Chữ Chân Chim thuộc Việt tộc, vì nhận
vật biểu chim ) bởi cả hai bên Thần Nông và Thương Hiệt đều chỉ về nông nghiệp lúa mễ của Việt
tộc. Xem thế thì rõ ràng chữ Nho xưa bám sát hai vật biểu nước ta là Tiên ( chữ Chân Chim ) và
Rồng ( Chữ Con Quăng ) . Quyển Kinh Dịch cũng mở đầu với 6 thể Rồng ở quẻ Kiền và kết bằng
Thập Dực ( 10 cánh chim ) . Ðó chính là con dấu tác quyền của Tổ tiên ta đã đóng trên quyển Kinh
nền tảng nhất. Ngoài ra nội dung Kinh Dịch là 64 quẻ cũng là bấy nhiêu chữ giao chỉ tức một quẻ
đơn trên giao thoa với một quẻ đơn dưới làm thành quẻ kép. Quẻ trên chỉ Trời tượng trưng bằng chim
( chữ Chân Chim ) quẻ dưới chỉ Ðất tượng trưng bằng Rồng ( chữ Con Quăng ). Ðó là những dấu
vết nói lên phần đóng góp của Việt tộc. Sở dĩ ta coi chữ Nho là của Tàu vì đến đời Tần Thuỷ Hoàng
thống nhất các chữ xưa kia lại một kiểu mới là chữ Lệ ngày nay, bãi bỏ chữ Con Quăng và Chân
Chim.
Thế rồi lâu ngày ta quên gốc nên quy hết cho Tàu. Còn nếu xét toàn diện thì sẽ thấy rõ nguồn gốc ở
hai giai đoạn trước. Tàu chỉ ở giai đoạn ba.
Giai đoạn I .- Kết thằng thắt nút dây thay chữ .
Giai đoạn II.- a.- Ðiểu Tích tự : Chữ Chân Chim do Thương Hiệt đời Thần Nông.
b.- Chữ Con Quăng tiếp sau. Chữ này cũng gọi là đại truyện.
Giai đoạn III.- Chữ Nho hiện nay gọi là Tiểu truyện hay chữ Lệ, mới có từ đời nhà Tần và
đây là một thành công của Tàu. “ ( Hết trích )
VII.- Kinh Điển Chữ Nho
1.- Đại cương
“ Bây giờ mà còn nói đến việc học chữ Nho, có nhiều người cho là chuyện điên rồ, vì lối học tầm
chương trích cú cùng với việc chú sở của Hán Nho đã làm cho nhiều người nhất là tân học có ý nghĩ
Nho giáo được gắn liền với quê mùa và lạc hậu. Thứ đến ta nói đến
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đây là Nho giáo hay Nguyên Nho, khác với Hán Nho thứ mà đã làm cho nước ta bị chia lìa với gốc
Tổ.
“ Nho giáo vốn gắn liền với văn hoá nước nhà, cho nên bỏ Nho là toàn bộ lâu đài văn hoá Việt Nam
sẽ sụp đổ. Lúc đó có vun tưới Việt văn đến đâu cũng chỉ là trò chơi vụn. Thế nên không thể không
nói tới mối liên hệ giữa Nho và Việt.
Hãy khởi đầu ngay ở từ ngữ.
Chỉ cần phân tích sơ qua đã thấy được liền điều đó. Hầu như không mấy câu nói mà không có chữ
Nho nằm trong, cho nên ngay ở văn chương, nếu không có Nho thì đã thiếu đi một phần rất quan
trọng rồi. Ðó là phần ngữ căn, tức là phần sâu sắc nhất, nền tảng hơn hết. Ta có thể thấy điều đó
trong việc đặt danh hiệu, là phần tối hệ trọng, mà phần lớn là chữ Nho. Nội việc đó đã chứng tỏ mối
liên hệ mật thiết giữa chữ Nho và nước ta. Lý do thâm sâu là vì mối liên hệ đó nằm mãi ở phần Đạo
lý, thì phải đào sâu tới đợt cơ cấu uyên nguyên, lúc ấy sẽ thấy Nho giáo với Ta là một, từ tên các địa
danh, tới vật tổ, vật biểu không đâu thoát ra ngoài cơ cấu Âm Dương, Tam Tài, Ngũ Hành . . .
Tên nước là Xích Quỷ, Văn Lang, Giao Chỉ, toàn là đi đôi.
Vật tổ là Tiên Rồng cũng lại lưỡng nghi.
Vật biểu là điểu long, sông núi, Ðịa danh là Thăng Long, Hoành Sơn, Hà nội, Hà Nam, Cửu
Long . . . đều biểu lỗ cơ cấu lưỡng diễn của Nho giáo .
Ðến nỗi có một số nguời cố tình chối bỏ Nho, rồi dùng vài ba yếu tố khác dựng nên một “ chủ thuyết
Việt Nam ” thì chắc chắn là nông cạn, mà cũng không sao thoát khỏi được cơ cấu của Việt Nho.
Sở dĩ có chuyện mỉa mai như vậy là vì ngay từ ngày lập quốc tổ tiên ta đã nhận Nho giáo làm văn
hoá của giống nòi.
Tôi ( triết gia Kim Ðịnh ) rất ghét hai chữ Khổng Mạnh dùng thay cho đạo Nho, ghép thế là gieo hoả
mù vào nguồn gốc Nho giáo, có hại cho văn hoá nước nhà. Ngay việc Khổng Tử sáng lập ra Nho giáo
cũng đã là điều sai lầm rồi, vì không một yếu tố văn bản nào nơi Không Tử không tìm thấy nơi những
người trước ( Creel 346 ) . Muốn nói thật chính xác, thì mấy hằng số của Nho giáo đều phát xuất từ
Viêm Việt, chỉ xin kể hai thí dụ: một là Lễ Gia Tiên, hai là Lưỡng Nhất tính.
Lễ Gia Tiên là đợt phát triển cao độ nhất của nền Nhân chủ tính ( do đó có tự do, bình đẳng .
. . ) thì phát xuất do tục thờ cúng Tổ tiên. Thế mà tục này đích thị của Viêm Việt.
Còn Lưỡng nhất tính trong văn hoá là nét quý nhất hiện nay ( vì cần thiết cho nền văn hoá
nhân loại ) thì phát xuất từ Trống Quân. Mà Trống Quân cũng là của Viêm Việt, cùng lắm là có
chung với Tàu. Vì ta thấy các bà mẹ nhà Thương, nhà Chu đều sinh con theo lối “ dã hợp ” của Viêm
Việt cả. Bà Hoa Lư cũng như bà Thái Khương có mang nhân khi đạp vào vết chân người to lớn, bà
Giản Ðịch, tổ nhà Thương thì nhằm lúc nuốt trứng chim . . . Vậy thì, một là tục kia có bên Tàu ngay
tự đầu, nếu thế là của chung, hai nữa là các bà đó đi theo chiều hướng Viêm Việt, thì đã chịu ảnh
hưởng văn hoá phương Nam. Lối giải nghĩa này có lý hơn, vì về sau Hán tộc chống đối lối dã hợp .
Ngược lại Viêm Việt thì cố duy trì, cho mãi đến nay nhiều nhóm còn giữ. Còn Hán tộc tuy chống đối
ở gốc rễ của chất gia, nhưng phần tinh hoa của Văn gia thì vẫn bảo trì như Âm Dương, Tam Tài, Ngũ
Hành . . . đều phát xuất từ Lễ Hội Mùa Xuân.
Nẻo nào thì ta cũng thấy Nho giáo với văn hoá Việt Nam cùng có chung những nền móng căn để mà
tôi gọi là Hằng số, là tố nguyên. Khác chăng là ở Nho giáo thì những hằng số đã được thăng hoa,
được tế vi hoá và được tổ hợp thành hệ thống khác. Vì thế khi đã
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nghiên cứu đến tận nguồn ngọn thì sẽ nhận ra Nho giáo là báu vật trên hết của tiền nhân giối lại,
muốn làm người Việt Nam trung thực, cách sâu xa, thì không thể bỏ Nho.
Hơn thế nữa, trong hiện tình văn hoá nhân loại, chưa có một nền văn hoá nào đạt được một cơ cấu
vừa sâu xa vừa đầy đủ tính uyển chuyển linh động cho bằng đến nỗi tới nay vẫn đủ khả năng đáp ứng
được những nhu cầu thời đại . ”
( Kim Ðịnh: Tinh hoa ngũ điển : Vấn đề học Nho )
2.- Học Chữ Nho
Như vậy học chữ Nho là để nối lại với nguồn gốc, với mạch sống của cha ông, lại nữa chữ Nho (
Nguyên Nho hay Việt Nho ) cũng có phần đóng góp không nhỏ của Tổ tiên Việt. Quan trọng hơn
nữa, chữ Nho la một linh tự, linh ngữ, giúp ta đi vào cõi Tâm linh, là miền mà nay cả nhân loại đang
còn tìm cách đi vào để cho đời sống được quân bình.
Học Nho cũng có năm bảy đường . Nếu học Nho theo kiểu tầm chương trích cú thì sẽ không nhìn ra
được cơ cấu, tức là phần tinh hoa nhất, vì đã để cho những chú sớ bác học trùm lấp mất cái nền tảng.
Hoặc học Nho mà đọc các sách cổ điển như những sách ngày nay, nghĩa là chạy ruổi thì sẽ không
thấy gì, vì các sách này đã đi vào giai đoạn minh giải rất rộng rất dài, đọc không cần suy, nên đọc
nhiều mà hoá ít, và đọc xong là hết ngay không có hậu. Ngược lại kinh điển Nho giáo lại quan trọng
nhất ở phần hậu, phần tác động chậm, thấm lần vào tiềm thức. Chứ như phần trình bày, lại rất đơn
giản đến độ mộc mạc. Tuy nhiên không mấy ai ( nhất là trong thời đại hiện nay ) nhận ra được đó là
thứ mộc mạc của uyên nguyên, phác thực, nên rất dễ gây ảnh hưởng sâu đậm, vì bao giờ cũng giàu
chất sáng tạo. Và đó là lý do tại sao Kinh điển có một uy tín lâu dài được rất nhiều người tin theo
như Kinh Thánh, nên nó vươn lên vòm trời văn hoá, oai nghi như mặt trời, lấn át mọi tia sáng của các
vì sao khác.
