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PHẦN MỘT 
Một số Vấn đề quan trọng Về Văn hóa Việt 

qua công trình Triết lý An Vi và Việt Nho của T. G. Kim Định  

 

A.- VẤN ĐỀ 

Trong sách “ Kỳ Môn Độn Giáp đại toàn thư “ có câu :  “ Tích nhật Hoàng Đế chiến Si 

Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu: ngày xưa Hoàng Đế chiến với Si Vưu, Trác 

Lộc trận ấy kéo dài tới nay vẫn chưa có hưu chiến “. ( Kinh Hùng khải triết. Kim Định )   

                                                              I.- Hoàng Đế  là ai? 

Thưa: Hoàng Đế có tên là Hiên Viên, một lãnh tụ Du mục đã dẫn đoàn súc vật từ Tây 

phương ( từ dãy núi Oural bên Âu Châu ) di chuyển qua mạn cực Bắc của nước Tàu phía 

trên Sông Hoàng Hà, sau đó tràn xuống vùng Trung nguyên giữa hai Sông Hoàng Hà và 

Dương Tử, đánh trận Trác Lộc với Si Vưu, - lãnh tụ của các chủng tộc Nông Nghiệp  -.  

Si Vưu bị thua ở Bản Tuyền, máu của đại chủng Việt chảy lan hàng dặm. Hiên Viên thâu 

tóm Đất đai, Dân số, các Phát minh cùng Văn hóa của Việt tộc,  lập nên nước Tàu vào 

năm - 2697, ( sau họ Hồng Bàng 182 năm ), xưng là Hiên Viên Hoàng Đế, Hoàng Đế là 

Thuỷ tổ của các nhà cầm quyền Tàu. 

Tuy Si Vưu bị thua, nhưng cuộc chiến giữa hai nền Văn hoá Du mục và Nông nghiệp vẫn 

kéo dài từ đó tới nay.    

Qua thời gian hơn 47 ngàn thế kỷ, những vết tích xưa đã bị lớp bụi Thời Không vùi lấp. 

Những lãnh vực Huyền sử, Lịch sử, Văn hoá của Việt đã bị vùi sâu và trở thành mớ hổ 

lốn trong Hán Nho. 

 Dựa theo công trình khai quật trong 50 năm về nền Văn hoá Tổ tiên của Triết Gia Kim 

Định, chúng ta thử lần theo cuộc chiến “ Dĩ Cường lăng nhược “ của nòi Đại Hán từ đó 

tới nay ra sao ?   

Qua cuộc khai quật nền Văn hóa của đại Chủng Việt, xem ra Việt Nam là nơi được ký 

thác nhiều hơn hết, Triết gia Kim Định không những đã lần mò từ Đông qua Tây, từ Kim 

lên Cổ, đào xới, lượm lặt, gạn đục khơi trong, nên đã đề xuất được những đề những quyết 

động trời về Việt Nho và Triết lý An Vi, những luận cứ này ngược với những điều đã 

được nhiều người tin tưởng xưa nay. 

Rằng là nền Văn hoá xưa nay chúng ta cứ tưởng là riêng của Tàu, thực sự là Di sản Văn 

hóa chung của đại Chủng Việt, trong đó có Dân Tàu ở Nông thôn, Nhật, Hàn Việt.. . 
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Hiên Viên đã chiếm đoạt nền Văn hoá Vương đạo của đại chủng Việt thuộc phương Nam, 

các Tổ tiên Tàu về sau lại xuyên tạc, thêm bớt, cạo sửa cho hết vết tích Việt để  nhận làm 

của riêng Tàu, họ còn xen dặm yếu tố bạo động vào cho hợp với khẩu vị bạo động của 

Du mục thành Hán Nho bá đạo của phương Bắc. Lâu ngày, một số Cha ông chúng ta đã  

không nhận ra nguồn gốc, cứ mãi ký tụng  mớ hỗ lốn Hán Nho vừa Vương lẫn Bá đạo, cứ 

tin  Nho là của riêng Tàu, nghe ai nói khác là dè bỉu không tin, nhất là Việt Nho của Việt 

Nam, không dè rằng ngoài Hán Nho còn có nhiều thứ Nho, mà Nho đâu phải của nhà  

Hán, nhà Hán chỉ có công  xuyên tạc Nguyên Nho của Khổng Tử  cho mất  «  Vi ngôn 

đại Nghĩa «  mà  thành Hán Nho bá đạo.    

 Suốt giòng Lịch sử trải dài gần 5 ngàn năm,các nhà cầm quyền Tàu chuyên gây chiến 

tranh, cướp bóc và bành trướng, hết trong đất liền, nay lại  ra Biển Đông !.  

Dân Việt Nam đã được Tàu gán tặng cho biệt hiệu Nam Man mọi rợ, thế nhưng suốt 

giòng Lịch sử Thiên triều đã thua Dân Nam Man đến 13 trận chiến  lớn nhỏ ! ( Xem 

Phần Hai. Bài 5 ). 

Vì  công trình độc đáo và quá phức tạp, lại đi ngược dòng đời, nên công trình của T.G. 

Kim Định gặp phải nhiều búa rìu và thử thách, với công trình quá đồ sộ gồm 33 cuốn còn 

lại trong 46 cuốn, dày hơn 7000 trang, nhiều vị  không chịu khó đọc cho hết, cứ  lướt 

qua, thấy đôi điều không hợp với khẩu vị của mình, nên chê bai, xa lánh.  Chủ ý của công 

trình không phải để tự hào dỏm, mà là tìm lại cái Tinh hoa ngàn đời của Tổ tiên về Con 

Người và Dân tộc để cùng giúp nhau canh tân đời sống, hầu có đủ Nội lực mà vươn lên 

vực dậy từ hố sâu cho đỡ khổ nhục triền miên. 

Tóm lại, từ Hiên Viên Hoàng đế tới nay, khởi từ năm  - 2697, các nhà cầm quyền Tàu 

đa số đều gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng, cuộc bành trướng từ Mao Trạch 

Đông đến Tập Cận Bình lại càng thâm hiểm và tàn bạo, vì đã đến giai đoạn nước rút, 

giai đoạn nhằm xoá bỏ Lịch sử của một Dân tộc để hòng Nô lệ hóa Việt Nam.! 

Đây là cuộc đấu tranh Chính nghĩa để sinh tồn, chứ không là chỉ cố chấp về mối thù 

truyền kiếp. 

II.- Si Vưu là ai ? 

Si Vưu cũng là Li Vưu là lãnh tụ của Liên đoàn các Cư dân Nông nghiệp thuộc đại chủng 

Việt ở Vùng Trung nguyên nước Tàu, trong đó có Lạc Việt của Việt Nam. 

« Si Vưu có tên được ghi ngay trang đầu Huyền sử nước ta rằng : “ Ðế Nghi muốn bắt 

chước Ðế Minh trong việc tuần thú phương Nam, nên trao nước lại cho Si Vưu rồi 

lên đường Nam Tiến ( Xem Kinh Hùng số 3. Kim Định ).  «    

Si Vưu có Biệt hiệu là Trung Quang, là lãnh tụ của các chủng Việt thuộc Văn hoá Nông 

nghiệp, Si Vưu chống lại sự xâm lăng của Hiên Viên, tuy bị bại trận, nhưng cuộc chiến 

giữa hai nền Văn hóa Nông nghiệp và Du mục vẫn kéo dài mãi tới nay.       Với biệt hiệu 

là Quang Trung, ( đảo ngược của Trung Quang ) Nguyễn Huệ  quyết lật lại thế cờ, đánh 

lấy lại Lưỡng Quảng, nhưng không may vận nước chưa tới, vì Vua Quang Trung đã bị 

đoản số.  

( Xin xem thêm phần Hai ở dưới ). 

 

III.- Mối Tương quan thật sự giữa Việt Nam và Trung Hoa  

Ta nên nhớ muốn lập thành một Dân tộc thì Dân tộc đó phải có nền Văn hoá để mọi con 

Dân quy tụ với nhau về cùng một Mối: Mối đó Tinh thần hay Hồn Dân tộc.  Muốn cai trị 

một Dân tộc thì kẻ Thống trị luôn tìm cách tiêu diệt cái Mối chung của Dân tộc Bị trị, 

Khi đã quên Gốc Dân tộc thì Dân tộc Bị trị sẽ bị Phân hóa giúp cho việc cai trị được dễ 
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dàng, nên  kẻ Thống trị nào  cũng  áp bức bóc lột  cho kẻ Bị trị nghèo đói và ngu dốt để 

mất tinh thần chống đối, trước sau gì thì Dân tộc mất gốc đó cũng bị tiêu diệt. 

Trung cộng đã cho Việt Cộng ăn bùa Lú, với 4 tốt, 16 Chữ vàng cùng mấy Tương quan 

để dụ CSVN phá cho nát tận nền Hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc của Việt Nam. 

Thượng tằng kiến trúc là “ Văn hiến Chi Bang “ mà Vua  nhà Minh đã phong tặng cho 

nhà Trần.  

Từ xa xưa các nhà cầm quyền Tàu đã vu cho Việt Nam là giống Nam Man, họ tự xưng là 

người Hoa Hạ, tức là loài người cao trọng. Suốt trường kỳ lịch sử, lúc nào các nhà cầm 

quyền Tàu cũng tìm mọi cách tiêu diệt Dân tộc Việt Nam. 

 Nhất là từ khi mặt trận Cao, Bắc Lạng năm 1951 được khai thông, Trung Cộng đã tràn 

vào, đem Bùa Lú « 16 chữ vàng, 4 tốt cùng với mấy Tương quan vớ vẩn « mê hoặc »   

đảng CSVN-  lũ vừa Tham vừa Ngu - để dùng loại Ong Tay Áo này hòng tiêu diệt hết mọi 

nền tảng của Dân tộc Việt Nam. 

  

Nước Tàu đã cai trị nước Việt Nam hơn 1000 năm cùng với 13 cuộc chiến , nhưng Việt 

Nam vẫn luôn lật ngược được thế cờ, và với cuộc chiến lớn nhỏ nào, Nhân Dân Việt Nam 

cũng giáng cho kẻ thù khổng lồ những đòn bại nhục.  Cứ đọc lại Bài “ Hịch Tướng Sĩ  “ 

của Đức Trần Hưng Đạo và Bài “ Binh Ngô Đại cáo “ của Vua Lê Lợi thì biết rõ được 

tội ác truyền kiếp của các nhà Cầm quyền Đại Hán. Sở dĩ một nước nhỏ mà trường kỳ 

chống đỡ được với kẻ thù khổng lồ sát nách, nham hiểm là nhờ Tinh thần Bất khuất của 

Dân tộc, Tinh thần đó cũng gọi là Hồn Thiêng Sông Núi: Hồn Thiêng Sông là Trí hay 

Lý Công chính, Hồn Thiêng Núi là Nhân, Sở dĩ Hồn Thiêng là vì Hồn  hay Tinh thần 

Nhân Trí Dũng của Dân tộc này nơi đâu và lúc nào cũng hiển hiện trong Tâm Trí mọi 

con Dân của nước hay cách khác là ai cũng có và cũng hiểu Tinh thần đó mà Yêu thương 

nhau  và  Sống theo lối phải “có Đi có Lại “  mà Hoà với nhau.  

Đó là nguồn gốc Tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt Nam. 

 Ngày nay theo nếp sống mới, chúng ta ưa tìm những cái gì cao xa mới mẻ, quên mất cái 

Gốc ngàn đời của Tinh thần Dân tộc, nên mới có những đứa con Lạc Hồn, ăn phải bã 

Tham, Sân, Si, bị Giặc xiết vòng Kim Cô vào cổ, viện  mọi sự gian dối, đem Giặc truyền 

kiếp vào nhà, phá tan nền Văn hoá của Một “Văn hiến Chi Bang “, lớp người nô lệ Kẻ 

Thù truyền kiếp này lại vô cùng hạnh diễn làm kiếp tôi đòi và vỗ ngực tự xưng là Đỉnh 

cao Trí tuệ!  

Chẳng những thế, đa số chúng ta cũng chẳng mấy thiết tha với nguồn Gốc Dân tộc, đến 

nỗi không dám gọi nhau bằng Đồng bào, nên đánh mất Tinh thần Đoàn kết để có  đủ  Nội 

lực vùng lên, cứ để bị một nhóm CSVN đè đầu cưỡi cổ, sống một cách ô nhục! 

 

IV.- Âm Mưu cuối của Đại Hán và Việt cộng 

“ Ngày 29-3-2013, Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 

bố quyết định về các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, theo đó 

sẽ không thi môn Lịch sử.”   

 

 Mới đây, tin trên lại được nhắc tới, theo Duy vật Sử quan, CSVN cho rằng Lịch sử Việt 

Nam trước đây toàn là Lịch sử Nô lệ, chỉ khi có Hồ Chí Minh, và đảng CSVN giải phóng 

Dân tộc ( Giai cấp Vô sản )  thì Việt Nam mới có những trang Lịch sử độc lập oai hùng, 

nhưng nay mọi thứ lý luận Hiếp dâm Lịch sử  của CSVN đã được phơi bày là phách lối 
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và giả trá, CSVN phải tìm cách sửa chữa lại để xoay thế cờ theo thời thế, để chạy tội 

phản bội Dân tộc. 

Chúng tôi và một số vị thì cho đây là tiến trình Hán Hóa từng bước Dân tộc Việt Nam, 

một công trình không ngừng nghỉ từ Hiên Viên Hoàng Đế đến nay đã 4712 năm, tuy đã 

được chư hầu CSVN làm Nội tuyến đưa đường dẫn lối hơn 70 năm nay, nhưng Hán Tộc 

vẫn chưa bao giờ làm xong vụ Cướp phá  không tiền khoáng hậu này. 

 

Việc tiết lộ nhỏ giọt từ tin : 

 1.-CSVN bán khoán nước cho Trung cộng tại Hội nghị Thành Đô,( do việc 

ngụy tạo hai cuộc chiến, cái gọi là «  chống Pháp và Mỹ Ngụy «  để  cướp nước «   nên 

mắc nợ không thể trả, buộc đem lãnh Thổ, lãnh Hải  ra cấn ! )    

 2.- Trung cộng kêu gọi Việt Cộng trở về với nguồn Đại Hán ( giặc cướp VC trở 

về với giặc cướp TC, nhưng buộc phải mang theo cả nhân dân VN! )  

 3.- Việc CSVN cho Tàu đấu thầu các công trình xây dựng cũng như cho thuê rừng 

để Trung cộng lập Căn cứ nội ứng cũng như cấy dân Đại Hán rải rác khắp nước Việt 

Nam ( do mắc phải vòng Kim Cô xiết cổ )   

 4.- Việc cấy những tên Hồ tặc vào các Cơ quan xã hội VN ( dùng hậu duệ của 

Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống , Hoàng Văn Hoan, Hồ Chí Minh. . làm nội công khi có 

ngoại kích  )  

 5.- Việc trưng Cờ Trung cộng với 5 ngôi sao nhỏ. ( chuẩn bị cho việc giao nộp 

nước cho Trung Cộng vào năm 2020 )  

 6.- Việc sửa lại số Chứng minh Nhân dân đến 12 số ( để  cho hợp với số chứng 

minh nhân dân của hơn 1 tỷ 4 dân )  

 7.- Và Việc bỏ môn Sử học ( để tiêu diệt nguồn gốc Tinh thần Dân tộc )  

( Xem các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở Phần Hai )  

 

Tất cả  đều nằm trong Ý đồ Tàm thực từng bước thuộc giai đoạn chót của Trung cộng để 

xoá bỏ Lịch sử, khiến cho Dân tộc Việt Nam mất Gốc mà làm Nô lệ cho Đại Hán !.  