Vì thế mỗi câu của nó có sức nặng ngàn cân, vượt xa bất cứ quyển sách nào đời nay, dầu có hay đến
đâu cũng chỉ được chú ý một thời, giữa bao nhiêu sách khác. Ngược lại Kinh điển đã trải qua hơn hai
ngàn năm được tôn thờ và tùng phục cách tôn kính, nên đã để lại ấn tích sâu đậm trong tiềm thức dân
tộc. Chính vì thế mà Kinh điển vẫn phải được coi trọng hơn bất cứ sách nào khác. Sự coi trọng đó sẽ
được thể hiện bằng cách đưa vào chương trình học từ thuở thơ ấu để được nó in sâu vào tiềm thức,
cũng như được bao trùm bằng quầng sáng bình minh mát dịu, làm bằng hồn nhiên tươi đẹp của tuổi
thơ ngây. Ðiều này sẽ được bù lại phần nào sự ồn ào tràn ngập sách vở ngày nay.
Sau đó là cần phải tiếp nối việc học theo cách Việt Nho, thì mới mong làm cho sự học Kinh
điển trở nên ích lợi, và gây được hứng thú ngay cho tâm trạng thời đại.Vì vậy nếu ở bậc tiểu học chỉ
cần học thuộc lòng thì đến bậc trung học lại phải giải nghĩa, theo chiều hướng Việt Nho, có thể quy
ra ba yếu tố:
a.- Tìm về nguồn gốc Việt Nho khác với Hán Nho, để trích lọc tinh hoa .
b.- Rồi đối chiếu với trào lưu tư tưởng thế giới.
c.- Sau đó đi sâu vào cơ cấu, tức là phần uyên nguyên minh triết, triết lý để rút ra những kết
luận hợp với cảm quan thời đại.
Yếu tố thứ nhất nhằm giúp chúng ta nhớ lại phần đóng góp Tổ tiên xa xưa của Việt tộc, và
nhất là giúp nhận diện được bản chất Nho giáo. Tiền nhân ta thiếu phần này, nên ký tụng nhiều điều
mâu thuẩn mà không hay biết, do đấy thiếu một ý thức rõ rệt,
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được luận giải minh nhiên về Nho, nên không đủ mạnh để đương đầu với sức tấn công của các tư trào
nghoại lai, được minh – nhiên – hoá một cách có hệ thống.
Yếu tố thứ hai chính là bầu khí của thời đại này, một thời đại gặp gỡ, đối thoại giao thoa
trên hết mọi lãnh vực, kể cả văn hoá mà có thể nói nhất là văn hoá . Sự đối chiếu vừa làm cho chúng
ta nhận được cách sâu xa những giá trị cần phát huy, cũng như những nhược điểm lỗi thời cần phải
bỏ, giúp sự học trở nên ích lợi cho đời sống.
Yếu tố thứ ba là nhận ra tính chất phổ quát của nền văn hoá nuớc nhà. Lúc ấy chúng ta
sẽ nhận được một điều an ủi lạ lùng, là Việt Nho không những giúp ta làm con người muôn thuở “ vi
nhân ”. Nói cách khác, Việt Nho chính là đạo làm người, thích hợp cho muôn nơi và muôn thuở.
Phần trích dưới đây là những tư tưởng chủ đạo của Tổ tiên Việt, để cho các em học ghi sâu vào lòng,
đó là những mốc tư tưởng, tuy có nhiều câu các em chưa thể hiểu rõ được, nhưng sự học hỏi liên tiếp
về sau sẽ ngày càng một sáng rõ hơn. Những câu chưa có thể giảng cho các em rõ được, thì chỉ nói
khi các em học thêm sẽ hiểu lần.
Thiết tưởng ta cần nói thêm một ít nữa về chữ Nho để chúng ta xác tín rẳng học chữ Nho
là cần thiết và rất có ích cho công việc thành thân và nhất là thành nhân.
3.- Nho giáo gắn liền với đời sống dân tộc Việt
( Lối chân minh triết: Tinh hoa ngũ điển. Kim Ðịnh )
Bà mẹ Việt Nam quả là hình bóng của nền Minh triết Lạc Việt; người không đi trên những đại lộ huy
hoàng xán lạn, nhưng âm thầm lặng lẽ hoặc bước trên những lối mòn, những ngỏ ngách quê hương
tầm thường, xem ra chẳng mấy quan trọng. Cũng như thế nền minh triết Việt Nho luôn đặt trên các
nẻo đường mòn của dân tộc, thoạt xem tưởng không có gỉ sâu sắc, có cũng được mà không cũng
chẳng sao.
Vì thế từ lúc tiếp xúc với nền văn minh xán lạn Thái Tây, nhiều người Á Ðông đã giả từ những nẻo
đường xưa cũ để tiến bước theo lối ngoại nhân. Nhưng rồi từ đó hết theo bên này lại ngả sang bên
kia với muôn vàn đổ vỡ, khiến phải dần dần hồi tâm mà nhìn lại . . .
Ðể rồi mới nhận ra những cái tầm thường bấy lâu không hẳn chỉ có thế, mà còn tiềm tàng
một cái gì phi thường. Và lại nhận ra không nơi đâu có được cái lối bình thường của chúng ta, theo
lời nhận xét của Bá tước Keyserling thì không một nơi nào trên thế giới lại
có sự lạ lùng này: nền minh triết ý thức lại lấy ngay đời sống bình thường của dân gian làm mẫu mực.
Không nơi nào lối sống thông thường theo bản năng lại trở thành tiêu biểu hoà hợp cho một nền tư
tưởng phong phú. Và cũng không nơi nào đời sống lại được tổ chức theo đạo lý cao và sâu hơn, đến
nỗi ánh đạo soi thấu những hiện tượng mà bình thường ta không thấy có liên hệ chi cả.
( Journal II .87 ).
Tại sao lại có việc kỳ lạ đó ? Ðể trả lời chúng ta thử xét xem ít nhiều sự kiện:
a.- Sự Thờ cúng Tổ tiên
Ðây là một cổ tục của dân gian nên đâu đâu cũng có, kể cả các xã hội La Hi. Tục đó thường mang ý
nghĩa bái vật: cúng giỗ ông bà để con cháu được giúp đỡ, làm ăn phát đạt . . . Một niềm tin như
thế bao hàm nhiều điều kiện: như tin sau khi chết linh hồn con người vẫn tồn tại, và có khả năng bảo
vệ hay sửa phạt con cháu. . . . Ðó chỉ là những niềm tin thiếu tính chất khách quan, vì thế đã bị trí
thức khước từ.
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Trái lại Việt Nho lại dựa vào đó để biến thành Lễ Gia Tiên, với nhiều ý nghĩa như luân lý tỏ lòng
hiếu thảo với cha mẹ, hoặc với ý nghĩa tâm linh, trở lại hội thông với mọi Tổ, tức với bản tính đồng
nhiên của con người. ( Xem Căn Bản, chương II )
b.- Lễ Hội mùa Xuân
Trong Lễ hội nàu trai gái họp nhau chia ra hai phe nam nữ cùng nhau hát đối, rồi những cặp nào
thuận nhau thì hợp thân ngay trong rừng hoặc trên mặt ruộng, nên cũng gọi là “ Dã hợp ”, người Hán
gọi là Bôn, thường thêm tiếng Dâm vào thanh Dâm Bôn, để tỏ ý chê trách . . Nhưng trong tâm trạng
của dân gian thì Dã Hợp chính là lễ cầu cho được mùa màng, mà năm nào bỏ thì thất mùa. Ðó là
niềm tin thuộc tôn giáo phong nhiêu của khối dân Viêm Việt, nó phảng phất tính chất bái vật vu
nghiễn nên rất dễ bị trí thức coi khinh. Thế nhưng Việt Nho lại biến việc đó thành tác phong giúp
trời đất trong việc nuôi dưỡng dân: “ Tán thiên địa chi hoá dục ”. Và cũng từ những mầm mống
song đôi:
như hai bè Nam Nữ, trước Sông và Núi, giữa Ðất Trời . . . , mà thiết lập nên triết lý có lưỡng nghi
tính cực kỳ phong phú, với vô số cặp đôi đủ mọi phương diện:
Siêu hình như Âm Dương.
Tôn giáo như tế Trời tế Ðất ( Nam giao ).
Chính trị như Vua tôi, cha con làng nước ( Xuân tế Ðế, Thu tế Thường )
Luân lý như: Nhân, nghĩa, cương nhu, tình lý . . .
Tóm lại, trên nền tảng hát đối của thôn dân, Việt Nho đã kiến tạo nên nét lưỡng nhất tính
phổ quát, mà chúng ta không thể nào gặp được ở nơi khác. Vì vậy, ngày nay triết học các nơi chỉ có
một chiều, thì ở đây lại lưỡng hành với ba chiều kích.
c.- Sau Âm Dương thì đến Tam Tài
Ban đầu cũng chỉ là một niềm tin của dân Viêm Việt, nói lên niềm tin con người đồng nhất thể với
thiên địa. Ðó là niềm tin có tính cách đồng cốt đi với cái nồi ba biên, với những lời lên đồng kiểu :
“ Phụ đồng phụ chổi, thổi lổi mà lên, ba bề bốn bên, sôi lên cho chóng ”
Thế nhưng đã được văn gia tiếp và rút ra từ đó thuyết nhân chủ: con người là một vua trong Tam Tài:
nếu Thiên là hoàng, Ðịa là hoàng thì Nhân cũng là hoàng. Rồi từ nhân chủ đi tới nền dân chủ cách cụ
thể, được biểu lộ bằng “ phần điền “, cũng như được hưởng mọi “ tự do “ trong biên cương của đời
sống công thể: nói vắn tắt là “ được ăn được nói “, tức là hai thứ quyền mà dân gian thuộc các nền
văn hoá khác xưa kia không được hưởng.
d.- Ngũ hành
Ngũ hành cũng là một niềm tin có tính chất tai dị, đã đẻ ra những thuyết âm dương, ngũ hành phong
thuỷ . . . , nhưng rồi cũng được văn gia dựa vào đó để tạo thành thuyết tiến hoá “ nhân giả ngũ hành
chi đoan dã ”, đem lại cho triết lý nét động đích rất đặc trưng không nơi nào cá cả, vì theo đó con
người phải đóng góp phần quan trọng vào mọi việc để đẩy đến chỗ chí cực, nên gọi là “ ngũ hoàng
cực ”. Ngũ chỉ cái gì toàn thể, tức là muôn việc đều quy vào một mối làm nên một mối cơ thể, cũng
gọi là “ thiên địa chi tâm ”. Còn hoàng là vua, tức không lệ thuộc bên ngoài nữa nhưng tìm tiêu
chuẩn hay sự trọn hảo ngay nơi lòng mình, khi được như vậy thì gọi là đến “ chỗ chí cực ” . Nên có
thể nói “ người không làm nữa, mà là tế tự ”, ( il ne s’agit pas, il officie ) .
Cũng là ngũ hành, âm dương nhưng nếu ở đợt bái vật thì con người sẽ làm một số điệu bộ
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cử chỉ tôn giáo như khấn vái lâm râm, hương nhang nghi ngút, trái lại nơi người đạt tâm thì là làm
mọi việc tới chỗ chí cực “ Quân tử vô sở bất dụng kỳ cực ” tức phải đưa vào việc cả Tình, ý, chí.
Việc nào cũng làm đến chỗ chí cực, thế gọi là “ ngũ hoàng cực ”, tức đừng tìm cao cả bên ngoài con
người, nhưng ngay trong con người, ngay trong những việc bổn phận hàng ngày. Ðó là đường đi tự
ngũ hành đến ngũ hoàng cực .
e.-Lễ
Ai cũng biết Lễ là nét đặc trưng trùm lên Nho giáo. Vì Lễ bao gồm cả chính trị, kinh tế, cả vũ trụ
quan, nhân sinh quan . . . Thế mà xét tới nguyên uỷ thì chỉ là tục lệ của dân gian, nên Lễ chỉ là Lệ
được thăng hoa. Mà Lễ quan trọng nhất của dân gian là chia cho đều mọi cái mà trong đó tài sản
là nền tảng. Vậy Lễ cũng chính là biết quân phân tài sản, quân phân tự do, kinh nể . . . nhưng làm
cách trang trọng để văn sức những mối giao liên của con người. Lâu ngày người ta quên nội dung ban
đầu của nó, để rồi phát triển quá mức phần nghi thức có lợi cho nhà vua, cho người trên, đâm ra lưu
trễ sính lễ, tức là cái bệnh rút ruột trát ra ngoài.
g.- Thiên siêu ngôi
Ðây là một chuyển hoá khác, tế vi hơn, nên khó nhận ra, đó là Thượng đế nhân hình lên đến Thiên
siêu ngôi, để cuối cùng chỉ còn là lý phổ biến, cũng gọi là Thiên lý: “ Thiên lý tại nhân tâm ”.
Ngoài ra còn có một số chuyển hoá khác nữa, nhưng ít quan trọng hơn.
Trở lên là một số chứng tích nói lên sự liên tục từ thôn dân , cũng gọi là chất gia, hay nói
chung là từ bái vật đi lên tâm linh, là lối đi vừa tiến bộ mà đồng thời vẫn hợp với “ Trời ”,
tức vẫn bảo trì được nền thống nhất giữa dân gian và kẻ sĩ. Hai đàng chỉ khác nhau về bình diện tâm
thức, nhưng vấn đề thì vẫn là một, và đó là đường đi của Việt Nho: không đi trên những đại lộ huy
hoàng mà trong những nẻo đường mòn.
Bây giờ ta thử rút ra vài nhận xét, mà điều trước tiên là: Thoạt mới nhìn người ta tưởng là
chẳng có chi cao cả, mà chỉ là những gì sà sà mặt đất. Phải nói ngay rằng nhận xét đó đúng, nhưng
đấy mới chỉ là phần của chất gia, có thể bao gồm cả bái vật, cả những kinh nghiệm thông thưởng gọi
là thường nghiệm, và đó là chỗ sách Trung Dung nói: “ Quân tử chi đạo phí nhi ẩn; phu phụ chi
ngu khả dĩ tri yên ” Nhưng không chỉ có thế, mà còn có hình nhi thượng của văn gia, và lúc đó thì
dù thánh nhân cũng không thể biết hết. Thí dụ: Lễ hội trống quân thì với dân gian chỉ là việc “ vợ
chồng”, nhưng với văn gia lại là “ Thiên Ðịa nam giao ”. Cả hai cùng một đường đi, nên nói: “
Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ, cực kỳ chí giả, sát hồ thiên địa ”. Chính vì thế mà nét
đặc trưng của Nho là: Có mà như không . Thoạt trông như không có triết, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy
không những có triết, mà còn là nền triết sâu rộng nhất, ích lợi nhất trên đời, đến nỗi trở thành nền
minh triết.
VIII .- Vai trò chữ Nho
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nội dung: Mục 8. Kim Ðịnh )
1.- Lý do Chữ Nho bị ruồng bỏ
“ Từ nửa thế kỷ nay, đối với chữ Nho, hầu hết các trí thức Việt đã có một thái độ giận cá băm thớt.
Giận vì Á Châu chậm tiến, nên thua trận. Giận vì Tàu hay giở thói : “ Cả vú lấp
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miệng em ”. . . Thế rồi giận luôn cả chữ Nho với sự thích thú của thực dân, đang cố làm cho Việt
ruồng bỏ Nho để dễ đồng hoá.
2.- Bỏ Nho là ruồng Việt Đạo
Tại sao họ nghĩ như vậy? Vì họ biết chúng ta đã thâu nhận chữ Nho từ hơn 20 thế kỷ. quá đủ lâu để
ngấm tận tiềm thức. Ðấy là họ mới biết có Hán Nho, nếu họ nhìn ra Nguyên Nho, thì còn thấy nó
giống hệt với Việt Ðạo, giống từ trong cơ cấu ( bàn ở chương cơ cấu ).
Nếu ruồng bỏ Nho cũng là ruồng bỏ Việt Ðạo.Việt cũng như Nho đều là kết qủa của tinh thần nông
nghiệp dài lâu, một tinh thần đồng nhất với minh triết. Nói minh triết hay tinh thần nông nghiệp
cũng thế, đến nỗi hễ nơi nào bước sang chế độ công thương ( thuộc Du mục ) thì cũng đánh mất
minh triết.
Trong cựu thế giới có hai nền nông nghiệp lớn thì miền thuộc Lưỡng Hà bị du mục chinh phục ngay
từ đầu, từ thời Sumer, Babylon. Còn lại miền Ðông Á nó đứng vững vì nó quá mênh mông trải dài từ
Bắc nước Tàu xuống tận các đảo Thái Bình dương. Nhờ sự mênh mông đó mà trường tồn.
Trong miền nông nghiệp mênh mông đó chủ nhân sơ thuỷ là Viêm việt với vô số chi nhánh cũng
như những danh xưng khác nhau, từ Tam Miêu, Cửu Lê qua Bàn, Bộc, Mân, Mán, Di, Việt. . . tất cả
đều sống theo tinh thần nông nghiệp tuy với những sắc thái khác nhau, nhưng xét về đại cương thì
cùng chung một số huyền thoại lưỡng nhất tính ( dual unit ) mà đại biểu là Sơn tinh Thuỷ tinh, rồi
cũng có tục thờ ông bà, tôn trọng bậc trưởng lão, đề cao gia đình, cũng xâm mình, đeo lông chim khi
múa, trọng bên tả (tả nhậm ) . . . và xét sâu vào căn bản thì cùng vâng theo một bộ cơ cấu, một tinh
thần như nhau. Tinh thần đó về sau chia làm hai đợt: nhân gian và bác học.
3.- Việt hình thành Đạo lý, Nho công thức hoá Việt Đạo
Nhân gian tự đầu thì rất xa xưa cho tới lối vài ngàn năm trước công nguyên, trở nên mạnh lối thế kỷ 6
– 3 tr. c. n. Bác học thì nảy sinh từ lối thế kỷ 15. Ðấy là vài mốc tạm dùng để phân thời gian nhưng
không hiểu cách xác định rõ ràng, vì hai bên ăn ngoàm vào nhau rất sâu.
Nói khác nhân gian sau gọi là Chất gia chính là gốc cho bác học gọi là Văn gia, mà Nho gia là đại
diện nổi nhất. Cả hai làm nên một khối văn hoá mà nay xin được gọi là Việt Nho: Việt xét như giai
đoạn đầu, giai đoạn hình thành đạo lý. Còn Nho là giai đoạn công thức hóa Việt Ðạo.
Cả hai là một đến nỗi có thể nói là đồng tính mà chưa cần biết bên nào sinh bên nào. Cứ lý thì Việt
có lâu đời trước, nhưng Nho cũng là sản phẩm bản địa.
4.- Ba loại chữ Nho
Chữ Nho ban đầu ít ra cũng có 3 loại : loại Chân Chim ( điểu tích văn ) và chữ Con Quăng ( khoa đẩu
) hầu chắc là do Việt chủng. Còn Nho thống nhất gọi là chữ Lệ là do Tàu từ đời Tần Thuỷ Hoàng, đó
là việc muộn về sau, cũng như Hán Nho nảy sinh từ đời Chu và thịnh đạt đời Hán.