Việc này cũng lặp lại những gì mà Tổ tiên Trung cộng đã cố làm từ xưa, một mặt Tàu 

cướp đoạt Văn hoá đại chủng Việt, mặt khác vu cho dân Đại chủng Việt  là man di mọi 

rợ với tên Tứ Di:  Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch. Cái ác Tâm của bọn thống 

trị đại Hán và VC là áp bức bóc lột dân bị  trị cho đói nghèo và ngu dốt, nhất là cướp 

đoạt rồi đánh tráo Văn hóa, nhằm làm cho lớp người nô lệ mất Gốc Văn hóa, trở nên hèn 

hạ mà trường trị. CSVN cũng đã tự nguyện theo sát con đường này, giúp đại Hán tàm 

thực Việt Nam suốt hơn 70 năm nay. 

 

Tuy nhiên, nhờ  nền Văn hoá  Thống nhất của Việt Nam có  hai dòng: dòng Kinh Điển 

của Văn gia và Văn chương truyền khẩu ( Ca dao, Tục ngữ và các Truyền lý ) của Chất  

gia, tuy Tàu đã trường kỳ cố tiêu diệt Văn hóa Việt bằng tịch thu sách Nho của Văn gia, 

nhưng còn Văn chương truyền khẩu của Chất gia đã ăn sâu vào Tâm Trí nhân dân, 

không cách nào phá nổi, Tinh thần bất khuất này đã thấm sâu vào xương tuỷ của đa 

số nhân dân Việt Nam, nên cuộc Chiến giữa nền Văn hóa Du mục và Nông nghiệp hay 

giữa hai nền Văn hóa Tàu – Việt là một cuộc chiến lâu dài và bao trùm mọi lãnh vực. 

Cuộc chiến trở  nên vô cùng phức tạp,vì các lãnh vực đã lẫn lộn xen kẽ vào nhau, nhất là 

phần nền tảng đã bị Tàu tẩy xóa để “ chiếm Công vi Tư “ cũng như đã bị lớp bụi Thời 
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Không che lấp, nên việc tìm cho ra Nguồn gốc cùng Nội dung của nền Văn hoá Tổ tiên là 

công việc diệu vợi, đòi hỏi nhiều Tâm Trí mới bao quát được.  

Như một cô Hồng thiên ngoại, với lòng Yêu nước nồng nàn, với Trí lự sâu xa và Trực 

giác bén nhạy, Triết gia Kim Định đã miệt mài trong 50 năm trời, một mình lầm lũi trong 

khoảng Trời cao Đất dày và Thời gian mịt mù của Quá khứ, tìm về nguồn cội Dân tộc, 

khai quật lên Việt Nho, được trình bày theo Tinh thần Triết lý An Vi tức là Dịch lý để 

phục hoạt lại nguồn mạch sống theo Thiên lý ( Thái cực ) của Tổ tiên. Chỉ vì cái tội 

ngược dòng Đời để về Nguồn, nên không những bị ngộ nhận mà còn lãnh những búa rìu 

của dư luận, nhưng tới nay đã được một số biết đến, bỏ công tìm tòi học hỏi, hy vọng với 

công trình đồ sộ này, ngày một biết đến nhiều hơn, hy vọng bộ sách Dân tộc gồm “ Kinh, 

Triết, Sử, Văn “ sẽ được xây dựng trong tương lai, để neo Hồn Thiêng lại với Dân tộc 

như kỳ vọng thiết tha của T.G. Kim Định. Khi đã có Bộ Sách Dân tộc cũng như Dân Do 

Thái có Bộ Thánh Kinh, dẫu ai có ở Đông sang Tây, lên Bắc xuống Nam thì  vẫn nhớ 

mình là con Rồng Cháu Tiên: Tiên là Nhân, Rồng là Trí và Hùng Vương là Hùng Dũng , 

Nhân, Trí, Dũng là Nội lực của mỗi con dân Việt, cũng là Nội lực của cả Dân tộc. Tiên 

Rồng không phải là chuyện hoang đường, chỉ hoang đường với những ai đã bỏ quên Gốc 

Tinh thần Tổ tiên. 

Vì vấn đề quá phức tạp, để phần nào đừng làm phiền quý độc giả, chúng tôi xin tóm tắt 

những điều đã học được, sau đó chúng tôi trưng dẫn một số công trình  khai quật, lượm 

lặt và  gạn lọc của T.G. Kim Định để làm sáng tỏ thêm. 

 

B.- Động cơ và Đường hướng Cứu Nước của Triết gia Kim Định. 

Là một Linh mục Công giáo, có kiến thức sâu rộng nhất là về Triết học, lại có lòng Yêu 

nước nồng nàn của một Công dân, đứng trước nỗi khổ đau và nỗi nhục nhằn triền miên 

hàng bao thế kỷ của con dân Việt, nhất là trước sự lộng hành của Hận thù, CSVN đã dày 

xéo con Người và tàn phá Đất nước đến tận đáy, Kim Định không thể Vô cảm, nỗi quốc 

phá gia vong dày xéo Trí óc và con Tim, khiến Kim Định thổn thức khôn nguôi. Kim Định 

một mình một ngựa khắc khoải đi tìm đường Cứu con Người và Đất nước.   

 Không như Hồ Chí Minh tìm cách cứu nước bằng động cơ Hận thù, với chế độ 

tham tàn và cường bạo, bằng cách cướp giết đồng bào và phá tan đất nước. 

  Kim Định cũng không tìm con đường Cứu nước qua thể chế Chính trị không 

quan tâm tới Gốc con Người và Đạo lý Dân tộc. 

  Kim Định bơi ngược dòng đời để tìm về nguồn mạch của nếp sống Tổ Tiên, tức 

là Văn hóa của Dân tộc, nói rõ hơn là tìm cách Cứu nước bằng con đường Văn hoá, vì 

quan niệm Văn hoá là Nguồn cội của Tinh thần con Người, của Tinh thần Dân tộc và 

cả các Cơ chế xã hội, chứ không chỉ tìm cách chắp vá ở chế độ Chính trị như người ta 

thường làm.    

 

 Chúng ta thử hỏi tại sao T.G. lại phải đi ngược dòng đời để tìm về mạch sống ngàn đời 

của Tổ Tiên. Cứ lướt qua Lịch sử Dân tộc thì sẽ thấy.    

 Việt Nam là một nước nhỏ hơn mấy chục lần, được Tàu vu cho là thứ man di mọi rợ, thế 

mà qua 1000 năm Tàu đô hộ, cùng trải qua 13 cuôc chiến lớn nhỏ, với bao nhiêu kế thâm 

ác tiêu diệt Văn hoá Việt Nam, kết quả kẻ địch khổng lồ Bắc phương đều bị thảm bại, 

không tài nào khuất phục được cũng như tiêu diệt được giống nòi Lạc Việt.  



 

6 

 

Động lực nào giúp Dân tộc ta giữ vững được bờ cõi suốt gần 5000 năm lịch sử, đây là 

một thử thách to lớn triền miên hàng ngàn thế kỷ để vượt qua, chứ không phải là một sự 

Họa may nhất thời!   

Một nước tương đối nhỏ, dân số ít ỏi, của cải cũng ít, Vũ khí không nhiều, sức mạnh 

đó quả là không do yếu tố Vật chất, mà chính là Tinh thần Bất khuất của Dân tộc . 

Sức mạnh Tinh thần này nằm ngay trong nền Văn hóa của cả Dân tộc, mà nền tảng 

của Dân tộc chính là nơi mỗi con Người, nhưng là mẫu con Người nào, mà nguồn sức 

mạnh của con Người và của cả Dân tộc là từ đâu?  Đó là đường hướng đi tìm của 

Triết gia Kim Định. 

 

Tuy không phải là môn sinh, cũng như chưa một lần diện kiến Triết gia, nhưng qua Công 

trình Việt Nho và Triết lý An Vi, tôi đã đọc được những cảm nghĩ và thổn thức của Triết 

gia giữa các giòng chữ của hàng ngàn trang sách, rằng là khi nào Kim Định cũng than 

thở là không kịp nữa rồi, vì tìm ra cho được nguồn mạch Văn hoá cũng như đem tinh 

thần Văn hoá vào việc cứu con Người và Đất nước là việc khó khăn, đòi hỏi phải có thời 

gian  lâu dài và quả thật là không kịp như hiện nay !. 

Với hành trang chính là tấm lòng Yêu nước sâu đậm của một Công dân cùng với tinh 

thần Triết học Tây và Đông phương, giúp cho cái nhìn mọi vấn đề một cách viên mãn 

và nhất quán, Kim Định đã phải lục soát qua mọi lãnh vực của Đông, Tây, Kim, Cổ, 

đào xới, chắt lọc, gạn đục khơi trong mà đề ra Chủ thuyết Việt Nho và Triết lý An Vi. 

 

 Kim Định đã lần mò  qua nhiều lãnh vực của Đông, Tây, Kim, Cổ: 

 1.- Về phương Đông: Kim Định đã Kinh qua các lãnh vực: triết Ấn Độ,Kinh điển 

Hán Nho, Lịch sử Trung hoa, phong tục tập quán, các tác phẩm Văn học nghệ thuật của 

Trung hoa,nhất là Kinh Dịch .  Về Việt Nam thì nghiên cứu về Văn hoá Việt Nam, cả 

phần Kinh điển và phần Văn chương bình dân, Lịch sử, Huyền sử ( Thần thoại và Nhân 

thoại của Trung Hoa, Việt Nam và cả Thế giới )  Tổ chức làng xã và Phong tục tập quán 

Việt Nam. . . 

 2.- Về phương Tây: Ngoài Triết Tây phương, Kim Định đặc biệt nghiên cứu các 

tài liêu về Nho giáo của Mission étrangère của dòng Tên ở Thư viện nước Pháp, nhất là 

về các Khoa Tân Nhân văn, Kim Định còn học 10 năm về Hautes Études chinoises để 

nghiên cứu về Kinh Điển Nho giáo. 

Về Khoa Tân Nhân văn thì :  

 a.- Qua Di truyền học Kim Định đã nhận ra ( bằng trực giác) những bước Thiên 

di của Tổ Tiên nước Văn Lang qua trường kỳ lịch sử và khuyết sử để nhận ra môi sinh 

Vật chất và Tinh thần của Tổ tiên. Nơi đây là dãy núi Ngũ Lĩnh cũng như Hồ Động Đình 

ở vùng Trung nguyên bên Tàu 

 b.- Qua Khảo Cổ để nhận ra những Di vật qua cuộc thiên di, đó là các cổ vật, cổ 

nghệ  mang dấu ấn, vết tích của Văn hóa, nhất là Bộ Huyền số của Cơ cấu Văn hóa.Qua 

các Di vật, các Cổ nghệ Kim Định ra nhận ra Bộ số huyền niệm cũng như tìm ra Ý nghĩa  

của bộ số 2-3, 5 của nền Văn hoá. Bộ số huyền niệm đó được tìm thấy trong  cây Phủ 

Việt, Cái Đỉnh, cái Qua, cái Tước, cái Giả cũng như Trống Đồng Đông Sơn và Ngọc Lũ. 

Cũng như trong ngôn ngữ hàng ngày… .  

 c.- Qua Cơ cấu luận . Cơ cấu luận là khoa Tổng hợp bằng cách nhận ra các móc 

xích nối kết các Phần tử riêng biệt thành Toàn thể của nền Văn hóa, hay cách khác là tìm 

ra Mạch lạc Nội tại giúp quán thông được Toàn thể, đây là một Hệ thống có mối Liên kệ 
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Cơ thể, chứ không là mối liên hệ Cơ khí như Tây phương. . Mạch lạc Nội tại hay Sợi chỉ 

hồng giúp nối kết các phần tử của nền Văn hoá Việt Tộc lại với nhau là nét Lưỡng nhất 

(dual unit: 2 ↹1 ) hay “ Âm Dương hoà “ hay “ Viện ngọc Long Toại “ của Việt tộc 

cũng như “ Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương”. Nét Lưỡng nhất chính là nền 

tảng của Việt Dịch, của Vũ trụ quan và Nhân sinh quan của Việt tộc.  

 d.- Qua Tâm lý miền sâu để nhận ra Tiềm thức cộng thông của Nhân loại, tức là 

từ Ý thức lặn sâu xuống miền Tiềm thức, Vô thức, Siêu thức. Qua Tiềm thức cộng thông 

của Nhân loại chúng ta mới nhận ra các Sơ Nguyên tượng. Sơ Nguyên tượng là những ấn 

tượng được khắc sâu vào Tâm trí con Người. Đó là : 

 ** Mối tình bao la của người Mẹ ( Nguyên lý Mẹ của nền Văn hóa:Tổ mẩu Âu 

Cơ  )  

 ** Mối Tình keo sơn gắn bó giữa đôi Gái Trai khi Đính hôn và Kết hôn.( Quân 

tử chi Đạo tạo đoan hồ phu phụ : Mối liên hệ thuận Vợ thuận Chồng )  

 ** Mối Liên lệ Hoà trong từng Cá nhân, Gia đình và Xã hội, cũng như Tiết 

nhịp Hòa của Vũ trụ.( Đại Đạo Âm Dương hòa hay Dĩ Hòa vi qúy ). Đó là Đạo Nhân 

và Đức Nghĩa,qua Ngũ Thường và Ngũ luân,  nguồn mạch của Hùng Dũng. Tam cương 

của Việt là Nhân, Trí, Dũng. Còn Quân, Sư Phụ là Tam cương của Tàu.    

Đây là nguồn cội của nền Văn hoá Thái hòa Việt tộc. 

 

Ngoài ra, nhờ Tâm lý miền sâu mà phát giác ra Huyền sử ( Nội ) là nền tảng, là Linh 

hồn của Lịch sử ( Ngoại ).  

Cũng nhờ Huyền sử mà khi nghiên cứu Hán Nho phải vượt lên quá Tần Hán để nhận ra 

mối Đồng Dị của hai nền Văn hoá Vương đạo của Việt tộc và Văn hoá Bá đạo của Hán 

tộc, tức là Việt Nho và Hán Nho. Một bên Nông nghiệp theo lối Gian thực thì khoan nhu  

, còn bên kia theo lối Tiên thực của Du mục thì bạo động . 

Khi nghiên cứu về Văn hoá Trung hoa, Kim Định không những lần lên tới Tam Hoàng 

Ngũ Đế mà còn vươn tới nền Văn hoá Hoà Bình để nhận ra câu chuyện Huyền thoại Ta 

nê: khi thần Ta nê lên thăm kho Trời thì được ban cho  2 thúng Quyền lực và 3 thúng 

Khôn cũng như qua Thao thiết mà nhận ra Hình ảnh Tiên Rồng đã được phôi thai từ 

Văn Quỳ Long. Đó là Thái Nho. 

Từ đó, nhận ra Hoàng Nho của thời Tam hoàng với bộ sách Tam ( 3 ) phần, Ngũ ( 5 ) 

Điển, Bách ( 8 ) sách, Cửu ( 9 ) khâu, tới Nguyên Nho của Khổng Tử, rồi Chu Nho, rồi 

Hán Nho với Ngũ Kinh và Tứ thư . ., bộ sách mang huyền số này,  cho là ngoại sử và nhà 

Chu để cho bị mất. 

Khi nhận ra Hán Nho là một mớ hỗ lốn giữa Vương đạo của Việt Nho và bá đạo của Hán 

Nho, Kim định mới gạn đục khơi trong với tiêu chuẩn của hai nền Văn hóa Nông nghiệp 

và Du mục, hệ thống lại với mạch lạc Nội tại là  nét Lưỡng nhất, hay cách khác là trình  

bày theo tinh thần triết lý An vi  mà đề ra Chủ thuyết Việt Nho. 

 

Tuy Hán Nho vẫn có những câu về những vấn đề này, nhưng đã không nhận ra nguồn 

mạch Biến hoá nơi Dịch lý , không nhận ra mối Liên hệ cơ thể, nên cũng đã đánh mất 

luôn phần Tinh tuý “ Vi ngôn đại Nghĩa “. 

  

Trước đây Việt Nam có Tam giáo đồng nguyên: Phật, Lão, Khổng, nay thì cũng có Tam 

giáo chính: 
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   Nho giáo với Tam cương : Nhân, Trí, Dũng 

   Phật giáo với Tam cương: Từ bi, Trí tuệ, Hỷ xả 

   Kitô giáo với Tam cương: Bác ái, Công bình, Tha thứ . 

 

Hùng dũng, Hỷ xả, Tha thứ là hệ quả của đời sống Nhân / Trí; hay Từ bi / Trí tuệ hay 

Bác ái / Công bằng được hài hòa.  Ta có thể xem Nhân / Trí, Từ bi / Trí tuệ hay Bác ái / 

Công bằng như là các cặp Đối cực  “ Âm Dương hòa “ theo Dịch lý. 

Tuy danh xưng có khác nhau, nhưng cả ba đều mang Bản chất Hòa bình. Các Tôn giáo 

khác cũng có Bản chất như vậy. 

Nhờ tìm ra được nguồn cội và Hệ thống có mối Liên hệ Cơ thể mà Nho giáo hay Việt 

Nho đều mang Bản chất Hòa bình như Kitô giáo và Phật giáo, nhưng lại  có khả năng 

vào đời một cách rất tích cực, nhưng khốn nỗi chỉ có Tri mà không Hành nên mới bị 

sa đọa .  

Những xích mích Tôn giáo trước đây cho chúng ta biết rằng chúng ta đã đánh mất Tinh 

hoa của Tôn giáo mình. Cũng vậy, Nhân Nghĩa, Tam cương, Ngũ Thường, Ngũ Luân của 

Hán Nho  cũng  chỉ còn vỏ mà cũng mất ruột như thế!  

 Khi một Dân tộc đánh mất sự sống Hòa với nhau thì mọi tai họa đều lần lượt  ập tới như 

hiện nay . 

Do đó mà sự sa đoạ về Văn hóa của Dân tộc là nguyên nhân sâu xa của con Người 

xuống cấp và Dân tộc phân ly, cũng là nguồn gốc rối loạn của các Cơ chế xã hội. 

 

( Xem Phần Bốn ơ dưới )  

 

C.-  QUAN  NIỆM VỀ  LỊCH SỬ, HUYỀN SỬ VÀ VĂN HÓA 
Theo Tinh thần Triết lý An Vi và Việt Nho  của T.G. Kim Định 

 

  I.- Sử  là Hàn thử biểu của Tinh thần Dân tộc  

Lịch Sử ghi chép những biến cố ( évennements )  xẩy ra trong không gian và thời gian 

xác định của Đất nước. Có vài cách chép Sử, nhưng thứ Sử ghi lại được sự Phế, Hưng 

hay Thịnh, Suy của Dân tộc mới là quan trọng, vì đó là tầm gương phản chiếu Tinh thần 

của Dân tộc qua các Thời đại. Đọc qua những sự kiện Phế Hưng của Dân tộc, người ta 

nhận ra Sử là thế giới bên Ngoài, là tấm gương phản chiếu lờ mờ của đời sống Nội tâm 

bên Trong hay Văn hoá của Dân tộc. ( The outward world is the dim reflection of the 

inward world )    

Nho cũng có câu : «  Hữu ư Trung tất Hình ư Ngoại «, còn Bình dân thì bảo “  con 

Người làm sao thì Bào hao làm vậy «. 

Văn hoá chúng ta có tính chất «  Hợp Nội ngoại chi Đạo «: Nội là Huyền Sử, Ngoại là 

Lịch sử.   Tuy là hai, nhưng Huyền sử và Lịch Sử  của Dân tộc cũng chỉ là Một như 

Tinh thần và Vật chất nơi một con Người, vì “ Thể Dụng nhất Nguyên, Hiển vi vô 

gián: Bản chất bên Trong và Diện mạo bên Ngoài có cùng Nguồn gốc hay những cái  

Hiện rõ  bên Ngoài  và cái Vi diệu ẩn khuất bên Trong cũng chỉ là Một, không có cách 

biệt “, cái Ẩn khuất bên Trong mới là động cơ quan trọng, cũng tương tự như Động 

cơ của chiếc xe . 

 

II.- Huyền sử là Nguồn mạch của Tinh thần của Dân tộc  
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 Huyền sử khác với Lịch sử.   Huyền Sử là những mẫu Huyền thoại được kết hợp lại, toát 

lên những chuỗi giá trị vượt không gian và Thời gian, trường tồn với Dân tộc, đây là «  

thứ kết tinh Văn hóa sau khi đã quên hết »  .  

Với Huyền Sử thì không thể hỏi nơi đâu và bao giờ, vì Tinh thần đó luôn luôn hiển linh 

như Hồn Thiêng Sông Núi, hay Hồn Nhân Nghĩa của Dân tộc . 

Có kết tinh được bộ Huyền sử tức là nền tảng Văn hoá thì Dân tộc mới xây dựng được 

Quốc gia. Một Dân tộc bỏ quên hay đánh mất Huyền Sử thì Dân tộc sẽ bị tiêu diệt, việc 

này cũng như khi con người để cho đời sống Tinh thần sa đọa thì Vật chất cũng suy 

sụp theo.  

Vì bị ảnh hưởng của Khoa học kỹ thuật, nhiều vị muốn cái gì cũng được rõ ràng khúc 

chiết, nên những gì u linh man mác như Tình cảm, Huyền sử đều bị khinh thường bỏ 

quên, khốn thay đây là sự Vong Bản làm chết cả Dân tộc !. Việc này chẳng khác nào một 

con người đánh mất nguồn Tình chỉ còn lại nguồn Lý, do đó trở nên Duy Lý Cực đoan, 

Duy Lý cực đoan là nan để của Nhân loại, vì nó đánh mất mối Tương quan hài hòa giữa 

con Người với nhau cũng như với Vạn vật. Tình và Lý cả hai đều là quan trọng, cũng 

tương tự như hai mặt của một đồng tiền không thể tách rời. Khi xử Tình thì cũng phải có 

sự Hướng dẫn của Lý Công chính để cho Tình không bị thiên lệch, khi xử Lý thì cần phải 

có sự  Bao dung của Tình để tránh nạn cực đoan, gây ra rối loạn Gia đình và xã hội. Khi 

sống theo Tình Lý hài hoà thì hai bên hoà  vui với nhau mà cảm nhận Hạnh phúc. 

Cứ xem nhóm người CSVN, vì chối bỏ Cha ông, bỏ Gốc Dân tộc, theo kẻ thù mà cướp 

bóc, giết hại Đồng bào, thì mới đưa tới giai đoạn bỏ Sử, để theo giặc Đại Hán Tham tàn 

và Cường bạo, rõ là «  Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã: Tuồng nào theo Tập nấy «   

Tuy thuộc Tây Nhung như Tần Thuỷ Hoàng hay Nam Man như Hán Vũ Đế, nhưng cả hai 

đều ăn phải cái bã Bạo động Du mục, mà trở nên Tham tàn và Cường bạo, mà đàn áp 

cướp bóc Tứ Di. 

 

  Trong những Nhân vật Sử, chúng ta nhận ra cũng có hai loại : Nhân vật Văn hóa và 

Nhân vật Lịch sử.  

 Nhân vật Văn hoá là những Biểu tượng Tinh thần, không cần là những nhân vật 

có thực, mà là những mẫu sáng tạo Văn hóa. Những nhân vật Văn hoá thuộc giai đoạn 

Huyền sử gồm những Huyền thoại, nhất là Nhân thoại là những nhân vật sáng tạo ra   

nền Văn hoá Nhân bản  của Dân tộc. 

 Nhân vật Lịch sữ là những vị đã cùng Dân tộc gây nên những biến cố Xã hội, ghi 

lên những trang sử về bước Phế, Hưng của Dân tộc. 

 

III.- Quan niệm về Văn hoá  

 

I.- Nguồn gốc của hai nền Văn hóa 

Đại loại trên thế giới có hai nền Văn hoá: Văn hoá Nông nghiệp và Văn hoá Du mục.  

Do sự giao lưu Văn hoá mà ngày nay không còn nền Văn hoá nào thuần Nông nghiệp 

hay Du mục, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể dùng nền tảng hai tiêu chuẩn đó để gạn đục 

khơi trong. 

Trong giai đoạn Tiền sử, khi thực phẩm thuộc giai đoạn « hái lượm và  bắt lấy «  để sống 

đã cạn dần, con người phải từ giai đoạn Tiên thực chuyển qua giai đoạn Gian thực.    

 Tiên thực là giai đoạn của ăn trong thiên nhiên đã có sẵn đó, con người chỉ cần 

« hái lượm «  hay «  bắt lấy «   mà ăn.  
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 Khi nguồn của ăn trong thiên nhiên đã cạn dần thì con ngưòi phải tìm cách tự 

mưu sinh, nghĩa là  phải tìm tòi phát kiến ra những cách Trồng trọt hay Chăn nuôi  để có 

miếng ăn, trong giai đoạn này con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, nên gọi là 

Gian thực.  

Những sinh hoạt của nhóm người sống bằng nghề Trồng trọt thì xây dựng nên Văn hoá 

Nông nghiệp, còn người sống bằng nghể Chăn nuôi súc vật thì xây dựng nên  Văn hoá 

Du mục.  

Trong hai nền Văn hoá thì nền Văn hoá Du mục thuộc loại Tiên thực, vì họ chuyên  

gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành Trướng mà cướp mọi thứ nhất là Văn hóa .  

Những Nhân vật sáng tạo ra nền tảng Nông nghiệp chỉ là Nhân vật Văn hóa.     

Những Nhân vật của nền Văn hóa Du muc hầu hết là nhân vât Lịch sử . 

 

Qua sự đô hộ hơn 1000 năm và giao lưu Văn hóa qua hơn 47 ngàn thế kỷ, hai nền Văn 

hóa Tiên thực ( Du mục ) và Gian thực ( Nông nghiệp ) đã bị xen lẫn đan kẽ vào nhau 

làm thành một mớ hổ lốn rất khó phân biệt. Kim Định đã nhận ra và đã ra công đào xới, 

góp nhặt và gạn đục khơi trong Hán Nho để phân biệt ra nền Văn hoá Vương Đạo Việt 

Nho và Văn hóa Bá đạo của Hán Nho. 

 

Cái thảm trạng của nhân loại là trong trường kỳ Lịch sử, « Hầu hết những thành phần 

Nhu thuận đều bị kẻ thô bạo đánh bại «  ( Partout, le Delicat est vaincu par le Grossier ). 

Đối với trường hợp Việt Nam lại là một biệt lệ, vì  trải qua hơn 1000 năm nô lệ và 13   

cuộc chiến lớn nhỏ, thì ông Khổng lồ Bắc phương là kẻ bị thảm bại ! 

 

II.- Nền tảng  của Văn Hóa Việt tộc  
( Hùng việt Sử ca . Kim Định ) 

“ Bây giờ chúng tôi xin đế cập vấn đề thứ hai là trong hai dân tộc Việt và Hoa ai đã 

lập ra Văn hoá trước nhất ? 

Các tác giả trên nghiêng về  phía Viêm Việt, và sau đây là những lý chứng. Văn hoá phát 

xuất mạnh với nền Văn minh Nông nghiệp. Đó là chân lý coi như đã thiết định xong.   

Vậy hỏi ai đã thiết lập ra Nông nghiệp trước thì cũng là hỏi ai đã khởi đầu đặt móng 

nền cho Văn hoá.  Theo một đoạn sách của kinh Dịch ( H.t.  II ) mà các học giả cho là 

bản tóm lược lịch sử Văn minh khởi từ Phục Hy với ba việc nền tảng như sau : 

 Thứ nhất: Lập ra Kinh Dịch là một nền Minh triết động đích. 

 Thứ hai: Lập ra phép Kết thằng tức là Văn tự phôi thai. 

 Thứ ba: Lập ra Cày bừa tức mở ra Nông nghiệp. 

Những việc này sẽ đẩy xa ở thời tiếp mang tên là Thần Nông. 

 

Như thế xét về nguồn gốc thì Văn hoá khởi đầu với hai họ Phục Hy và Thần Nông là 

hai họ thuộc Viêm tộc có trước khi Hoa tộc vào nước Tàu. Vì thế chính Viêm Việt 

đã đặt nền móng cho Nho giáo. 