Vậy miền theo nông nghiệp của Việt tộc cũng như nông nghiệp trong khắp thế giới bị các làn sóng
xâm lăng du mục liên tục đánh phá, nhưng vì đất đai Việt tộc quá mênh mông
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cũng như vững mạnh nên cảm hoá được các làn sóng xâm lăng từ phía Bắc. Tuy nhiên có bị pha tạp
và vì thế mà mạn Bắc nước Tàu nảy sinh Hán Nho. Còn mạn Nam thì bị
Ấn giáo như các nước Miên, Lào, Thái, Indônê, Mã Lai . . . Riêng Việt Nam vì ở xa hai đầu nên còn
giữ được tinh thần nguyên thuỷ nhiều hơn hết nên đáng giữ danh xưng Việt để đại diện cho buổi sơ
khai đó, vì vậy mà có tên Việt Nho, tức Việt Ðạo cộng với Nguyên Nho, cả hai là một về bản chất,
mà ngày nay muốn hiểu thấu đáo cần đi ba bước:
Bước 1 .- Nhận diện Hán Nho.
Bước 2 .- Truy ra Nguyên Nho.
Bước 3 .- Khám phá ra Việt Nho.
Vậy Nho xuyên qua chữ Lệ quả là của Tàu và kêu là Hán Nho, nhưng Nho với chữ Khoa đẩu
và Ðiểu Tích là sản phẩm chung của văn hoá Việt tộc lẫn Tàu thuộc giai đoạn hai, giai đoạn mà
văn hoá đi với thôn làng, bước sang văn minh đi với thành thị mà dấu biệt lập là văn tự.
5.- Giai đoạn hình thành Văn Tự
Theo sách Thuyết văn diễn giải của Ðỗ Thận thì giai đoạn đầu kêu là văn, rồi khi chép thành sách
mới gọi là tự thành ra văn tự. Với văn tự thì văn hoá bước từ huyền thoại ( thoại ngôn ) sang văn
ngôn, văn ngôn dùng những câu nói trực chỉ ngắn gọn đến độ bi ký (tạc vào bia ). Thoại ngôn nói
bằng biểu tượng, thí dụ bánh dầy bánh chưng, còn văn ngôn thì chắt lấy ý nghĩa của biểu tượng rồi
dồn vào một công thức gọn như “ Nhân giả, kỳ Thiên Ðịa chi đức ”. Huyền thoại kể chuyện Rồng
Tiên, thì văn ngôn dồn vào hai chữ Âm Dương. Con đường tiến hoá của nhân loại cũng tương tự như
thế, chỉ khác nhau ở một điểm cực kỳ lớn lao và duy nhất được thấy ở đây mà thôi, đó là: Việt Ðạo
với Nho là một. Văn gia với chất gia không hai . . .
6.- Nho là linh ngữ, linh tự
Còn các nơi khác thì văn gia đi theo du mục ( công thương ) trái hẳn với nông nghiệp của chất gia, và
cho tới nay chưa bắc được nhịp cầu thông cảm, nên tiếng của bác học trở nên tử ngữ.
Còn chữ Nho thì lại sống động đáng tên là linh ngữ linh tự, ví nó vẫn thông với chất gia nên sống
trong lòng dân, và làm cái trụ bất biến cho tiếng dân gian luôn luôn biến đổi.
Chính sự vụ đó giải nghĩa tại sao cha ông ta dùng rất nhiều chữ Nho. Theo sự ước lượng của Ngô Tất
Tố là 6 000 từ Nho trong 10 000 từ Việt, còn Cố Cadière là 8 000 từ Nho trong số 13 000 từ Việt.
Ngoài ra chỉ khác hai điểm: Một thuộc cú pháp, Việt nói áo xanh, xanh sau áo, Tàu nói áo sau xanh (
thanh y ). Hai là một số hư tự như : dĩ, hĩ, giả, dã, chi, hồ. Ngoài ra giống nhau rất nhiều, đây là đề
tài của ngữ lý gia. Ta cũng đã có thể kết luận rằng Nho chiếm quá bán từ trong tiếng Việt. Ðến nỗi
những người cố gắng thải bỏ Nho cũng không làm sao được, thí dụ “ Tự Lực Văn Ðoàn” thì ngay cái
tên đã đầy Nho từ trong cú pháp.
7.- Vai trò của chữ Nho trong Tam giác ngữ
Ấy là chưa kể đến hai điểm chưa hiểu biết:
Một là chưa phân biệt Hán Nho và Nguyên Nho.
Hai là chưa biết chi đến giai đoạn hình thành của Nguyên Nho và nhất là Việt Ðạo.
Còn một điểm quan trọng khác là văn hoá nào muốn cho có đức tính toàn diện cũng phải có
một Tam giác ngữ gồm một tiếng nói thông thường để sống trong nước, một ngoại ngữ để giao thiệp
với ngoài, một tử ngữ để thông với văn hoá Tổ tiên.
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Tây Âu đã một dạo vì quá đề cao ích dụng nên lơ là tử ngữ. Nhưng nay nhiều triết gia cũng như giáo
dục gia đang hô hào phải trở lại tử ngữ cho tâm hồn bớt tán loạn. Tuy nhiên ví là tử ngữ nên không
chơi nổi vai trò vòng trong như linh ngữ linh tự.
Riêng về Việt thì bỏ Nho là bỏ mất nét song trùng nền tảng nhất trong ngôn ngữ, mà không sao bù
đắp được bằng cái chi khác. Là vì một nền văn hoá mạnh thì phải trường tồn, mà sự trường tồn phải
được đại biểu bằng một số câu nó không biến đổi và cổ kính đáng tên là công thức. Vì đã là công
thức thì ai ai cũng phải đọc lên như nhau, xưa thế mà mai sau muôn đời cũng thế. Chính điều đó mới
đem lại cho câu nói cái vẻ trang trọng cổ kính u linh.
Nói “ Văn Ðoàn Tự lực ” đâu có trang trọng bằng “ Tự Lực Văn Ðoàn ”. Muốn cho trang trọng cần
công thức hoá là thế. Ðiều này trong thông ngữ không làm sao có được, vì Thông ngữ có nhiệm vụ
theo sát đời sống là cái luôn luôn biến đổi, đã thế thì còn đâu là tính chất bất hủ cổ kính của châm
ngôn của công thức. Một tư tưởng hay mấy mà khi phát biểu bằng thông ngữ thì sẽ chóng trộn lẫn
với toàn khối để biến mất dạng không còn ai nhận ra là công thức nữa. Thí dụ triết lý Việt Nho đang
bị như thế. Ðiều đó chỉ gặp trong tử ngữ và đối với tiếng Việt thì đó là chữ Nho.
8.-Nho và Việt Đạo: Di sản thiêng liêng của đất nuớc
Chữ Nho ăn sâu vào tiếng nói thông thường nên khi đưa ra một câu quen thuộc thì không có vẻ gì xa
lạ như khi trưng tiếng Pháp hay tiếng Anh mà đồng thời lại chơi được vai trò công thức do cái vẻ
trang trọng cổ kính đáng tên gọi là linh tự linh ngữ. Chính vì thế mà có sự vụ coi như mâu thuẩn là
học càng khó càng có cơ hội đi sâu vào tâm khảm, tức càng đặt nền tảng vững cho người đi học. Ðó
là điều đầu óc ích dụng không thấy được. Nhưng ai đã hiểu thấu triệt về yếu tính người ta sẽ nhận ra
là con người không những cần cái ích dụng vật chất, mà còn những cái khác về tinh thần , như cái
nhìn toàn diện trên cả cuộc đời.
Vậy chính những câu chữ Nho trong Kinh Ðiển cung cấp cho ta những cái đó, như cái nhìn về toàn
thể cuộc sống, về mệnh hệ con người muôn thuở, là những điều cần thiết cho cuộc sống toàn diện.
Không một trí thức nào dù khoa học cao mấy có thể cung cấp cho con người cái nhìn toàn diện kia.
Thế mà cái nhìn toàn diện đó lại đích thực là nền móng cho hạnh phúc. Ðã có thời người ta tin rằng
hễ biết nhiều là có văn hoá cao. Ðó là lầm tưởng : nhiều khi biết nhiều lại phản văn hoá, như khi
những trí thức đó tủn mủn vụn vặt không thâu tóm được vào một cơ sở tinh thần, lúc ấy chúng chỉ là
cái học kềnh cơi, chứa nhiều quá có hại.
Vì những lý do nền tảng như trên, nên chúng ta phải quyết tâm một lần nối Việt với Nho làm một.
Tóm lại dù bởi tình cờ lịch sử hay chi đi nữa, nhưng cứ sự thì Việt Ðạo từ mãi xa xưa đã nhận Nho
làm bạn đồng hành, nên Nho trở thành di sản thiêng liêng của đất nước không bao giờ nên từ bỏ.” (
Hết trích )
IX.- Tam giác ngữ
( Hiến chương giáo dục. Kim Định )
Trong các phương thế bén nhạy phải kể tới tiếng nói. Vì thế một nền quốc học hoàn bị ngoài việc
theo ba nhịp của giáo dục ( Hoàn cảnh, năng khiếu và nền giáo dục ) , thì cũng nên có ba loại ngôn
ngữ ám hợp với ba nhu yếu kia.
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1.- Tam giác ngữ của Mỹ
( Anh, Pháp, La Tinh )
Ông Whitehead đã đề nghị cho nước Mỹ một tam giác ngữ gồm: Anh, Pháp và La tinh.
Trong đó hai tiếng Anh Pháp biểu lộ tâm trạng đời mới, còn tiếng La tinh là để móc nối ngược lên
đến nguốn gốc văn minh Điạ Trung hải:
“ In English , French And Latin, we possess a triangle, such that one pair of vertices English and
French exhibits a pair of diverse expressions of two chief types of modern mentality, and the relation
of these vertices to the third exhibit alternative posseses of derivation from Mediteranean cililisation
of the past ( The aim of education , page 67 ) .