 Bây giờ chúng ta lấy chứng tích Khảo Cổ tức là Trống Đồng xem đã xuất hiện ở 

đâu thì nơi ấy cũng được coi là nơi khai sáng ra Văn hoá. Vậy mà theo Khảo Cổ thì 

Trống Đồng đã phát xuất ở mạn Nam tức miền Trường Giang.   Điều này còn được 

kiểm chứng bởi Kinh Thư. Theo thiên Vũ Cống thì nơi sản xuất ra Đồng duy nhất là thời 

đó là vùng Dương Tử, tức miền của Viêm Việt. 
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Như vậy ta có thể nói chính Viêm Việt đã đưa Văn minh tự Tân thạch lên đợt Văn 

minh Kim khí (đồ đồng ) nghĩa là Viêm Việt đã dẫn đầu Văn hoá. 

 Ngoài ra còn một số tang chứng khác như sáng chế ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa. 

. . đó là điểu đã bàn trong Triết lý cái Đình.  Ở đây tôi muốn nói thêm việc trai Bắc lấy 

gái Nam vì điều đó cũng chứng minh là  phương Nam Văn minh hơn phương Bắc. 

Vì hầu hết trên thế giới Văn minh đã khởi đầu khi con người còn trong trạng thái Mẫu hệ, 

quen gọi là Thị tộc. Ngày nay người ta coi thường chữ Thị, chứ ở nguyên thủy chữ Thị 

rất cao trọng nên được dùng để chỉ tên đất, tên nước như Hồng Bàng Thị, là chỉ Thời 

Tính họ theo dòng Mẹ, như Âu Lạc với Âu Cơ.    Vì thế khi có trào lưu người miền này 

lấy vợ ở miền kia, thì miền đó kể là Văn minh cao hơn, nói chung là thế.  Vậy mà Hoàng 

Đế của Hoa tộc đã lấy vợ Thục Sơn cho con trai tên là Chiêm Ích và nhất là khi Chiêm 

Ích có con thì lại đặt tên theo lối Việt Nam, họ mẹ tức gọi là Đế Cốc, mà không gọi theo 

lối Tàu là Cốc Đế.”. 

 

 Vậy việc lập ra Kinh Dịch, lập ra phép Kết thằng tức là thứ Văn tự phôi thai, phát 

minh việc đúc Đồng, lập ra Nông nghiệp cùng việc tìm ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa 

cũng như trai Bắc lấy Vợ Nam, tất cả đều chứng tỏ Phương Nam văn minh hơn 

phương Bắc. Đây là nền tảng của nền Văn hóa Nông nghiệp của đại chủng Việt. 

 III.- Nội dung Hán Nho và Việt Nho 

* Hán Nho: Văn hoá Bá đạo Du mục 

“ Với danh từ Hán Nho tôi không những muốn chỉ cái Nho tự đời Hán đã bị xuyên tạc và 

chứng tích là thư viện Thạch Cừ ( xem Cửa Khổng, chương II ) và tính chất pháp hình 

tức quá nặng lý sự đến át tình người, mà còn muốn gộp vào đó cả yếu tố Du mục như 

là nguồn gốc, dầu sau này không có hoàn toàn nông nghiệp nhưng nếu bị đặt quá nặng 

Lý trí, đề cao Tù trưởng ( vua ) đến độ chuyên chế, đàn áp Đàn bà, đặt ra các đặc 

quyền kèm theo Giai cấp. . . , thì vẫn cứ là Du mục “ ( Kim Định )  

( xem thêm ở quyển : Cơ cấu Việt Nho và triết lý Cái Ðình ). 

* Việt Nho: Văn hoá Vương đạo Nông nghiệp 

“ Còn bên Vương Ðạo thì gọi là Việt Nho đi với Nông nghiệp vì có những đức tính 

khác như nặng Tình cảm, không đàn áp Đàn bà, óc Công thể thay cho đẳng cấp hay 

đặc ân, đề cao Kinh nghiệm  ( trong xỉ )  hơn là Sức mạnh, tức đặt Văn trên Võ.   

Những điểm này được phân tích tới cùng và được trình bày theo lối Tổng hợp Ðông 

Tây và tôi gọi là Việt Nho, theo nghĩa Nho siêu việt, siêu hình. Kèm theo đó còn một 

nghĩa nguồn gốc: Việt Nho đó là của người Việt hiểu cả về xưa lẫn nay: xưa là Tổ 

tiên Lạc Việt đã đặt nền móng, còn nay có người Việt quật lên. Giả thuyết này được 

đua ra là cốt để bơm sinh khí cho làng Văn học Việt Nam mà thôi, nên nghĩa hai 

này rất là tuỳ phụ, nghĩa Siêu hình trên mới là chính cốt.” ( Kim Định ) 

 

IV.- Tiêu chuẩn để nhận diện Nhân vật Văn hóa 

Những nhân vật trong Cổ sử Tàu như Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Toại Nhân Hữu Sào,   

Bàn Cổ, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn . . .   . đều cho thuộc về Lịch sử Tàu. 

Có hai điều chúng ta phải làm rõ: 
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 Một là những nhận vật này hầu hết là Nhân vật Văn hóa, không phải là nhân vật 

Lịch sử . 

 Hai là những nhân vật này không phải là Nhân vật Văn hoá của riêng Tàu, mà là 

của đại chủng Việt, trong đó có người Tàu ở nông thôn chiếm đến 70 %  dân Tàu. 

 Các nhà cầm quyền Tàu cướp đoạt văn hóa của Đại chủng Việt, tuy đã có công 

công thức hoá thành Kinh Điển, nhưng lần lần tìm cách  tẩy xóa, xuyên tạc, xen dặm để 

nhận làm của riêng Tàu, với mục đích tiêu diệt Văn hóa các Chủng Việt bằng cách Tàm 

thực mà cai trị. 

  

Để xem các nhân vật trên thuộc nền Văn hoá nào, Triết gia Kim Định đã có sáng kiến thử 

máu theo Tiêu chuẩn «  Tiên / Rồng « . 

 Tiên / Rồng là Vật biểu kép của Việt Nam:Tiên / Rồng gặp nhau trên cánh Đồng Tương 

( tượng ngộ, tương giao tương hợp hay tương thôi )  để trở thành nét Lưỡng nhất ( dual 

unit ) , đây là nền tảng của Dịch Lý Việt hay nét Nhất quán của Việt Nho.Dịch là nguồn 

Sinh Sinh Hóa Hóa cũa Vũ trụ. 

Còn Tàu  thì có Vật biểu đơn, thời Hiên Viện Hoàng Đế thì có chim Cú, đời nhà Thương 

có Bạch mã, ( Ngựa là phương tiện di chuyển của Tàu, Việt di chuyển bằng Thuyền  ), 

đến đời nhà Hán  thì  chọn Rồng mà bỏ Chim Cú, bỏ Mã, vì Tiên có bản chất khoan 

nhu, không hợp với khẩu vị bạo động của Du mục, gây chiến tranh và bành trướng.  

Vật biểu Rồng có tính chất Cương, lại đơn nên là Độc Dương, mà «  Độc Dương bất 

sinh « , nên không còn biến hoá, vì Tổ tiên Việt dấu kín  nguồn gốc của Dịch, nên Tàu chỉ 

hớt được cái Ngọn 64 quẻ để bốc phệ ( bói toán ).  

T.G. Kim Định cùng nhiều nhà nghiên cứu Văn hoá đều chứng minh Dịch là của Việt tộc. 

( Xem cuốn Dịch Kinh linh thể. Kim Định ) 

Đặc biệt Văn hoá cuả Việt Nho không những có  Văn học Nghệ thuật, mà quan trọng 

nhất là phần nền tảng Triết lý Nhân sinh, nghĩa là nền Văn hóa gồm cả  «  Nghệ thuật 

vị Nghệ thuật và Nghệ thuật vị Nhân sinh « . Bỏ quên phần Triết lý Nhân sinh là đánh 

mất Gốc con Người và Dân tộc, đấy là nguồn mạch của mọi nan đề  trong Xã hội. 

 

V.- Nhân vật Huyền sử thuộc Văn hóa Nông nghiệp 

Tên những nhân vật Văn hoá không cần phải là tên thật mà chỉ là Biểu tượng về sáng 

kiến tạo ra Văn hóa. 

 Toại nhân: Là nhân vật tìm ra Lửa, giúp con người biết nướng thịt thú vật cũng 

như nướng hay nấu chín  mọi thứ mà ăn, Lửa giúp con người chấm dứt lối ăn sống, cũng 

như đốt rẫy để gieo trồng.   

 Thần Nông tìm ra cách thuần hóa súc vật  để Cày bừa ruộng đất, Trồng trọt cây 

cối như Lúa nước, Khoai môn. . .  

 Ngoài ra, nhờ lao đông tìm tòi, Bà Dâu biết dùng lá Dâu nuôi Tằm để dệt vải mà 

mặc, thoát cảnh ở lổ, ở hang, Bà Đậu, Bà Nành tìm ra giống thực phẩm phụ với Lúa, Bà 

Giàn biết làm Giàn giúp cây leo như bầu bí lấy quả.   

 Đến một mức cao hơn thì có : Phục Hy  sáng tạo ra Kinh Dịch, thứ Văn hóa Vô 

ngôn  với hai nét Đứt và Liền : Nét Đứt tượng trưng cho Âm, nét Liền tượng trưng cho 

Dương, Phục Hy cũng sáng tạo ra Ý lý Đông phương với cách phân loại thực phẩm ra 

các yếu tố Hàn, Nhiệt và Y Lý quân bình Âm Dương hay Hàn Nhiệt trở nên Ôn lương để 

chữa bệnh tật. 
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 Nử Oa luyện đá Ngũ sắc, Đội đá vá Trời là biểu tượng Ngũ hành của Nho, Ngũ 

hành tượng trưng cho Bộ máy Huyền vi của Vũ trụ, gọi là  Tạo hóa lư hay Lò Cừ, hay 

Lạc Thư  minh triết, cũng tương tự  như Time – Space – Continuum của Einstein. 

 Hữu sào biết cách làm nhà Sàn như Chim làm Tổ trên cây, giúp con người sống 

ra khỏi hang, đây là nguồn gốc của thuyết Tam tài: Thiên, Địa,Nhân. 

 Bàn Cổ hay Ông Bành Tổ là Nhân vật «  to lớn «  và sống lâu khai sáng ra Sắp 

Thế ký ( Hỗn mang chi sơ, vị phân thiên Địa, Thuỷ phán Âm Dương, Bàn Cổ Thuỷ 

xuất . . . )  

Sở dĩ có nhưng phát minh trên là nhờ lối sinh hoạt bằng lao tác nên mới có sáng kiến, 

thứ nữa quanh năm suốt tháng quan chiêm Thời tiết để giúp cho Thời vụ được phong 

nhiêu, nên Tổ tiên Nông nghiệp mới ngộ ra Thiên lý, những vấn đề quan trọng của Vũ trụ 

và Nhân sinh, đây là Lý Thái cực: Âm Dương hoà  của Dịch lý .  

 

Chúng tôi  xin trích  ít nét về Si Vưu , lãnh tụ của các chủng tộc sống về Nông nghiệp.  

( Kinh Hùng khải triết . Kim Định ) 

 

 «  Si Vưu:  hay Li ( Si ) Vưu  sáng tạo ra Nỏ bự, Côn ngô cùng loại với Phủ 

Việt 

Li Vưu còn là tên một ca đoàn trưởng, một vũ đoàn gồm 81 người, có khi 72.  Trong 

đoàn vũ có một người mang cái Nỏ bự.  Rõ ràng là hình ảnh đoàn vũ Trống Ðồng cũng 

có cái Nỏ bự. Nỏ là khí dụng riêng của Việt tộc có nói đến trong truyện thần Kim Quy.  

Tàu lúc xưa mới có Cung, chỉ có đòn ngang, phải có thêm đòn dọc nữa như chữ Ðinh   ( 

丁 ) mới ra nỏ. Chữ nỏ là do phiên âm tiếng Việt : nỏ, ná. Từ điển Từ Nguyên có cho Si 

Vưu sáng tạo ra Dao, Kích, và Đại Nỏ.  Dao đây là thứ Dao cong cũng gọi là Côn Ngô 

dùng trong việc tế tự, nó cùng loại với cái Phủ Việt cũng lưỡi cong ( hình Phủ Việt ). 

Kích cũng tên là cái Qua . 

         
 

Hình Phủ Việt 

 Li Vưu với bộ cơ cấu vài Ba 

 Còn rất nhiều truyện về Li Vưu, nhưng bằng ấy tưởng tạm đủ để chứng minh Li Vưu 

cùng một dòng máu T. R như Việt tộc, cùng bộ cơ cấu “vài ba ”.  Nên nhớ bài vũ đầu 

tiên của Việt Nho có tên là “ lưỡng lưỡng ( 2 ) tam tam ( 3 ) ” chính là bài vũ Li Vưu, 

căn cứ trên bộ số nền tảng “ Vài Ba, Tham Lưỡng ” đó. 

  Li Vưu: nhà lãnh đạo Nông nghiệp  ( của Tam Miêu, Viêm tộc ) 

Li Vưu còn được gọi là nhà lãnh đạo của Tam Miêu một chi dẫn đầu của Cửu Lê, mà 

Cửu Lê là toàn khối người Thổ trước ( Viêm tộc ) đã cư ngụ rải rác trên toàn cõi nước 

Tàu lâu, rất lâu trước khi người Tàu xuất hiện như một dân tộc.   Ðoàn vũ có 81 người, 

đó là  9*9 = 81, căn hai của 9 là 3. Còn 72 là 8 hàng vũ 9 người.  Chữ tam trong Tam 

Miêu nên hiểu là số 3 căn hai của 9 ( Cửu Lê ), tức cùng loại cơ cấu “ vài ba tham lưỡng 

” và  3 – 9 được cụ thể vào 3 hồi 9 tiếng trống vẫn được khua lên trước mọi cuộc hội 
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hè của Viêm Việt.  Chữ Miêu theo nghĩa nguyên thuỷ là mạ, chỉ nông nghiệp ruộng 

nước ( lúa mễ ) có gieo mạ. Lúa mễ mọc ở Ðông Nam trước, sau đã lan lên tận mạn Bắc 

Tàu, rồi do đó đôi khi có nghĩa chung chỉ cốc loại vì tính chất phổ quát của nó.   Thế 

nghĩa là đất Tam Miêu cũng chính là đất của Văn Lang và nó trải ra cực kỳ rộng, có 

thể nói khắp cõi nước Tàu, mãi cho tới sau này trong các sách Tả Truyện, Chiến Quốc 

Sách . . . vẫn còn thấy Tam Miêu chiếm cứ toàn vùng Hồ Bành Lãi, Ðộng Ðình, Vân 

Sơn, Thái Hồ tức hợp với hai châu Kinh và Dương của Lộc Tục xưa.     Nhưng trước nữa 

theo Kinh Thư thì thấy Li Vưu được thờ ở Sơn Ðông ở nước Tề, lan cả lên Mạn Châu, 

phía Tây thì lan tới núi Tam Nguy vùng Cam Túc, tức toàn cõi nước Tàu.  

Vì thế các học giả đời nay gọi Tam Miêu hay Cửu Lê là Liên đoàn các dân hoặc Liên 

bang các Dân: Confraternities of people, confederation of people. Need. II 117.Từ điển 

Từ Nguyên dẫn sách Lễ Ký ( theo lời giải nghĩa họ Trịnh ) gọi Tam Miêu là Li Vưu và 

sách Thượng Thư Khổng Truyện cho Li Vưu là Cửu Lê , rồi cho hai sách đó Bất Đồng. 

Sự thực rất Đồng tức Li Vưu hay Tam Miêu là chi lãnh đạo của Cửu Lê ( 3*3 = 9 ).  

 Lê, Lộ ( Bàn ), Lạc, Lai cùng một họ. Ta có thể gọi gồm tất cả các thứ dân đó vào 

hai chữ Tứ Hải hay Tứ Di rồi sau biến ra Bách Việt. . . đều chỉ là toàn khối các dân 

cư ngụ trong nước Tàu đã có lâu trước dân tộc Tàu. 

Li Vưu đã có đóng góp quan trọng vể bộ Huyền số của nền Văn hoá Việt tộc. 

Đây là nền tảng của những vấn đề quan trọng về Vũ trụ và Nhân sinh. 

 

  Những nhân vật Huyền sử sáng tạo ra nền tảng của Nho với nhiều Biểu tượng, để từ 

Hình tượng ( Vật chất ) vươn lên Linh tượng ( Tinh thần ), do đó mà có tên Việt là vượt 

lên những khó  khăn hàng ngày mà trở nên siêu việt. Những nhân vật trên chính là những 

nhà cách mạng Văn hoá vĩ đại, vì họ đưa nhân loại đạt tới những giá trị cao cả Làm 

Người «  Nhân Linh Ư Vạn Vật «. 

Những nhân Vật văn hóa trên lần lượt được các nhà cầm quyền Tàu tìm cách tẩy xóa 

vết tích, rồi đưa vào sử sách của họ để nhận làm của riêng, những nhân vật càng xa 

xưa thì lại được đưa vào sau, nhân vật lâu đời nhất là Bàn Cổ thì được Từ Chỉnh mới 

đưa vào thời nhà Hán. 

 

VI.- Nhân vật Lịch sử thuộc Văn hóa Du mục  

Cuộc Ăn cướp truyền kiếp của Tàu, không phải bắt nguồn từ khi Trung cộng lên cướp 

Chính quyền, mà đã xẩy ra ngay từ khi Hiên Viên lập nên nước Tàu tới nay đã 4712 năm 

nghĩa là sau Họ Hồng Bàng 182 năm ( Theo Kim Định ).  

Trong Lịch sử Tàu  thì Hiên Viên Hoàng đế có thể là nhân vật Văn hoá, còn nữa là nhân 

vật Lịch sử.  

Nên nhớ 70% dân Tàu ở nông thôn đều thuộc chủng Việt  được Tàu thôn tính mà sát 

nhập vào.( Theo Kim Định ).  

Chúng tôi nêu lên thêm một số Nhân vật Lịch sử, Biểu tượng cho nền Văn hoá Du mục 

của Tàu. 

 

a.- Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế  

  Hoàng Đế: Lãnh tụ Du mục 

«  Huyền thoại nói dân tộc Tàu đã xuất hiện với Hoàng Ðế. Các nha khoa học nay cho đó 

chỉ là sự hoàn toàn bịa đặt ( pure fantasy. Legge ), vì không tìm được di khảo cổ nào 
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chứng minh.  Nhưng ta có thể cấp cho Hoàng Ðế thẻ căn cước theo lối Huyền sử để giúp 

vào việc hiểu biết hơn về mẫu người đại diện nền Văn hoá Nông nghiệp Ðông Nam là 

Li Vưu, tức coi Hoàng Ðế là mẫu người đại diện cho nền Văn minh Du mục phát 

xuất từ Tây Bắc. 
Theo sách “ Trúc Thư kỷ niên ” thì Hoàng Ðế có tên là Hữu Hùng và Hiên Viên. Cả 3 

tên đều nói lên tính chất Du mục xâm lăng :  

 Thứ nhất Chữ Ðế chỉ Ðế quốc, chiếm đoạt.   

 Thứ hai đến chữ Hùng là con gấu: rõ ràng Du mục, vì Du mục thượng nhận ác 

thú làm Vật Tổ, những bức chạm trổ người có hình Hổ tìm được ở Sơn Ðông hẳn phải có 

liên hệ với Hữu Hùng ở đây.   

 Thứ ba Hiên Viên tuy là tên Núi mà cũng có nghĩa là Xe nói lên nói lên liên hệ 

với Công Thương gắn liền với Du mục y như Sĩ, Nông đi với Nông nghiệp. 

 

Sách Thế Bản gán cho Hoàng Ðế nhiều phát minh, điều đó rất đáng ngờ, nhưng có 

điều chắc chắn là ông khởi đưa vào Tàu 2 yếu tố Văn minh là Luật hình đối Nội và 

Chiến tranh chiếm đoạt đối Ngoại ( Kwang I . 216 )  

Xin nhớ Văn minh ở đây hiểu trong liên hệ với Thành thị, còn Văn hoá hiểu liên hệ 

với Nông nghiệp, Nông thôn ( Civ. I . 2 ) . «   

 

Hiên Viên là một lãnh tụ Du mục từ Tây Bắc tràn qua trên miền Sông Hoàng Hà, rồi tràn 

xuống miền Sông Dương Tử chinh phục các Chủng Việt, thâu tóm mọi sự: Đất đại, Dân 

số, Phát minh nhất là Văn hoá. Hiên Viên một lãnh tụ Du mục đánh với lãnh tụ Nông 

nghiệp là Si Vưu ở Bản Tuyền.  Si Vưu hiệu Trung Quang đã thua trận, máu chủng Việt 

chảy hàng dặm. Hiên Viên Hoàng Đế là Thuỷ tổ của các nhà cầm quyền nước Tàu, 

Quân Du mục cả ngày ngồi trên lưng ngưa lang thang trên các đồng cỏ từ Tây qua 

Đông, làm gì có thì giờ để có Văn mà Hóa. Nhưng khi làm Vua thì họ chỉ trị vì, mọi việc 

đều do các quan thuộc chủng Việt xây dựng hết. Họ có công giúp công thức hoá Văn hoá 

Việt thành Kinh Điển, nhưng sau đó lại xoá vết tích của Việt làm của riêng họ, Văn hoá 

của Việt là Vương đạo có Bản chất Hoà Bình, được kết tinh từ  nền Văn hóa Hoà  Bình 

gọi là Việt Nho, còn Văn hoá của Tàu là Nho của Việt được xen dặm tính chất Bạo động 

của Du mục thành Hán Nho bá  đạo của Tàu, có bản chất Chiến tranh gọi là Hán Nho.  

Cha ông chúng ta cũng có thời kỳ đã  ký tụng thứ Hán Nho đó. 

  

b.- Tần Thuỷ Hoàng  

 Tiếp sau đó là những Thiên tử chói chang như Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, 

nghĩa là thâu tóm hầu hết các chủng Việt, nhà Tần, bắt đày 700,000.00 Dân đại chủng 

Việt làm nô lệ xây Vạn lý Trường thành, bắt 70,000.00 Dân đại chủng Việt xây 7 km2 

vuông  lăng tẩm, số người này bị chôn sống để giữ bí mật. Sau khi chết, Tần Thuỷ Hoàng  

còn đem chốn sống 3,000.00 cung nữ.   

Bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng đã “ Phần Thư khanh Nho: Đốt sách chôn Nho sinh “ để 

tiêu diệt Nho Vương đạo, vì thứ Nho này «  Tru Bạo quốc chi Quân nhược tru độc phu «  

. 

  

c.- Hán Vũ Đế 

 Hán Vũ  Đế  một mặt tôn Hán Nho thành Quốc giáo, mặt khác lại lập ra Gác Thạch Cừ 

tuyển 50 Bác sĩ chuyên lo xuyên tạc, tẩy xóa xen dặm nhân vật Lịch sử cũng như Văn hóa 
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để chiếm công vi tư, tức là xoá vết tích Văn hoá của Chủng Việt để nhận làm Văn hoá 

riêng của Tàu.  Khi cai trị Việt Nam cũng như các lần đem quân sang đánh lúc nào cũng 

tịch thu sách vở chữ Nho của Việt Nam đem về Tàu, phá hết các bia ký có chữ Nho.  

Hán Vũ Đế sai Mã Viện qua đánh hai Bà Trưng, vì thế yếu, hai Bà phải tuẩn tiết. Mã 

Viện tịch thu Trống Đồng của Việt để tiêu diệt Văn hoá Việt. Mã Viện dùng Trống đồng 

nấu chảy làm Trụ Đồng tại biên giới Hoa Việt với lời Chúc dữ: Đồng Trụ Chiết, Giao 

Chỉ diệt: khi Trụ Đồng bị gãy đổ thì nòi giống Giao Chỉ bị tuyệt diệt.     Để chống lại lời  

Chúc Dữ đó, mỗi khi người Giao Chỉ đi qua Trụ Đồng thì đều cầm cục đá ném vào Trụ 

Đồng, đến một lúc sau, Trụ Đồng không có bị gãy mà bị chôn vùi dưới núi đá. Mã Viện 

cũng dùng Trống Đồng để đúc Ngựa ( Ngựa là phương tiện di chuyển của Du mục ).    

Mã  Viện còn đưa dân qua cấy để gây giống đại Hán làm nội ứng mà thôn tính Việt Nam. 

 

d.- Mao Trạch Đông 

Mao Trạch Đông hưởng thụ được truyền thống thâm ác từ Chế độ chuyên chế Phong 

kiến Tàu, lại thêm Tinh thần Khoa học của CS quốc tế, nên vô cùng hung hiểm. Mao 

Trạch Đông đã biến chế độ “ Chuyên chính Vô sản “ của nước Công nghiệp Liên Xô  

thành Chế độ “ Vô sản Chuyên chính Dân chủ Nhân dân “ cái gọi là cuộc Cách mạng 

triệt để. Mao Trạch Đông đã thực hiện cuộc Vạn lý trường chinh đuổi Thống Chế Tưởng 

Giới Thạch ra đảo Đài Loan, phát động các Phong trào Cải cách xã hội, giết hại hơn  60 

triệu Dân Trung Hoa. Sau đó lại phát động cuộc Cách mạng Văn hóa để  tiêu diệt Hán 

Nho rồi phát động Phong trào Tẩy não để xoá Lương tâm con Người, nhất là quyền Tư 

hữu để mong tạo ra cái gọi là Đạo Đức CS cho là  quyền Công hữu, nhưng kết quả xôi 

hỏng bỏng không ,mà còn đưa Trung hoa vào tình trạng Vô Văn hóa. 

Ngoài ra Trung cộng còn chiếm  4 nước Tạng , Hồi, Mông, Mãn làm Chư hầu, nhất là bỏ 

bùa Mê cho CSVN, xúi CSVN làm cách mạng vô sản, đồng thời ngụy tạo ra hai cuộc 

chiến, nhằm giết hại Đồng bào, phá nát Hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc để tiêu 

diệt Dân tộc Việt Nam,nhất là Văn hoá để tàm thực. CSVN vừa tham vừa ngu,nên bị 

Trung cộng khẩu Phật Tâm xà “, xiết vòng Kim Cô vào cổ, để khống chế mà tàm thực.  

Trước đây  tướng Trì Hạo Điền  tuyên bố phải đánh chiếm nước Mỹ, rồi tới các nước 

như Canada, nước Úc để cho nhân dân Trung hoa có đủ “ Không gian sinh tồn “ , nay 

thì Tập Cận Bình đang phình ra Biển Đông! 

 

e.- Đặng Tiểu Bình Và Tập Cận Bình 

 

Đặng Tiểu Bình dạy cho CSVN một bài học Vô ơn bằng cuộc chiến 1979 và 1984 ? 

 

Tập Cận Bình đang xiết vòng Kim Cô để CSVN thanh toán nợ giết đồng bào của CSVN: 

Nợ cung cấp quân trang quân dụng cùng chiến  lược, chiến thuật cướp chính quyền để  

xây đảng CSVN, nay  phải trả bằng lãnh Thổ và lãnh Hải Việt Nam! Việc áp lực CSVN 

bỏ thi môn Sử là nằm trong  Ý đồ tiêu diệt Văn hóa Dân tộc để nuốt chửng Việt Nam. 

Việc Tập Cận Bình tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc của Thiên triều từ ngàn 

xưa, là bằng chứng không thể tranh cãi, quả Tập Cận Bình đã  ăn nói đúng kiểu Bần Cố 

Nông ! ( xem các bài 3, 4, 5, 8 ở Phần Hai ) 
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D.- TRIẾT LÝ AN VI VÀ VIỆT NHO 
 

  I.- Triết lý An Vi 

 

Theo thiển ý, trước hết  Kim Định là một Triết gia, không những thông suốt về Triết Tây 

mà cả Triết Đông nữa, phần quan trọng nhất của Công trình của Kim Định là Triết lý 

An Vi.  Triết lý An Vi là một tổng hợp về Triết lý Vô thể của Đông phương và Triết lý 

Hữu thể của Tây phương. Triết Đông chuyên về lãnh vực Vô thuộc Tâm linh, còn Triết 

Tây chuyên về lãnh vực Hữu thuộc lãnh vực Thế sự của Thế giới Hiện tượng . Triết lý An 

vi là Triết “ Chấp kỳ Lưỡng đoan”  giữa Vô ( Tình ) và Hữu ( Lý ) , giống như Thái Cực 

Âm Dương. Triết lý An  vi cũng mang Bản chất Hoà như Thái cực: “ Âm Dương hòa “, 

nên biết cách  cách Suy tư ( Luyện Trí )  và Quy tư (Ươm Tình )  theo Dịch lý ,vì “ Dịch : 

Nghịch số chi lý “ . 

Vô Vi và Hữu Vi là “ nghịch số  “ theo Tinh thần Dịch Lý  của “ Đại Đạo Âm Dương hòa 

“ . Vô thuộc Âm, Hữu thuộc Dương, khi sống làm sao cho  Âm Dương đạt tỷ lệ thích hợp  

“ Tham Thiên ( 3 ) Lưỡng Địa “ thì đạt Lưỡng nhất mà Hoà.  Thái cực  “Âm Dương “ là 

Biểu tượng cho “ Nhất Nguyên Lưỡng Cực “ . 

 

Theo Kim Định thì : 

 

  a.- Triết Tây có một lâu đài đồ sộ về cách Suy tư  rất rõ ràng khúc chiết và mạch 

lạc, để giúp phát triển Lý trí, nhưng lại suy diễn trên những ý tưởng, ( La contemplation 

des idées ), mà ý tưởng lại dựa trên các hình ảnh cuả sự vật do giác quan đem  vào  não 

đã hết sinh động, tuy vô cùng đồ sộ và cao sâu, nhưng chỉ dựa trên những lý luận Duy lý 

mà thôi, mà Duy lý là nan đề ngày nay của Nhân loại về nạn phân hóa.  