Tiếng Anh là Thông Ngữ đáp ứng nhu cầu tổng hợp hay là Nhân, Pháp là Sinh Ngữ biểu thị
Thiên, La tinh Tử ngữ biểu thị Địa.
Ông cho rằng là tiếng thiết yếu phổ biến không thể dùng nó để khóc, còn cười thì chưa chắc: It can
not laugh, it can hardly cry. Bấy giờ cần một tiếng chỉ Thiên, lẽ ra là tiếng Hy lạp chơi vai trò đó (
The languages of Heaven will be Chinese, Greek, French, German ). Vì ngôn ngữ đại diện cho
Thiên phải biểu lộ được những nét phổ biến như Nho, Hy Lạp, Pháp, Đức . . . , như vậy lẽ ra phải
học tiếng Hy Lạp, nhưng nếu học Hy Lạp thì hoá ra hai Tử ngữ.Vậy đã học La tinh thì phải bỏ Hy
Lạp và thay vào bằng tiếng Pháp để có một Sinh Ngữ mới đủ sức làm cho Tam giác ngữ sống động.
Nhìn xem tam giác ngữ trên, ta thấy sự nông cạn, vì bỏ mất tiếng Hy Lạp, còn sâu hơn tiếng La tinh
nhiều. Thế nhưng hoàn cảnh không cho phép làm khác được.
2.- Tam giác ngữ Việt Nam
Nho, Việt, Anh ( hay Pháp )
Từ Tam tài Thiên Địa Nhân, thiết tưởng không gì ngăn cản chúng ta đưa chữ Nho vào chương trình
để thoả mãn nhu yếu Thiên: tức là lòng ưa gì thâm sâu phổ biến, tức cũng là những đức tính Minh
triết, và về điểm này không một ai dám tranh thủ với chữ Nho, ngay như ông Whitehead dù không
biết đến chữ Nho cũng phải kể đến chữ Nho trước hết trong bảng các tiếng chỉ Thiên, sau đó mới đến
Greek, French, German. . . ( Aim of education, page 68 ). Sở dĩ như vậy vì chữ Nho là thứ chữ tổng
hợp hơn hết trên thế giới này nhờ lối viết tượng hình của nó, nên vượt xa các chữ Nêm của cổ Egypt,
vì cũng còn có chữ Nho là duy nhất xứng danh là Linh Tự.
Bởi thế, với tam giác ngữ: Nho, Việt, Anh ( hay Pháp ) nền quốc học của chúng ta sẽ đứng vào hạng
nhất trên thế giới để khỏi nói nhất trong việc đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu của con người. Chính vì
thế ta mới hiểu được sức lôi cuốn kỳ lạ của chữ Nho trên cả những học giả Tây phương. Hễ ai đã học
chữ Nho sâu đều công nhận sức thôi miên ma thuật của nó. Nếu có chữ nào trên thế giới so sánh
được với chữ Nho phần nào chăng thì chỉ là chữ Tàu, nhưng Thông Tự của sự học lại khó quá và khả
năng diễn tả những phân tích xác thiết lại kém quốc ngữ của ta. Vì thế mà phải đưa Nho làm gốc cho
Thiên trong tam giác ngữ của nền quốc học ta, chỉ phiền là khó nhớ, nhưng nếu được học từ nhỏ, thì
không thành vấn đề. Khó nhớ là đối với người lớn khi đã hết giai đoạn trí nhớ mà thôi. Còn Anh Văn
thì cho Ðịa và Việt ngữ cho Nhân.
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3 .- Vấn đề chữ Nho
Bây giờ người ta quan niệm Chữ Nho là một thứ văn tự lỗi thời, thuộc về thời quá khứ, nay cứ đem ra
làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu chúng ta nhận một số sách Nho làm Kinh điển, thì nhất định
chúng ta phải học chữ Nho .
4.- Tại sao lại cần duy trì chữ Nho?
Thưa là vì chữ Nho có liên hệ với nước ta. Thiếu chữ Nho không thể hiểu trọn vẹn tiếng Việt. Đó là
lý do đúng nhưng tuỳ phụ. Bởi vì có biết bao nhiều người không học chữ Nho, mà vẫn hiểu tiếng
Việt, và viết văn Việt còn hay hơn những người biết Nho là khác. Ngoài ra còn phải ghi nhận tính
chất bật rễ của lý lẽ trên, tức là nhấn mạnh đến văn chương ngôn ngữ, đó là theo Tây, đặt ngôn Từ (
lời ) trên hết, ngược hẳn với Đông phương đặt Ngôn Từ ( lập Ngôn ) xuống hàng ba sau Thành Công
( lập Công ) và Thành Nhân ( lập Đức ). Thực ra nếu chỉ nhằm có mục đích hạn hẹp về ngôn từ, thì
bỏ Nho là phải. Vì không có chữ Nho tiếng Việt vẫn có thể phong phú cách này hay cách khác, và
công nghệ, kỷ nghệ vẫn tiến như thường, nên đứng về hai mặt này thì tiếng Anh giúp ta nhiều hơn
chữ Nho.
Vậy lý do đưa chữ Nho vào phải lấy từ đợt nhất là “ lập Đức ” tức là thành Nhân và ở đây thì
tiêu chuẩn phải đổi. Ở thành Công cũng như học viết học đọc thì sự mau lẹ là nhất, nhưng ở thành
Nhân lại phải chú trọng đến sự sâu xa, thâm trầm giàu chất rung cảm lay động tới nền móng vô thức
con người Việt Nam chúng ta, và lúc ấy thì chữ Nho trở thành cần thiết, không thể lấy Chuyển Tự
thay thế, và dù có khó học đến đâu cũng phải học và còn nên coi đó như một may mắn lớn lao cho
nền văn hoá nước nhà. Bởi vì một tác phẩm càng khó thì càng có sức giáo hoá mạnh, vì nó đòi phải
có nhiều tập trung tinh thần và nhờ đó dễ có tư tưởng. Và đấy là chỗ lợi hại của Tử ngữ hơn Sinh
ngữ.
5.- Tử Ngữ, Sinh Ngữ
Sinh Ngữ học đâu hiểu đó liền. Tử ngữ bắt người học phải tìm ý tưởng qua gốc tiếng, hay mối liên hệ
với toàn bích và đấy là dịp cho các học giả trở nên sâu xa trong khi tìm ý nghĩa ám hợp nhất trong rất
nhiều ý tưởng gợi lên do một tiếng.
6.- Thông Ngữ
Chính vì thế một nền văn hoá sâu xa bó buộc phải có hai loại ngôn ngữ: một thứ thông dụng hàng
ngày trong công việc làm ăn, cũng như trong công việc truyền thông mọi ý tưởng từ công nghệ kỷ
nghệ lên tới đạo lý và đó là chữ quốc ngữ hoặc là chuyển tự, và chuyển tự đã chơi vai trò đó một cách
tuyệt vời.
Xét trong thế giới đố ai tìm đâu ra chữ dễ đọc hơn Thông ngữ Việt. Ta ghi ơn những người có công
thiết lập ra lối văn tự này. Tuy nhiên ta phải nhận thức rằng Thông ngữ mới chỉ nắm vai trò vòng
ngoài gắn liền với lý trí giác quan rõ rệt và dễ dàng.
Thế nhưng nếu nền giáo dục chỉ có những cái dễ dàng minh bạch, khúc chiết, thì nền giáo dục đó làm
cho con người học chóng trở thành bì phu thiển cận, hời hợt, bởi “ dễ học thì cũng dễ quên ” : “ easy
come, easy go ”.
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7.- Linh Ngữ, Linh Tự
Vì thế, mà cần một lối văn tự khác, một ngôn ngữ khác để chuyên chở những cái sâu xa, những di sản
sơ nguyên của dân tộc. Vì là sơ nguyên ( primitif ) nên cũng là tối hậu ( irréductible ), vì nối liền với
nền minh triết tiềm thức ( subconscient Wisdom ), tức là cái
u linh, cảm nhiều mà nói ra rất khó, vì nó gắn liền với niềm vô thức, cần một ngôn ngữ thiếu đường
viền, với những bờ cõi nhập nhằng trồi sụt giữa các loại từ với một ngữ pháp lỏng lẻo . . . , và với ta
đó là chữ Nho .
Nho là thứ chữ của Minh triết, của tiềm thức hơn bất cứ cổ ngữ nào trong nhân loại, nên bất cứ cổ
ngữ nào cũng đều đã trở thành tử ngữ, chỉ riêng chữ Nho là trở thành Linh Ngữ Linh Tự, tức vẫn
sống mạnh và đầy uy lực đầy cảm xúc như bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng nhận ra. ( chẳng hạn xem
Granet : Pensée chinoise , trang 36 , 39 , 62 )
Vì thế ta phải coi chữ Nho là một đặc ân mà ít dân tộc nào có được. Mà cũng vì không có, nên văn
hoá của họ chỉ có Sinh ngữ và Tử ngữ. Tử là chết nghĩa là không gây ảnh hưởng vào việc định
hướng đời sống văn hoá hiện tại là bao nhiêu. Và vì thế mà văn hoá thiếu mất chiều sâu. Cho nên
văn hoá nước nhà nằm trong miền ảnh hưởng của chữ Nho là một ân huệ, và ta cần khai thác triệt để
ân huệ đó.
Vì thế ta sẽ coi chữ Nho là cơ sở vòng Trong căn để Minh triết, còn Thông ngữ ở vòng Ngoài thuộc
thành công, văn học, văn nghệ, văn chương. Nhờ có hai ngôn từ như thế nền văn hoá nước nhà có
khả năng trở thành phong phú sâu xa với một cơ sở tinh thần rất mạnh mẽ. Và lúc đó văn hoá nước
nhà mới có Linh Tự ( hiéroglyphe ) làm căn để cho Linh Ngữ , mà Linh Ngữ là chìa khoá mở vào
kho vàng tiềm thức bao la, thiếu nó thì một nền văn hoá có xán lạn đến mấy cuối cùng cũng không đủ
sức quyến rủ được con người muôn thuở.
Vì nếu chỉ có sức quyến rủ hay đúng hơn chỉ có ơn ích cho con người phải sống trong xã hội, phải ăn
làm nói năng, phải thành công, phải giải trí thì chưa đủ . . . , vì phần sâu xa nhất là tính bản nhiên
con người chưa có chi đáp ứng. Cái đó là việc của Linh Ngữ Linh Tự.
Chính vì thiếu Linh Ngữ
mà văn hoá Tây Âu tuy rất phong phú dồi dào nhưng không vượt qua nổi trình độ du hí ( tuồng kịch ,
tiểu thuyết . . . ) , không sao vươn tới nổi triết lý . . , để đến nỗi “ vất cho ăn nó vẫn chưa no ”. Đó
chỉ là câu nói tàn nhẫn, nhưng rất thật vì chúng ta chưa hề thấy có những chiến sĩ hi sinh hiến thân
tâm cho nền văn hoá đó, ví là nền văn hoá duy Trí, duy Chí (volonté ) nên quá hời hợt. không thể lôi
cuốn được con người có cả vòng trong là Tiềm thức mênh mông vô bến. Cũng vì thiếu vòng Trong
nên giáo dục Tây Âu đặt trọn vẹn trên Lý Trí và Ý Chí mà thôi, thiếu hẳn một dung cụ, đào sâu vào
cõi vô thức ( xem vocation sociale của Gurvitch I. 148 ) .
Nền giáo dục nước ta nay gọi là vong bản, chính vì cũng chỉ có thành công và du hí : văn chương,
tiểu thuyết, văn học, triết học.
Muốn có phần Tâm linh thì Tây phương hình như bất lực, không phải vì họ kém ai, chỉ vì họ đã
không may không còn Linh Ngữ nữa. Ngược lại với Việt Nam, muốn cho nền giáo dục bớt bì phu,
thì chỉ có việc đưa Nho trở lại chương trình.
Một khi đưa Nho vào là có một lợi khí thống nhất. Thống nhất với tiên Tổ xa xưa, thống nhất với các
thế hệ hai ba ngàn năm sau sẽ có một chuyển ngữ khác, và khó lòng hiểu được tiếng nói Việt Nam
hiện tại. Nhưng về Linh Tự thì lại cũng học một thứ chữ Nho như tiền nhân và cũng như ta nay,
thành ra trong cái biến thiên là Chuyển Ngữ của mỗi đời lại có một Linh Ngữ đời đời giống nhau để
làm mối liên lạc văn hoá ràng buộc các thế hệ với nhau theo hàng dọc đặng làm xương sống bơm
sinh khí là hàng ngang là văn
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hoá mỗi thời. Cái bí quyết làm cho văn hoá Viễn Đông mạnh mẽ sâu xa là ở đó: ở chỗ không những
có tiếng nói cho cá nhân mỗi thời mà còn có tiếng nói cho dân tộc trải qua mọi đời.
Muốn cho được ơn ích trên chúng ta cần phải bàn xem nên dạy chữ Nho cách nào.
8.-Dạy Nho cách nào?
Điều này tối quan trọng, vì có những cách dạy chữ Nho mà vẫn bật rễ như thường.
Ta hảy thử kiểm điểm xem có bao nhiêu lối học chữ Nho. Thưa có ít là ba lối:
a.- Một là học như một Sinh Tự
b.- Hai là học theo lối Sinh Tự, Sinh Ngữ
c.- Ba là học như là Linh Tự, Linh Ngữ.
Học như sinh tự là của người Tàu, họ đã biết Sinh Ngữ rồi, không cần học lắm nữa, nay chỉ học thêm
mặt chữ, vậy gọi là Sinh Tự.
Người ngoại quốc muốn học chữ Tàu phải học cả Sinh Tự lẫn Sinh Ngữ, nghĩa là học cả chữ
lẫn tiếng.
Còn lối giáo dục khi được đưa Nho vào thì cốt yếu dạy theo lối Linh Tự, Linh Ngữ, nghĩa là
học Nho là học cái Đạo làm Người, mà Tiên Tổ đã bao đời kinh nghiệm tích lũy lại. Nói cụ thể là
lấy ngay những sách đã được tuyển chọn làm sách dân tộc làm kinh điển để dạy. Dạy như thế trước
hết là nhắm vào nội dung, rồi mới đến mặt chữ. Mặt chữ phải giúp vào việc duy trì nội dung. Nên khi
học Nho theo lối linh tự linh ngữ thì khi học xong người học đã được truyền thụ lại cho một nền đạo
lý của Tổ Tiên, có thể dùng làm mối dây để xỏ thêm các sự hiểu biết mới, thành ra phong phú tới đâu
cũng có một tiêu điểm để hướng tới, rồi có thể làm cho thêm phong phú, như thế là có tiêu điểm để y
cứ, để khỏi vật vờ và nhờ đó trở nên mạnh mẽ. Đó là mục tiêu tối hậu của giáo dục.
Nói khác đi khi dạy Nho theo Linh Tự hay Linh Ngữ là người dạy đã làm tôn hẳn giá trị của chữ Nho
lẫn giá trị người dạy, ngược lại dạy khi dạy theo lối Sinh Tự Sinh Ngữ chỉ là việc của nhà chuyên
môn, hiện nay không mấy cần thiết.
Xin ghi nhớ rằng lối dạy này là đi từ tổng quát tới phân tích là lối được nền giáo dục mới đang khám
phá ( Méthode globale idéovisuelle của Decroly ), bắt đầu dạy thuộc lòng câu sách, rồi sau đến nhận
mặt chữ, ít năm sau đến ngữ luật, rồi ít năm sau lại đến ý tứ sâu xa. Đó là lối đi từ tổng quát thị giác
đến ý nghĩa: rất hợp tâm lý vậy.
9.- Cái lợi của việc học Nho và học thuộc lòng
Mặt khác đem Nho giáo mà dạy cho các em là đặt các em vào trong thế giới ngôn ngữ của tiềm thức (
substract linguistique inconscient ) với những danh từ không bị quy định để quyện theo sức mạnh của
cảm xúc, rất dễ giúp đi vào vùng tiềm thức nghĩa là có được những trực giác giàu nội dung tâm tình
sâu xa. Cần nhất là học thuộc lòng, rồi thứ đến là nhận mặt chữ và biết nghĩa đen mỗi câu và chỉ cần
có thế. Đề nghị này nghe như chướng tai, nhưng nghĩ thế là tại óc duy trí hiện tại. Theo duy Trí thì
chỉ có Lý trí mới có giá trị, nên giáo dục thường bị cám dỗ dạy trẻ như kiểu người lớn là tập suy luận.
Đó là sự quá trớn của óc duy lý, chuyên tôn thờ óc suy luận mà hạ giá mọi năng khiếu khác, nhất là
trí nhớ, coi sự thuộc lòng như là học tủ, không hiểu chi . . Đó cũng tại sự phản động lại lối học từ
chương xưa đã quá quan trọng việc ký tụng thuộc lòng.
Đã nói tới phản động là nói tới quá trớn không còn nhận ra giá trị của trí nhớ, và coi học thuộc lòng
là vô bổ, không biết tới 4 đợt suy luận của con người mà ta đã nêu trên.
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Trẻ chưa mở mắt đã dạy suy luận ngay là sai lầm. Sự sai lầm đó đang được khoa phân tâm vạch trần,
bằng tìm ra những ơn ích sâu xa của sự học thuộc lòng: lúc đã đọc đi đọc lại một số câu thì chú ý
không phải là để ở giòng chữ với nghĩa nữa, nó rút dần vào nội tâm để gây tác động. Tác động đó
càng mạnh khi bản văn đã học thuộc lòng lại là bản
văn đã đúc kết tư tưởng vào trong những câu vắn tắt cô đọng, lúc đó những ý tưởng dễ thấm sâu vào
tiềm thức và gây ảnh hưởng mạnh mẽ ngoài tầm sức của lý trí và ý muốn.
Đó là luật tâm lý học đã được các nhà phân tâm nhận ra và áp dụng vào việc tự kỷ ám thị “ des
paroles répétées inconscienment ont une action. On peut admettre une sorte de concentration
parfaitement machinale et inconsciente ”.
Sự học thuộc lòng được nhận ra có công hiệu giúp rất nhiều vào việc làm tăng trưởng sự chú ý kéo
dài ( attention volontaire soutenue ), vì thế đó là trong những cột trụ của giáo dục. nên câu nói : “ lặp
lại nhiều lần là linh hồn của sự dạy dỗ ”, có thể coi như châm ngôn của nhà giáo dục nhất ở đợt tiểu
học ( la répétition est l’âme de l’enseignement: xem Suggestion et Autosuggestion của Charles
Baudoin, édition Delachaux, trang 126, 133, 144 )
Có đọc nhiều Phân Tâm ta mới hiểu Đông Tây, Kim Cổ đều coi trọng việc ký tụng, có tôn giáo còn
làm thành những lời thần chú, những kinh cầu để nhật tụng là cốt cho tư tưởng được ngấm sâu vào
tới tận tiềm thức. Trong cuốn “ Les fondements de la mystique tibétaine ông Govinda có viết : “
Dùng cách lắp đi lắp lại có nhịp nhàng để đóng sâu vào một tư tưởng, tạo dựng một ý nghĩ, thì hiệu
năng sẽ quy kết lại như giọt nước nhỏ xuống không ngừng cho tới khi nó thấu nhập mọi cơ thể của
hoạt động và trở thành một sự kiện cụ thể của lý trí hay cả xác thân, trang 189 ”.