 

         b.- Triết Đông là triết Hoà giải, có Bản chất Hoà. Triết được định nghĩa: Triết: 

Triệt giả, tức là Triệt Thượng và Triệt Hạ. Khi Triệt Thượng và Triệt Hạ giao thoa trở 

thành nét Lưỡng nhất hay Giao hòa thì đạt Minh Triết, vì là Thiên lý: Lý Thái cực “Âm 

Dương hoà “ . Lý Thái cực là “ Nhất lý thông, Vạn lý minh “.       

 

Vậy Minh Triết là cách làm sáng tỏ Thiên lý  “Âm Dương hoà “ của Thái cực. 

 

II.- Những Phạm Trù Chính Trong Triết Lý AN VI 

( Hoa Kỳ với thế chiến lược hoàn cầu: Chương V. Kim Định ) 

 

“ An Vi chính là triết lý Việt Nho nhưng được đào sâu và quảng diễn hợp với cảm quan 

thời đại nên cần đặt cho tên mới để dễ nhận diện. Nền triết lý này chia sử trình Tâm 

thức con Người làm 3 nấc: Bái Vật, Ý Hệ và Tâm Linh.   

1.- Bộ phạm trù đầu tiên 

a.- Bái vật 

Là thời mông muội, lý trí con Người chưa phát triển đủ nên hễ nghe sao tin vậy: Bất cứ 

vật nào hễ xem ra có mòi quyền phép đều được coi như thần linh, được tôn thờ bái 
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lạy, nên gọi là Bái Vật ( animistic totemic ).    Con Người thờ đủ thứ vật từ con to như 

hổ, báo,voi, hùm, sư tử cho đến con nhỏ như cóc, ngoé, bọ cạp, gà, chó, mèo, heo. . .  

Cao lên một bậc là ma thuật: Khi thấy van xin không được thì tìm cách sai khiến quỷ 

thần, đó gọi là ma thuật; ma thuật kể như nghi lễ của Bái vật.  Như vậy Bái vật là tên rất 

chung chỉ mọi thứ dị đoan tràn ngập đời sống lúc con Người chưa bước vào tuổi dùng lý 

trí, còn y cứ trên những định đề của Bái vật, những đế quốc cổ xưa như Babylon, Assyria, 

Egypte, Perse, Ấn Độ thuộc vào thời này, thời “ Nhĩ bất thuận tâm “ nên rất hoặc. 

b.- Ý hệ 

Là giai đoạn chống lại Bái vật.  Con Người không tin nữa mà chỉ muốn “ nhìn tận mắt, 

bắt tận tay “ , quay ra phê bình chỉ trích những niềm tin trước, lấy sự vật thực tế làm nền 

tảng.     Đây là thời kỳ sẽ mở vào khoa học xán lạn, mang lại ơn ích lớn cho loài 

Người.  Nhưng trong phạm vi triết, vì cũng muốn theo kiểu khoa học chỉ bằng vào có tai 

mắt, nên hẹp hòi: tai mắt chỉ có thể thâu nhận những hình ảnh của vật trứ hình, gọi là ý 

niệm. Nếu xây triết trên ý niệm suông sẽ gẩy ra ngoài biết bao cái tế vi, vô hình, thí 

dụ những gì linh thiêng hoặc tình cảm con Người, tình nhà, tính nước đều kể như 

không có.   

Chỉ phát triển có lý trí nên gọi là Duy Lý một chiều, rồi hệ thống hoá các ý niệm 

cách chặt chẽ nên gọi vắn tắt là Ý hệ. 

Ý hệ là triết làm bằng ý niệm suông rất khô khan, người ta gọi đó là triết lý vô hồn: 

không có niềm hy vọng lớn lai để thổi căng cánh buồm nghị lực.   Các đế quốc được 

thiết lập theo Ý hệ thì như Tây Âu nhất là thời chiếm thuộc địa, hoặc Nga Xô nay..   Còn 

La Hy có thể coi như ngồi dang chân lên cả hai: Cả Bái vật lẫn Ý hệ. 

c.- Tâm linh 

Là giai đoạn của lý trí được mở rộng để bao gồm cả Tình, cả Chí, cả Thiên năng, 

Tiềm thức, Siêu thức, gọi chung là Tâm, nên chữ Tâm rất rộng nghĩa. 

Ta có thể tạm dùng chữ Thiên năng, Siêu thức để chỉ tỏ cửa ngõ của Tâm đang có 

một ý niệm sơ sài. 

Vì tính cách bao trùm đó, nên triết lý xây trên nền Tâm cũng gọi là Triết lý Toàn thể , bao 

trùm cả Vũ trụ, gọi là “ vũ trụ chi tâm “. Tâm biểu lộ ra bằng Tình.     

Tình ở đợt Bái vật là thứ Tình bị tràn ngập chưa được lý trí kiểm soát.  

Ý hệ thì đẩy Tình ra  để lý trí chiếm trọn.   

Đến Tâm linh mới hội nhập cả Tình cả Lý, cả Thiên năng, Tiềm thức, nên rất 

hiệu nghiệm, gọi vắn tắt là Linh. Linh với Thần như nhau, đều không ở nơi nào nhất 

định, mà ở khắp chốn, nói Tâm linh cũng là nói lên sự hiệu nghiệm bao trùm vì có mặt 

khắp nơi, không gì không tiếp cận.     

Các nước y cứ trên Tâm linh xưa có Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, gọi chung 

là Việt Nho. 

2.- Bộ phạm trù thứ hai 

Để nhận rõ hơn tính chất của 3 đợt Tâm thức trên, triết lý An Vi đưa ra bộ phạm trù thứ 

hai: Dụng, Từ, Ý, Cơ làm thước do sự sâu rộng của một nền triết. Triết nào khởi từ Cơ thì 

đi xuyên qua Ý và Từ để xuống mãi tới Dụng: 

 

 a.- Cơ:    Là Nguyên lý cùng tột. 
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 b.- Ý:      Là tưởng, là Triết học ( hệ thống của ý ) 

 c.- Từ:    Là lời Nói, Văn học. 

 d.- Dụng: Là việc Làm, Định chế, Thói tục. 

 

Triết nào khởi tự Cơ đi qua Ý, Từ rồi thấu đến Dụng là triết sâu và rộng nhất.  Nói 

Dụng, Từ, Ý, Cơ là bắt đầu ở chỗ cụ thể hiện hình mà lần lên cũng thấy hợp với Từ và Ý 

rồi đến Cơ thì cũng vậy.   

Triết học lý niệm khởi từ Ý, tận cùng ở Từ hầu không tới được việc làm cụ thể, hậu 

quả chỉ là những thuyết lý trừu tượng hoặc không tưởng ( utopie ) chẳng có chân nào trên 

mặt đất, như Cộng hòa của Plato hay các thuyết trong triết học cổ điển Tây Âu, mà nền 

tảng siêu hình xây trên ý niệm hữu thể rất trừu tượng thuộc Lý trí ròng đến độ đẩy lui 

Tình và Chí là những cái có sức huy động nghị lực con Người, nên triết trở thành trừu 

tượng son đẹt.       

Triết làm ra là để bàn luận trong trường ốc, chứ không thực thi vào đời sống được.  

Nếu chẳng may người ta cưỡng thi hành như Cộng sản cố tình làm với triết học Karl 

Marx thì phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộc, khủng bố mới có Làm, vì cái 

Làm đó không do tự trong phát xuất thường trái với bản tính con người, nên chỉ có Làm 

bao lâu còn có sự khủng bố, ép buộc.   

Ngược lại, triết lý đặt trên Cơ tức trên nhu yếu thâm sâu của con Người, tất nhiên 

có Dụng theo, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. . . Vì thế nó khác với Ý hệ ở chỗ không 

đưa ra Utopia hoặc nên ý tưởng rất cao cũng vẫn còn làm được.  Thứ đến, nó cũng khác 

Ý hệ, nhất là khác Bái vật ở chỗ không dùng “ Mưu Gian Đạo Đức “  ( vì Đạo Đức mà 

đánh lừa, pia fraus ), thí dụ Mặc Địch hứa tìm việc cho môn đệ, nhưng khi học xong ông 

nói có việc đâu, đó chỉ là đánh lừa môn sinh để chịu khó học.   Bái vật dùng tràn ngập pia 

fraus đã đành, cả đến Triết lý nhiều khi cũng không chê, thí dụ ông Tổ triết Tây là Plato 

cũng dùng bộn.  Còn Cộng sản thì khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội ( lợi 

hành ) kèm theo khủng bố ( Cưỡng hành ), tại Ý hệ là triết học xây trên Ý niệm, không đủ 

sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành phải dùng những trợ lực ngoại khởi như 

pia fraus. 

 

 Hãy so sánh các xã hội cổ sơ vừa nhắc đến, để có sự minh hoạ.  Đang khi các xã 

hội theo Việt Nho đều có cà 4 đợt: Dụng, Từ, Ý, Cơ: 

 

 Cơ là Đạo Nghĩa. 

 Ý là Triết lý Đạo học. 

Từ là văn học nghệ thuật, cũng tuân theo Đạo lý 

Còn Dụng là sự áp dụng Triết học vào đời sống gọi là Định chế, là Thói tục, mà 

từ vua tới dân đều cố theo. 

 

Vì thế tất cả 4 chặng đều ăn chịu với nhau như một cơ thể, nên có hiện tượng 

này là dù triết đưa ra lý tưởng hết sức cao ( Cơ ), nhưng vẫn hiện thực ( Dụng ) 

được, không những thâu nhập vào Triết học (Ý ), văn học ( Từ ), nhưng còn thấu tới 

Thân Tâm con Người.  Lịch sử văn minh đã phải khen là “ nền luân lý hiệu nghiệm hơn 

hết gặp được trong các dân ở bất cứ thời nào “  ( W. Durant. Story of Civ. Vol. I  6- 40 ).  

Một xã hội đông người nhất, với phương thức cai trị bền bỉ nhất, vào tạo được hạnh phúc 

hơn hết cho con Người : Không có chế độ Nô lệ hay nếu có cũng đã được bãi bỏ sớm.   
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Tuy có chuyên chế nhưng là chuyện từng giai đoạn với từng ông vua, chứ nói chung thì 

không.   Người ta không thấy chỗ đó vì lẫn lộn với độc tài, độc chuyên với chuyên chế .  

Độc tài ( authoritrianism ) thì nhất định các vua xưa đều độc tài, nhưng không hẳn 

chuyên chế theo nghĩa mạnh của từ Tyrany hay là Totalitarianism, nó đòi kiểm soát hết 

mọi chuyện không những chính trị, mà hết cả đời sống, nó định đoạt tiêu chuẩn cho mọi 

giá trị, từ kinh tế, nghệ thuật, văn học đến bản thân, tư tưởng, cảm tình, tôn giáo như ta 

thấy thực thi trong các xã hội cộng sản: người dân mất hết mọi tự do.  

Trong chế độ quân chủ xưa mà ta gọi là độc tài, người dân còn hưởng rất nhiều 

tự do, từ tôn giáo, tư tưởng, nghệ thuật đến kinh tế, đi lại, cả đến tài sản. . .  Có thể so với 

dân chủ ngày nay tuy đời sống thấp hơn nhiều, nhưng về tự do không thua bao lăm, 

thường chỉ trong chính trị, ngoại trừ một số người sống bên cạnh vua bị ràng buộc nhiều 

hơn, còn toàn dân sống trong thôn làng vẫn có thể nói mà không sợ bị cải chính, là “ phép 

vua thua lệ làng “ 

 

 Ngược lại trong các nền văn minh khác như Babylon, Perse ( Ba Tư ) , Egypte 

( Ai cập ) phải gọi là Đế quốc vì thường có những điểm đi cùng, như chuyện bóc lột hết 

mọi tự do.     Đây là những cái diệt hạnh phúc con Người, các xã hội đó đều có cả bấy 

nhiêu một cách nền móng.      Đó là kết quả của sự xây trên Ý hệ cũng như Bái vật, đã 

bao gồm một vài giai cấp được hưởng tự do như quý tộc trong xã hội La Hy.   Nhưng nói 

chung, định chế vẫn đặt, trên liên hệ chủ nô kéo theo sự giàu nghèo chênh lệch quá đáng.  

Đây là lý do căn để để gây nên sự suy sụp các Đế quốc nọ. 

 

 Ngoại trừ Ấn Độ, không một đế quốc nào sống được một phần ba tuổi của 

các xã hội Việt Nho.   Là vì Bái vật và Ý hệ không có sự hiệu nghiệm phát xuất từ cơ thể 

nên không bao được Dụng, Từ, Ý , Cơ mà trơ ra chỉ có Từ và Ý, thì Từ đầu óc sản xuất, 

rồi phát biểu ra miệng, không đủ sức huy động Tâm Tình.  Trái lại Cơ phát xuất từ Tâm 

Tình nên huy động toàn thân, tự nhiên thi hành ra, và khi thi hành thì sinh ơn ích, 

gây hạnh phúc cho con Người. 

 

Các xã hội dân chủ Tây Âu nay dù đã bỏ được chuyên chế, không phải do Cơ, mà 

hầu hết là do Lương tri như tranh đấu, do Kinh tế phồn thịnh, do Tâm thức con 

Người đã phát triển đủ. . .     Vì không do Cơ, nên xã hội chỉ có luật pháp, trên nữa 

không có Đạo Nghĩa, dưới không có gì hướng dân việc tu thân, tề gia và các liên hệ 

tinh tế của con Người.  Đây là chỗ cần nói đến sự khác biệt giữa Cơ cấu học hiện nay 

và Cơ cấu AnVi. Tuy cả hai cùng dùng phương pháp như nhau: cùng Số độ, Đồ 

hình, Huyền thoại, Huyền sử, cũng đối chiếu với các Văn minh, cũng nhìn bao trùm. 

. .  Nhưng cái khác là Cơ cấu hiện hãy còn mang nhiều tính chất Lý trí, phần lớn 

được  Lý trí kiến tạo ra ( construit ) để tìm Hiểu các Văn hoá cổ sơ hay giải nghĩa 

các tác phẩm Văn học, chứ không chủ chốt nhằm vào hướng dẫn đời sống.   Vì vậy 

bộ phạm trù Dụng, Từ, Ý, Cơ  chỉ áp dụng riêng cho Việt Nho, ít ra cách trung thực 

hơn cả. 

3.- Ba Nguyên lý 

Để thấy điều đó ta hãy phân tích cái Cơ của Việt Nho về phương diện triết. Vậy Cơ ở đây 

được biểu diễn ra 3 nguyên lý tối cao, nên đúng ra gọi là Định đề ( premises ), đó là: 
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 a.- Nguyên lý Lưỡng hợp 

 b.- Nguyên lý Nhân chủ 

 c.- Nguyên lý An vi. 