Như thế là khoa Phân Tâm cũng như khoa Huyền Niệm đều công nhận sự học thuộc lòng là rất cần
thiết. Do đó ta biết tại sao lúc xưa nhiều người học chữ Nho rất lơ mơ, mà lại sống theo Nho được rất
nhiều, là vì nhờ học Nho từ còn bé, học thuộc lòng, nên đàng sau mỗi câu nói là một nguồn sống tâm
linh kết tinh do biết bao nhiêu cảm xúc và kinh nghiệm của người xưa như còn phảng phất đâu đây,
như được bọc trong ánh bình minh của dân tộc lúc còn đang bập bẹ dưới ánh sương mai của quê
nước.
Nay mỗi thế hệ cũng như được học những câu sách đó nên mỗi câu hầu như được học bằng bầu khí
tươi vui thơ mộng của thời khai quốc, của dân tộc, nên mỗi câu có thể xem như hồng huyết cầu thêm
sinh khí cho cơ thể tinh thần, đồng thời gây nên giữa tất cả những người đã học một số những phản
đáp có điều kiện làm nên một thứ quê hương tinh thần với một thứ ngôn ngữ riêng của nó tuy rất âm
u, nhưng chỉ cần nhắc lại một hai câu thì hầu như tất cả đều rung lên theo một tiết điệu ràng buộc mọi
người dân trong nước “ mối tình giáo khoa thư ”. Những ai đã có dịp xuất ngoại trong khi gặp người
đồng hương nhắc đến một hai điệu hát cung hò, vài ba câu sách đã cùng học ở tuổi niên thiếu là khơi
lại cả một khối tình u linh bát ngát khiến cho cảm thấy được cơ sở tinh thần của nước và mối tình dân
tộc trở thành mạnh mẽ lạ thường.
Cho nên chương trình lý tưởng của bậc tiểu học phải gồm mấy sách nòng cốt của dân tộc, và hầu như
không nên thay đổi. Chính vì thế phải học thuộc lòng bản văn, chứ không học bản dịch ( thí dụ Kinh
Thi ), vì bản dịch sẽ thay đổi theo mỗi thời, rất cần cho mọi thế hệ gặp nhau.
Phương chi ở tiểu học không cần thay đổi, vì đây mới học những điều căn bản, là mấy yếu tố hầu như
không mấy đổi thay. Đàng khác đối với trẻ nhỏ thì cái chi cũng còn là mới mẻ không cần phải luôn
luôn đổi mới, khác với chương trình đại học năng phải đổi để theo kịp các bước tiến bộ. “
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X.- Đợt suy luận giúp phát triển con người và
công trình xây dựng cơ sở tinh thần
( Giáo dục gia đình và hai đợt Giáo dục Học Đường )
( Giáo dục các em ở bậc tiểu học.Kim Định : Hiến chương giáo dục )
Ta đã biết 4 đợt suy luận của con người là:
1.- Trí nhớ ( pensée mémoire ) ở tuổi trẻ
2.- Óc suy tư ( pensée réfléchie ) ờ tuổi trung học
3.- Óc tìm kiếm ( pensée inventive ) ở Đại học
4.- Óc sáng tác ( pensée créatrice ) ở hậu trường
Đời sống trẻ con như mới thoát khỏi ra trạng thái đồng nhiên sơ khởi chưa kịp đi sâu vào thế giới
hiện tượng chia rẽ phân ly, nên lòng đang ngập những gì thuộc đại đồng bao la. Đây là tuổi thuận lợi
nhất cho các em học những bài học về tâm linh tức những cái gì không có phân định bờ cõi rõ rệt
kiểu tóan, lý hoá, vạn vật. Dạy những môn trên cho trẻ em là gây nguy hại, làm khô cằn đời sống
tâm linh của chúng sau này.
Phải dành thời gian đầy mơ mộng này cho những bài học cần ghi nhớ suốt đời, càng đi sâu vào đời
càng cần trở lại những bài học lúc niên thiếu để suy gẫm. Cho các em học hay kể cho các em nghe
những chuyện thần tiên, nhất là những huyền thoại làm cho các em phát triển óc tưởng tượng và mơ
mộng và đồng thời cũng ghì sâu vào tâm khảm các em những tư tưởng nòng cốt về con người cuộc
đời.
1.- Tại sao lại cho trẻ em học sách thần tiên?
Câu hỏi đặt ra là do óc duy trí của thời đại. Nhiều khi không đặt ra minh nhiên, thì thái độ cũng là
thế. Nhiều giáo viên khi bó buộc phải kể một câu truyện tiên hay thần thoại cho trẻ thì bao giờ cũng
dặn dò trước rằng không có như thế đâu, đấy chỉ là truyện vui. Sự cẩn thận này phát xuất từ thời đại
duy lý tôn thờ khoa học, sợ các em sẽ mê tín dị đoan, tin theo những truyện ma quái vô bằng . Đó là
một trong những cái cận thị của giai đoạn duy trí, duy trí đến nỗi lấy tâm trí người lớn bao trùm lên
trẻ con, và lập chương trình cho trẻ con theo đà tiến của người lớn, làm hại rất nhiều cho chúng. Thế
hệ này đâu đâu cũng thiếu trưởng ( chef ) thiếu những tâm hồn mạnh mẽ dám nhận lãnh trách nhiệm.
. . , thì truy căn ra tại giáo dục duy trí mà ra.
Con người trở nên lớn nhỏ là tại nó có tạo dựng nổi cái cơ sở tinh thần hay chăng.
2.-Công trình tạo dựng
Sự tạo dựng này phần lớn do ba yếu tố:
Hoàn cảnh
Năng khiếu
Nền giáo dục
Và thường xẩy ra trước 10 tuổi, chia ra hai giai đoạn:
a.- Giai đoạn tiền giáo dục hay giáo dục gia đình.
b.- Giai đoạn sau thường từ 5 đến 10 tuổi ( Tiểu học )
Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong việc thành nhơn, lớn nhỏ tuỳ theo khả năng biết sống trên bình
diện hình ảnh, chính hình ảnh định hướng đời sống của mỗi người: nếu khả năng tạo hình và sống
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hình ảnh này kém quá thì con người trở nên yếu đuối, vật vờ. Vậy muốn cho trẻ con có cơ hội phát
triển khả năng tạo hình thì cần vun tưới óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng mạnh mẽ làm cho con
người có nó trở nên vĩ nhân, trở nên nhà phát minh khoa học sáng chế, văn hào . . . Vì tất cả đều là
những người giàu óc tưởng tượng. Phương thế phát triển óc tưởng tượng là các truyện thần tiên,
phiêu lưu vì trong đó nhân vật không bị trói
buộc vào những điều kiện hạn cục của không thời gian, muốn bay lên mây hay lặn xuống biển đều
được cả. Vừa ở bên Đông chỉ việc đằng vân là bay sang Tây mà không hề hấn gì. Khi bị nạn vẫn mãi
mãi sống, và có đầy những phép thần thông, hô phong hoán vũ . . . Đó toàn là những nét của cõi
tiên bồng biểu thị cõi u linh man mác, là quê hương của con người đại ngã. Con người bị đuổi ra
khỏi quê hương thần tiên đó là lúc sợi dây rốn bị cắt đứt không cho sống đồng hoá với Mẹ để một
mình đi vào cõi hiện tượng hạn hẹp. Đó là một bước bị tống cổ ra khỏi cõi thiên thai, nên nhiều trẻ bị
mang thương tích trong thần kinh ( traumatisme ), vì thế thiên nhiên cũng phải chia quá trình phân
hoá con khỏi Mẹ thành nhiều chặng.
Chặng đầu là lúc cắt rốn ( cordon ombilical ), chặng hai là lúc trẻ không được bú nữa.
Đấy là những bước đầy đau thương đưa trẻ con vào đường xuất tiến ( evolution ) ngược với đợt phản
hồi ( involution ) sau này ở tuổi già trở lại tâm linh đại đồng.
Đợt xuất tiến xẩy ra ở quảng từ 5 đến 10 tuổi khi trẻ con chưa đủ sức đi sâu vào thế giới hiện tượng
với những thực tế phụ phàng của nó, nên tâm hồn các em cần được nuôi dưỡng bằng những truyện
thần tiên. Đó là lý do sâu xa tại sao các em thích nghe truyện truyền kỳ.
Đối với nền nhân bản toàn vẹn thì khiếu năng nào cũng được coi trọng và được chăm nom phát triển
theo đà đi lên của tuổi.
Phải dùng tiểu học cho trí nhớ và óc tưởng tượng, trung học cho sự suy luận, nhận xét, đại học cho sự
sáng kiến phát minh.
Nếu phân chia như thế ta sẽ thấy chưa vội gì bắt trẻ đi vào thực tế quá sớm, chưa đến lúc đó. Với các
em, truyện chưa cần đúng với thực tế, chỉ cần đầy phiêu lưu kỳ ảo. Sự thích thú của các em khi
nghe truyện biểu lộ một nhu cầu thâm sâu là nuôi dưỡng vun trồng ớc tưởng tượng. Đấy là điều óc
duy trí không nhận ra, nên rút khỏi chương trình tất cả những truyện truyền kỳ, vội đem những
chuyện quá thực tế lý sự nhét vào đầu óc của trẻ là làm hại chúng mất dịp sống sung mãn giai đoạn
thần tiên cần thiết cho sự phát triển đều đặn, và nuôi dưỡng cơ sở tinh thần.
Đem lý luận phân tích đặt trước sự học thuộc lòng và tưởng tượng là gây cảnh tan nát quay cuồng
trong đầu óc trẻ con sau này. Ngược lại cho học thuộc lòng, cho trẻ nghe chuyện thần tiên, rồi sau
này đến trung học và đại học mới tập phân tích thì cơ sở tinh thần mạnh và óc phân tích được vun
tưới đúng lúc. Nền giáo dục hiện tại y cứ trọn vẹn trên hai cơ năng là lý trí và ý chí ( volonté ), nên
chỉ sản ra được những người lý trí què quặt, tâm tư vật vờ, thiếu hẳn trụ cột tâm linh.