 

Ba nguyên lý này thuộc Cơ, vì nó không còn ở trong tầm tay lý lẽ để mà chứng minh, mà 

lý luận nữa, nó đã ăn sâu vào Tiềm thức phần lớn rồi. 

 

a.- Nguyên lý Lưỡng hợp 

Hai mà một, một mà hai, có mà như không, không mà lại có, đó là một, không thể 

nhập nhằng nước đôi, vậy đó là định đề căn bản của triết lý An vi.  Nhờ đó, nó đưa ra 

được Vũ trụ quan Động, ngược hẳn với nguyên lý Tĩnh của Ý hệ, gọi là nguyên lý 

Đồng nhất: A là A, Động là Động, Tĩnh là Tĩnh.    

 Đã Động thôi Tĩnh, đã Tĩnh thôi Động. Nó rất hợp với Lý trí, nên làm nền móng 

cho Logic. 

Trái lại, Việt Nho thì Động mà Tĩnh, Tĩnh mà lại Động.      Đó là Nguyên lý Đồng Thời 

( synchronic ) . Trong A đồng thời có B, trong B đồng thời có A, một mà hai, hai mà một, 

các học giả kêu là Dual Unit ( Hai mà Một ), nó bao gồm cả hai bên. 

Đợt cao nhất của nó thuộc siêu hình là Có, Không, Không mà lại Có.   Có nương 

Không mà sinh, Không nương Có mà xuất hiện. 

 

Đợt hai thuộc thực tế cụ thể hơn, nên nói Trời Đất, Núi Sông, Mưa nắng. . . Những chữ 

đối đáp này chỉ thị hai Hạn từ đối lập nên là phạm trù tổng quát chỉ các cặp Đối lập 

như Sáng / Tối, Cứng/ Mềm, Ngày / Đêm, Nam / Nữ.  Triết học Lý niệm chỉ có một 

bên, quen gọi là Duy: một là một, A là A, đã A thì không B, không thể có trường hợp thứ 

ba được: tertium non datur, excluded middle. 

Triết lý An vi không những nhận có trường hợp thứ ba, còn tôn lên gọi là Tam tài 

và lấy làm nền tảng.   Tam tài là Trời, Đất, Người. 

Đó cũng là điều nghịch lý, hay siêu lý vì con Người bé nhỏ đặt ngang hàng với Trời cùng 

Đất sao được: không thấy  vô lý sao?  Nhưng vậy mới nói là nó vượt khỏi phạm vi Lý trí 

để ăn sâu vào Tiềm thức và thuộc về Cơ.     Cơ chú ý tới mọi liên hệ giữa hai Thái cực, 

nói trong Tam tài có Người giữa Trời cùng Đất cũng là nói Người là liên hệ giữa Trời và 

Đất. 

Triết học cổ điển chỉ chú ý đến từng hạn từ (term ) hoặc Trời hoặc Đất, hoặc Có hoặc 

Không.    Do vậy hoặc Duy Vật hoặc Duy Tâm mà không chú ý đến mối Tương quan 

của nó như triết Việt Nho chú ý đến cả hai: Cả Âm lẫn Dương, “Âm Dương tương thôi 

“.  Huyền sử nói Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc Long trên cánh đồng Tương là hàm ngụ ý đó.  

Nói cụ thể là không đặt ưu tiên vào Trời với Đất, mà đặt vào Người được quan niệm là 

mối Liên Hệ giữa Trời cùng Đất. 

Do việc đặt để này mà Việt Nho chính là Tổ sư Cơ cấu: vì Cơ cấu không quan tâm 

đến Hạn từ, nhưng đặt nặng trên Tương quan của Hạn từ.   Tương quan là cái gì 

năng động.   Nói Người là Tài cũng nói Người là Tác năng, là “ tạo hoá Con “ , ( 

không tạo hóa viết hoa ) là do vậy. Hậu quả của sự nói Cơ với Dụng là thế.   Đó là 

nguyên lý đầu tiên có thể gọi là Vũ trụ quan động. 
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b.- Nguyên lý Nhân chủ 

Nguyên lý thứ hai thuộc Nhân sinh quan cũng thuận theo thế Động của Vũ trụ quan 

gọi là Nhân chủ theo nghĩa người là Chủ nhân ông.    Chủ là cái gì ? Thưa là Chủ 

Trời cùng Đất, nói đúng ra chủ Thân Tâm mình bao gồm Trời Đất ở trong, ngược 

với Vật chủ ở hai đợt Bái vật  và Ý hệ, nơi ấy con Người vong Thân bị sự vật sai sử 

nên gọi là Vật chủ ( chosisme ), Mỹ gọi là Reified man hoặc thingified man ).  Đó là 

Nhân sinh quan Nhân chủ. 

c.- Nguyên lý An vi 

Đây là nguyên lý khó hiểu nên cần bộ phạm trù thứ ba gồm: Cưỡng hành, lợi hành và an 

hành. 

* Cưỡng hành 

Chỉ những việc mà động cơ ở ngoài con Người như làm vì sợ trời đánh thánh vật, làm vì 

bị bắt buộc như tù nhân phải lao động, mất hết tự do, tự lực. 

 

*  Lợi hành 

Thì động cơ là lợi lộc, tuy ở ngoài nhưng còn để cho con Người ít tự lực, được tự do khỏi 

cưỡng buộc, chỉ mất tự do Luân lý. 

* An hành 

Không còn tìm động cơ từ ngoài nhưng tìm ngay trong mình, thấy đáng làm thì làm, 

thành bại là thứ yếu.   Loại này hợp cho con Người được quan niệm như Nhân chủ, nó 

không phạm đến Tự do Tâm lý con Người, con Người vẫn là Chủ cả ngoài lẫn trong, tâm 

lý vẫn đủ sức tự Cường, tự Lực, khỏi cần sự thúc đẩy từ ngoài.  Nó là việc cốt cán cho 

triết lý xây trên Nhân chủ gọi là An vi.   Gọi thế để đặt vị trí giữa hai khuynh hướng 

triết ở hai Thái cực là Hữu vi và Vô vi. 

 

Hữu vi là có làm hiểu là sự làm gắn liền với Đối tượng, nô lệ cho Đối tượng.  Điều đó 

kéo theo sự nguy hiểm rất vi tế dẫn con Người đến tai họa bị Vật Hóa ( thingification ) vì 

thế đã có sự phản động lại để tránh tiếp xúc với sự vật để khỏi bị Vật Hoá ( một thứ  

chính sách Monroe trong triết  cũng gọi là chính sách đà điểu ).   Nhưng không làm thì 

sống sai, nhãn tiền là không có ăn: theo nguyên tắc tay có Làm thì hàm mới có Nhai. 

 

Thế là Vô vi cũng mắc kẹt như Hữu vi.  Đàng nào cũng chết: Làm thì bị Vật Hoá, 

không Làm thì làm sao sống. Vậy phải tìm lối nào đây để thoát khỏi gọng kìm một 

bên là Hữu, một bên là Vô.  Và câu thưa là An vi.   Triết lý An vi lấy An hành làm lý 

tưởng, nhưng không gảy bỏ Lợi hành và Cưỡng hành. 

Nhưng cái đó thuộc Tiểu ngã, thuộc vòng hiện tượng không dễ gì bỏ được, lý tưởng là 

phải có thêm nhiều tác động ở đợt An hành, để nó làm Chủ, để nó bao phủ lấy việc hai 

đợt dưới hầu làm cho chúng trở nên thanh thoát lấy.   Còn chính chủ tịch của của Thanh 

thoát phải là các việc thuộc đợt An hành: Chính những việc này mới giúp vào công cuộc 

thanh nhàn hơn cả.  Vì thế Tiên hiền Việt Nho đã đưa ra định chế Tứ Quý để giúp thực 

thi. Tứ Quý  là bốn tuần cuối bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Hay tuần cuối của tháng 3, 

6, 9, 12.Đó là bốn tuần mà Tứ Quý mượn của bốn tháng nọ.    Mượn để làm gì ?  Thưa để 

không làm chi hết, mà chỉ Ngồi Không, chữ Nho nói về vua là “ Thùy Y thường “ : thả 

lỏng áo quần xuống như Người không phải đi làm.   Nếu muốn nói “ có Làm “  thì là làm 
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cái “ Không làm “ , vì việc chính của Tứ Quý là trút sạch những cái Có  trong lòng 

mình ra, những cái đó thuộc Hữu vi đầy sức ngảng trở Tâm hồn, không để cho cái 

Có trồi lên mặt Tâm thức để nói lên tiếng nói Thiên mệnh, tức là những nhu yếu 

thâm sâu của bản tính con Người.  Thành thử con Người chỉ nghe được lệnh truyền của 

Bái vật hoặc Ý hệ hoàn toàn ngoại khởi, không nghe được nguyên ngôn là  mệnh lệnh 

của Nhân tính Tâm linh.  Những ngảng trở đó có nhiều nhưng được quy vào hai cặp danh 

từ Bái vật và Ý hệ.  Đó là những động cơ từ ngoài, có sức Vật Hoá Người  nên lâu lâu 

cần thì giờ không làm gì mà chỉ lo xả bỏ.   Khi xả hết rồi sự làm sẽ thong dong, để trở 

nên An vi, làm vì đáng làm là làm, không phải làm vì bị trời đánh thánh vật, hoặc vì 

bôn ba lợi danh nữa.   Những thứ làm đó đều bắt con Người nô lệ cho Đối tượng, nô lệ 

cho sự thúc đẩy bên ngoài, nó làm sa sút Nhân chủ tính, chỉ có an hành mới xứng là việc 

của con Người Nhân chủ.    

Đó là đại để cái khung của triết lý An vi đặt trên cơ cấu ba nguyên lý Lưỡng hợp, 

Nhân chủ và An hành.  Đó là cơ cấu thượng thặng ta có thể diễn tả bằng Hình vẽ, 

bằng Huyền số, bằng Huyền thoại.  

 

Xem lại lịch sử cũng như quan sát con Người sẽ dễ dàng nhận ra cả ba loại việc kể trên 

Cưỡng hành, Lợi hành, An hành.  Nhưng nhiều khi có An hành mà không có An vi. Đó là 

những bậc “ sinh nhi tri chi “ tức là bẩm sinh được như thế : rất cao thượng, không màng 

công danh.   Nhưng đó là những đoá hoa vĩ đại không được vun tưới mà tự nhiên mọc lên 

được giữa rừng hoang.  Triết lý An vi muốn phân tích hành vi của những bậc cao cả nọ 

để rút lấy cái cơ cấu đặng thiết lập ra một nền triết hẳn hoi để giúp nhận thức ra hiện 

thực. 

Điều đó Việt Nho đã làm rồi nhưng chỉ đủ cho đợt tiến trước, không còn hợp cho 

cảm quan đợt tiến mới có thêm khoa học thuộc cả Sinh ( Sống ) lẫn Tâm ( Linh ): 

Sinh như kỹ thuật cơ khí nâng cao mức sống, Tâm như các khoa học Tân Nhân văn: 

xã hội, khảo cổ, Nhân học, uyên tâm, cơ cấu. . .   Các khoa học đó sẽ giúp con Người 

có thêm rất nhiều những xác định cặn kẽ hơn, những cái nhìn thấu triệt mới lạ.  Vì 

thế cần một triết lý hội nhập tất cả các sở đắc mới nọ.     Đó là nền triết lý mà nước 

Mỹ, dân Mỹ phải làm và rồi họ sẽ làm được.  Khi nào làm được thì Mỹ sẽ dẫn đầu 

cuộc cách mạng Tâm linh đang thiếu đường hướng.  Hiện nay Mỹ đang ở tuổi Ý hệ, 

Lợi hành.   Chỉ cần đặt trên Lợi hành một đợt An hành nữa là xong.  Muốn được 

thế cần mạnh dạn đi vào cuộc cách mạng Tâm linh mà việc đầu phải là xây đắp nền 

triết mới trên Cơ cấu, rồi bắt toàn dân học hết như biết Hiến pháp vậy.   Nói đến 

đây có người sẽ la ó cho là phạm đến Tự do, phạm đến Hiến pháp xây trên Tự do, 

nên phải để mọi người Tự do!    Mỹ phải theo chế độ đa phương nghĩa là nhiều triết.   

Nhưng bạn có biết đa phương thực sự là chi chăng ?  Thưa là chắn che sự ngu dốt, 

sự bất lực.     Nói rõ ra cả Mỹ cũng như Tây Âu không sao thiết lập nổi một nền triết 

Nhân sinh có đủ sức làm lãnh chúa, phải ở lì lại trong Ý hệ, tất nhiên mắc cảnh “ 

Thập nhị sứ quân “, cá đối bằng đầu, nên phải lấy Đa phương làm Tôn chỉ, cốt để 

tránh cái họa chuyên chế  độc hữu vốn là đặc tính của Ý hệ.    Tưởng như vậy là 

trọng kính Tự do, có ngờ đâu rằng nước thiếu một nền Triết của quốc gia cũng y 

không có một nền Hiến pháp. Nếu ở đợt Hiến pháp không thể “đa phương “  thì ở 

đợt Triết cũng vậy.  Sở dĩ người ta không nhận ra điều đó vì không biết đến thứ 

triết lý đặt trên Cơ có tính cách Bao dung nên thường không xuất hiện như nền 

Triết lý độc nhất, nhưng như Triết lý ưu thắng, nghĩa là vẫn dung chứa các nền 
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Triết lý khác, nhưng thường những Triết lý này chỉ có để làm cảnh, người nào thích 

thì đem ra bàn cãi vậy thôi, chứ giả có trao cho tay lái con thuyền đời sống chẳng 

biết đâu mà rờ. 

Thí dụ cụ thể trong lịch sử Tàu, đời Hán ban đầu rất trọng Lão Trang, đã đem quyền hành 

đặt vào tay Đạo giáo, nhưng chỉ ít lâu tỏ ra bất lực lại phải mời Nho lên đặt trên Cơ .   

Cái phiền của Âu Mỹ là chỉ có loại Triết lý làm cảnh, chứ không có Triết lý xây trên 

Cơ.   

Triết lý đặt trên Cơ phải đi sát đời sống, nhưng đi sát mà lại không đi vào những 

xác định chi li, nên vẫn giữ được tính chất Bao dung.   Vì mỗi xác định là mỗi bám 

sát vào biến cố, một sự việc.  Thí dụ nói về Chính trị, Triết lý An vi chỉ đưa ra 

những nguyên lý ở đợt đầu gọi là Chính lược, không xuống đến đợt Chiến lược, 

càng không đến đợt Chiến thuật. Vì càng xuống càng cá thể hoá cho hợp sự việc 

phải làm, việc nào cũng có một không điểm, một thời điểm nhất định, nên chỉ có 

một không thể hai, là những cái phải quyết định tùy hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác. 