Con người theo giáo dục lý trí chỉ là con người có óc suy luận nghĩa là mãi mãi vẫn khuôn mình vào
trong vỏ cá nhân ly cách, chứ không biết được chiều kích vũ trụ bao la của con người nguyên vẹn đã
được phát triển hết mọi cơ năng tuỳ theo với lứa tuổi. Đấy là thiếu sót căn bản mà nền giáo dục hiện
đại phải sửa chữa.
Cần phải đưa vào sách học vở lòng một số truyện thần tiên kỳ ảo. Đối với nước ta, đó sẽ là những
truyện về đời Hùng vương, Âu Cơ, Loa thành, Sơn Tinh, Thuỷ tinh, Phù đổng . . , làm thành một
sách cho trẻ học.
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Có thề đặt thành thơ rồi phổ nhạc cho ca vũ càng tốt. Lúc kể truyện tuyệt nhiên không được nói là
truyện tạo. Cứ kể một cách say sưa cho trẻ tham dự toàn vẹn vào câu truyện, giúp cho chúng nó nảy
nở óc tưởng tượng. Sau này lớn lên cở 12, 13, tuổi lúc trẻ bắt đầu phát triển óc suy luận thực tế, thì
chúng sẽ nhận ra điều đó chỉ là truyện ẩn dụ, huyền sử, không cần và cũng không nên giải thích sớm
làm gì.
Mỗi giai đoạn giáo dục sẽ nhằm phát triển một vài tài năng: Ở tuổi niên thiếu là óc tưởng tương và trí
nhớ, chưa vội xác định là cột chặt tâm trí vào thực tế, điều đó có thể gây hại cho sự triển nở óc tưởng
tượng. Cũng vì thế mà cũng không nên cho học toán quá sớm.
( Hết trích )
c. Giai đoạn Trung và Đại học : Phát triển lý trí về Óc Phân tích và Tổng hợp.
XI.- Kết luận
Khi bàn tới những vấn đề rộng lớn và hệ trọng trên, tức là ta đã đề cập tới vấn đề Giáo dục Quốc
gia. Muốn có một nền giáo dục đa năng và đa hiệu thì phải có:
1.- Bộ sách dân tộc gồm : Kinh, Triết, Sử, Văn. Học Kinh Triết để thấm nhập Minh triết
giúp thành Nhân, còn học Sử Văn hầu thủ đắc kiến thức để thành Thân, đó là nền giáo dục toàn
diện.
2.- Phải có Tam giác ngữ để tải đạo cho thích hợp: Linh ngữ linh tự để truyền đạt kinh
Điển và Triết, còn thông ngữ để truyền đạt Sử ,Văn.
3.- Cách đào luyện con Người: phải thuận theo 4 đợt suy luận của sự phát triển con người
và 3 yếu tố tạo dựng cơ sở tinh thần.
Một nền giáo dục chưa hội đủ các yếu tố trên thì chúng ta chưa thể xây dựng được con Người
toàn diện: Thành Nhân và thành Thân, nhất là con người Nhân chủ, có đủ tư cách Tự Chủ, Tự
Lực, Tự Cường. Đây là đầu mối của việc cứu quốc và kiến quốc mà chúng ta đang khát khao
kiếm tìm.
Vấn đề bỏ hay học chữ Nho, không phải để bảo tồn hay đào thải cái cổ hũ, và lạc hậu, mà là phục
hoạt lại cái nền minh triết của cha ông đã bị bỏ quên, chỉ có chữ Nho mới có đủ khả năng truyền
đạt. Chính việc bỏ Minh triết “ vi Nhân “ khiến cho con dân Việt ngày nay tan tác như gà lạc mẹ.
Bỏ chữ Nho là bỏ Minh triết của Việt Đạo, tức là bỏ quên nhu cầu cấp thiết của con Người nơi
Đây Bây Giờ. Nói gọn lại là đánh mất con người ” Nhân, Trí, Dũng “, tức là Hồn thiêng Sông
Núi.
Bỏ Nhân thì ghét bỏ đồng bào, căm giận con người, quên Nhân và duy Trí thì tuy là đồng bào
nhưng vẫn ăn ở bất công với nhau. Thiếu Nhân kém Trí thì mất Dũng, nên con người yếu xìu,
ngoài tinh thần nô lệ vọng ngoại, cầu cạnh, thì chỉ còn lại cái tính hung hăng xì xằng mà thôi!
Đó là lý do khiến cho vô số người chúng ta trở nên bất nhân và xã hội bất công.
( 1 ) : Hình ảnh lăng tẩm Tần Thủy Hoàng
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Cho đến bây giờ thì những bí ẩn xung quanh lăng mộ của ông vua đầu tiên của Trung Quốc
– Tần Thủy Hoàng vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng.
Lăng mộ này được coi là một trong những hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo của đế chế Tần Thủy Hoàng tọa
lạc phía Bắc núi Lệ, huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là vị vua có
công thống nhất 7 phe phái đang tranh giành và thành lập nhà Tần năm 221 trước công nguyên. Ông
cũng là người có công vĩ đại trong việc xây dựng một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại – Vạn lí
trường thành.

Những bức tượng bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng
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Mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau
Vị vua vĩ đại này đã ghi lại những kỉ lục về quân sự và ngoại giao của mình bằng một series những
tấm thẻ gỗ, thẻ tre. Ông đã thành công trong việc phát huy tôn giáo cũng như xây dựng một chế độ cai
trị hoàn hảo. Trong số những thành tựu quan trọng khác của vị vua đầu tiên này còn có việc tiêu chuẩn
hóa hệ thống các văn bản khác nhau, thống nhất đơn vị đo lường và tiền tệ. Mặc dù có những tiến bộ
nhưng Tần Thủy Hoàng là vị vua chuyên chế trong triều đại cai trị của mình.
700 chiến binh đầu tiên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được khám phá năm 1974. Đây là đội quân
canh gác cho lăng mộ của vị vua nổi tiếng này.
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Những bức tượng sống động như thật
Điều thú vị là những thợ xây dựng tuyệt vời này đã sắp xếp rất ngăn nắp các buồng an táng sau khi vị
vua này lên ngôi năm 246 trước công nguyên khi mới 13 tuổi. Theo sau những tài liệu về đặc điểm cá
nhân của mình, Tần Thủy Hoàng mong muốn có một công thức hoàn hảo để giúp ông có thể duy trì đế
chế cai trị linh thiêng của mình. Tuy nhiên, công trình này phải mất 36 năm mới được hoàn thành
(hoàn thành năm 210 trước CN).
Việc khám phá ra kho tàng bảo cổ này diễn ra năm 1974 khi một nhóm các nông dân Trung Quốc đi
qua lăng mộ này trong khi cố gắng khoan một nguồn nước. Điều gây nên ấn tượng mạnh mẽ của nó là
kích thước vô cùng lớn và những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được lưu giữ trong đó. Nó bao gồm
8.000 quân nhân được thực hiện bằng đất nung với kích thước như người thật và cả một đội quân
ngựa. Bởi vì mỗi bức tượng là một cá thể riêng biệt nên chúng được xây dựng với loại đất sét nung với
bề dày khoảng 8 cm. Bạn có thể phân biệt từng người lính, những con ngựa trong vẻ độc đáo riêng, có
vũ khí và cả trang phục.
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Khu vực đã được khai quật
Các chiến binh được đặt theo cấp bậc mà họ nắm giữ trong thời gian đó. Sự khác nhau của 8.000 chiến
binh này được đặt trong 3 gian phòng tách biệt. Căn phòng đầu tiên và lớn nhất là hầu hết những
người đang hoạt động tích cực. Căn phòng thứ hai là nơi dự trữ trong khi căn phòng thứ 3 nhỏ hơn có
68 chỉ huy ưu tú. Tất cả binh lính đều quay mặt về hướng Đông để bảo vệ sau khi Tần Thủy Hoàng
qua đời từ những cuộc tấn công của đối phương có thể đến từ hướng đó.
Bí ẩn về những căn phòng với những tượng đất nung các binh lính trên thực tế chỉ chiếm 1% diện tích
của toàn lăng mộ. Phần trung tâm với chiều cao gần 30 mét xây dựng bên dưới một kim tự tháp bằng
đất nung vẫn chưa hề được khai quật. Theo các tài liệu sử học Trung Quốc và những truyền thuyết
được lưu truyền rộng rãi, nó giống như một phần của bản đồ thành phố với những bức tường, cung
điện, nghĩa trang tức là có thể phục vụ Tần Thủy Hoàng khi ông sang thế giới bên kia. Các con sông
và dòng nước được làm từ thủy ngân trong khi bầu trời được thiết kế với những chòm sao làm từ ngọc
trai.
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Toàn cảnh đội quân khổng lồ
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Hiện tại đang là điểm thu hút khách thăm quan
Cung điện ngầm này được cho là một cấu trúc phức hợp hùng vĩ nhất với những tiện ích xa hoa. Nó có
thể là địa điểm chôn cất của những kho báu: đá quý, vàng bạc, nhiều kim loại quý khác… Cấu trúc
phức tạp của nó được trang bị cả hệ thống chống thấm trong diện tích gần 7 km2 đã lấy đi sinh
mạng của khoảng 700.000 tù nhân chiến tranh và những nô lệ. Sau khi công trình hoàn thành họ
đều bị thủ tiêu để đảm bảo bí mật của lăng mộ. Để đảm bảo cộc sống thứ hai hoa lệ như cuộc
sống khi ông còn sống, những mĩ nhân của ông cũng được chôn theo cùng với lăng mộ.
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Uy phong của ông vua họ Tần
Mặc dù việc mở cửa cho khách du lịch đã được thực hiện nhưng người ta cũng chưa biết đến khi nào
toàn bộ bí ẩn của lăng mộ này mới được hé lộ hoàn toàn.

HẾT
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Hình Ảnh Dại Dạo Âm Dương Hòa

Một trong những Nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ
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