Triết học Duy Lý y cứ trên Ý niệm là cái đã xác định nhiều, khó có thể xuống tới Dụng là 

việc làm.    Việc làm nào cũng là một cá thể có một không hai, phải luôn luôn quy định 

riêng cho nó.  Muốn tổng quát hóa ở đợt này sẽ dễ dàng đi vào Độc đoán và Chuyên chế.  

Đây là lý do khi theo Triết học lý niệm để câu nệ chấp một, thiếu sự mềm dẻo quên đi 

với Triết học xây trên Cơ.  Cơ không có hệ thống nên không kềnh càng, dễ thể nhập vào 

bất cứ đâu, vào bất cứ tổng hợp mới nào.   Triết học Ý hệ rất khó lột xác để đi vào tổng 

hợp mới, do cái hệ thống kềnh cơi của nó với những xác định chi li, vì thế mà nó 

thất bại và chịu để thế giới hiện đại như thuyền không lái: bới thiếu một Triết lý đặt 

trên Cơ.    Ây là nền Triết lý con Người đang mặc nhiên mong đợi, vì chỉ có nền 

Triết lý đầy Tâm Tình nó mới ứng hợp cho con Người thời hậu kỹ nghệ, nó sửa soạn 

bước vào giai đoạn phong lưu, làm ít chơi nhiều, sống thảnh thơi như chim trời cá 

nước. “ 

( Trên đây là một mẫu thử áp dụng triết lý An vi vào chính trị Mỹ ).”      

 

III.- Triết Lý An Vi vào Đời 

Triết lý An Vi là Triệt lý Nhân sinh đáp ứng được nhu cầu thâm sâu của  con Người và  

Dân tộc, đó là “ Thực, Sắc, Diện: Thiên Tình dã “, chứ không để chỉ suy tưởng như 

Triết lý Ý niệm của các vị Hàn Lâm Tây phương.  

Với nét Lưỡng nhất của Dịch lý,Triết lý An vi đã làm cho Nho trở nên rất phong phú 

và linh động. Nét Lưỡng nhất có thể ví như đinh vít của Động cơ, nhờ xiết chặt các bộ 

phận mà đông cơ chuyển động suôn sẻ nhịp nhàng.. 

 

Sở dĩ Hán Nho được ví như quả cam mất Ruột còn Vỏ,vì thiếu đinh vít Lưỡng nhất, Tổ 

tiên Việt đã dấu kín nền tảng Lưỡng nhất  Dịch lý của Nho trong Huyền thoại Tiên Rồng, 

trong Ngọc Long Toại, ( cặp Vợ Chồng ) trong Diễn đề của Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc 

Lũ, người Tàu không nhận ra mà chiếm được, nên Dịch Tàu chỉ đặt nặng về 64 quẻ để 

bói toán, còn Dịch Việt là để sống Hòa với nhau theo Thiên lý.  Nho của Tàu chỉ có 

Rồng, Độc Dương nên hết Biến hóa.  

Vì  không nhận ra nét Lưỡng nhất “Âm Dương hoà “ là Linh hồn của Nho, nên Hán 

Nho đã phần nào mất Hồn sống,  Ngũ Thường và Ngũ Luân đã đánh mất bản chất Hòa 

tức là đánh mất mối Tương quan Hòa giữa Người và Người và Nhân loại với Vũ trụ. 

Người ta ghét Hán Nho, nên ghét lây oan mọi thứ Nho, nghe nói đến Nho là dè bỉu khinh 
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khi, thực ra bỏ Nho là bỏ mất tinh hoa của cuộc sống bất khuất của Tổ tiên chúng ta, vì 

đã đánh mất chữ Hòa trong cuộc sống! 

 

Triết lý An Vi lại có khả năng đem Đạo Lý ( Thiên lý ) vào Đời để cứu con Người và 

Dân tộc. 

Khi vào Đời triết lý An Vi không sống theo lối Diệt Dục, cũng không theo lối Đa Dục mà 

sống Chiết trung giữa Diệt Dục ( để Quy tư về  Nguồn Tâm linh  ) và Đa dục (để Suy tư 

về Thế sự: Khoa học ) gọi là Quả dục, nghĩa là sống sao cho việc Quy tư và Suy tư hài 

hòa hầu cho cuộc sống luôn  được Thân an Tâm lạc, nghĩa là có Phong thái An Vi.. 

Đau đờn thay ! Vì luôn bị dồn vào cảnh nghèo đói và bị áp bức,  con Người đã quên mất 

Gốc, trở nên yếu đuối, Dân tộc bị phân hóa triền miên!    

 

   1.- Triết lý An Vi với Huyền thoại Tiên Rồng: Nền tảng của Dịch Lý Việt Nam 

 

  Ta đem Tinh thần Triết lý An vi tức là Tinh thần Nhất Nguyên Lưỡng Cực để giải 

thích câu Châm ngôn từ Huyền thoại Tiên Rồng:  

 

  Châm ngôn đó là: " Mẹ Tiên Âu Cơ : Non Nhân, Cha Lạc Long: Nước Trí, Con 

Hùng vương: Hùng Dũng  “  . 

 

Mẹ lên Non, Cha xuống Biển chỉ là phân cực theo Lưỡng nghi ( còn gọi là Thù đồ ) để 

phát triển bản sắc riêng, Mẹ Chủ Tình, Cha chủ Lý, nhưng Mẹ cũng phải phát triển 

phần Lý và Cha phần Tình để Đồng quy về Nhất nguyên cho “ Tình Lý tương tham”.  
Mẹ Cha đều phải Triệt Thượng để tu Thân, Triệt Hạ để luyện Trí, khi sống sao cho Tình 

Lý Lưỡng nhất thì mới Hòa với nhau để được “ Thuận Vợ thuận Chồng “  hầu biến Gia 

đình thành Tổ Ấm, các Tổ ấm Gia đình được dùng làm nền tảng cho Xã hội. Nên HÒA là 

Bản Chất của Nền Văn hoá Việt  cũng như HÒA là Bản chất của các Tôn giáo. 

Vậy Huyền thoại Tiên Rồng không là chuyện Hoang đường mà là Biểu tượng cho Tinh 

thần Hoà của Dân tộc cũng như Tinh thần con Người Nhân Chủ Hùng Vương  “ DỰNG 

NƯỚC “. 

Chúng ta theo dõi câu chuyện Mẹ Tiên Cha Rồng theo Tinh thần Triết lý An Vi để làm rõ 

Tinh thần của câu chuyện Huyền thoại.    

  

a.- Mẹ Tiên Triệt Thượng rồi Triệt Hạ  

 

* Triệt Thượng  

     Triệt Thượng theo Văn gia là “ Cao minh phối Thiên “, theo Chất gia  là “Đội 

Trời  “ để Mẹ Tiên Âu Cơ trở nên:  Non Nhân “, Mẹ Tiên phải lên non cao, ngồi yên 

tĩnh và bất động, bỏ hết Tham, Sân, Si , bỏ những vương vấn của cuộc đời, vén màn vô 

minh để cho Tâm hồn trống rổng mà tiếp cận với nguồn Tâm linh tức là Nguồn Sống và 

nguồn Sáng. Nguồn Sống là Lòng Nhân ái, nguồn Sáng là Lý Công chính.   

 

  * Triệt Hạ    

      Triệt Hạ là “ Bác hậu phối Địa “  theo Chất gia là “ Đạp Đất “.   Mẹ Tiên là loài 

Chim tuy sống trên cạn, nhưng là loài Lưỡng thê như chim Âu, có thể tung cánh trên mặt 

Biển, nhào xuống bắt cá để kiếm ăn, Mẹ Tiên sinh hoạt như thế không những  để có đủ 
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kiến thức cùng kinh nghiệm cho được Chu tri, đây là lối Suy tư để phát triển Lý trí  để đạt 

Lý Công chính như Cha Rồng, mà còn mục tiêu chính cũng để Tương giao với Cha Rồng. 

 

b.- Cha Rồng thì Triệt Hạ rồi mới Triệt Thượng 

  

* Triệt hạ  

Tương tự như thế, Cha Rồng: Nước Trí , nên Rồng cũng  lặn xuống Biển Sâu rộng tức 

là  Triệt Hạ để phát triển Lý trí cho được Chu tri, tránh triết lý sờ voi.  

 

*Triệt Thượng  

Rồng cũng còn Triệt Thượng, nên Rồng cũng tung lên không trung làm mưa làm gió để 

đạt lòng Nhân như Mẹ Tiên , mà quan trọng hơn là để gặp Mẹ Tiên. Tiên xuống Biển, 

Rồng lên Không trung đều để tương giao, tương hợp, tương hoà. 

 

c.-  Triệt Thượng và Triệt Hạ giao hòa  “ hay Ở Đời )  

  

 Triệt Thượng tức là Quy tư để tu dưỡng Lòng Nhân hay nguồn Tình bao la của 

người Mẹ.  

 Triệt Hạ tức là Suy tư để phát triển Lý trí cho được viên mãn tức là Chu tri tức là 

Lý Công chính để tránh cảnh Triết lý sờ voi gây ra Bất Hòa. 

Người Mẹ Chủ Tình, người Cha chủ Lý, Cha Mẹ gặp nhau để bổ túc cho nhau, cho Tình 

Lý tương tham hay Quy tư và Suy tư được hài hòa. 

Triệt Thượng và Triệt Hạ giao thoa để đạt trạng thái Hòa nhờ  Lòng Nhân ái và lý Công 

chính.  

Mẹ Tiên “ lên “ Non cao, Cha Rồng “ xuống “ Biển sâu là để phát triển bản sắc riêng 

của đôi bên, đó là bước đường Thù đồ, còn Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương 

để  tương giao, tương hợp, tương hoà là để Đồng quy về mối đoàn kết Quốc gia.  

Thù đồ và Đồng quy tuy nghịch lý, nhưng có thể giao thoa  để có cuộc sống viên mãn, để 

sống Hoà với nhau. 

 

c.- Hệ quả của Thượng Hạ giao Hòa  

Con Hùng Vương: Hùng Dũng là hệ quả của sự tương giao, tương Hoà giữa Lòng 

Nhân ái của Mẹ Tiên, và  Lý Công chính của Cha Rồng hay Tình Lý tương Tham.  Lòng 

Nhân ái và Lý Công chính hay Tình Lý chỉ là Một như nguồn Sống và nguồn Sáng trong 

Lý Thái cực, do sống kết hợp hài hòa được với Thiên lý, nên trở nên Hùng Dũng.   

Hùng là sức mạnh Ngoại khởi “ Huyết khí chi Dũng “, còn Dũng là sức mạnh Nội khởi 

“ hay “ Nghĩa khí chi Dũng “. Hùng Dũng là hợp Nội Ngoại chi Đạo ”  của Lòng Nhân 

ái và Lý Công chính . Nhờ đó mà Hùng vương là con Người Nhân chủ, con Người có 

khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường để Dựng nước và Cứu nước. 

 

Nên lưu ý,  Mẹ Tiên, Cha Rồng, Hùng Vương là những nhân vật Văn hóa, là những 

Biểu tượng của nền Văn hóa về Tam Cương thuộc Tinh thần Dân tộc Việt, đó là 

Nhân, Trí, Dũng, là Nhân phẩm của con Người Việt, chứ không phải là chuyện 

Hoang đường.  Tinh thần đó cũng được thu gọn vào 4 chữ “ Tình Nghĩa Đồng bào “. 

Từ ngày Dân tộc chúng ta “ theo Mới nới Cũ “ một cách không tiêu hóa mới tan đàn 

xẻ nghé như ngày nay!  
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Đây là cách giải thích con đường “ Đồng quy nhi Thù đồ “ của Con Cháu Rồng Tiên. 

Thù đồ là phân ra Lưỡng cực . . . để phát triển Bản sắc riêng. Đồng quy là gom tất cả 

Bản sắc riêng về một Mối để đoàn kết với nhau theo Tinh nghĩa Đồng bào, khi đó Dân 

tộc mới  có Nội lực. 

 

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng của Tinh thần Dân tộc. Tinh thần đó là Nhân 

Nghĩa hay Lòng Nhân ái và Lý Công chính.  

Nước Việt Nam được xây dựng trên tinh thần Nhân Nghĩa hay Tình Nghĩa Đồng bào. 

 

Khi Con Cháu quên Gốc, cho Huyền thoại Tiên Rồng là chuyện hoang đường thì quả 

nhiên Cháu Con đã bị Lạc Hồn Dân Tộc! Đó là nguồn cơn của Quốc nạn và Quốc 

nhục ngày nay. 

  

  2.- Triết lý An vi với Việt Nho 

 

a.- Cơ cấu  

Cơ cấu là nền tảng của Việt Nho, khi đã  có Cơ cấu thì người ta không thể xuyên tạc giải 

thích sai lạc như Nguyên Nho của Khổng Tử . Kim Định đã bảo Nguyên Nho mới chỉ có 

cái Khảm mà chưa có cái Khung để bảo vệ cái Khảm, nghĩa là mới có Nội dung với 

những câu rất cô đọng, mà chưa có nền tảng hay Cơ cấu , nên mới bị Hoa Hán xuyên tạc 

và xen dặm làm cho mất tinh tuý hay “ Vi Ngôn đại Nghĩa “. 

Việt Nho có Cơ cấu là Bộ Huyền số 2 – 3, 5. ( Xem cuốn “ Tìm về nguồn gốc Văn hoá 

Việt “ của Việt Nhân.) 

b.- Nội dung  

 2 là nét Lưỡng nhất của cặp đối cực tổng quát Âm Dương của Dịch lý ( đây cũng 

là tính chất “ Hợp Nội ngoại chi đạo “ của nền Văn hóa Thái hòa. 

 3 là Tam tài, 3 là vị trí ( cách định vị con Người trong Thiên Địa ) của Nhân 

trong Thiên Địa, Nhân là Tinh hoa của cặp đối cực Thiên Địa hay Tinh thần và Vật chất, 

nên Nhân không Duy Tâm, mà cũng chẳng Duy vật, mà Nhân có đủ Tâm Vật hài hoà. 

Nhân không để cho Thiên kéo lên thành Duy Tâm, mà cũng không để cho Địa lôi xuống  

thành Duy vật, do đó phải Tự Chủ, nên phải Tự Lực và Tự Cường để cho Tâm Vật thành 

nét Lưỡng nhất. 

 5 là Tâm linh là cặp đối cực nguồn Sống và nguồn Sáng, hai nguồn chỉ là Một 

cũng  là nét Lưỡng nhất. Theo Văn hóa Việt thì nguồn Sống là Nhân ái,nguồn Sáng là Trí 

hay Lý công chính . 

c.- Đạt quan 

Con Người Việt Nho luôn biết sống “ Tận kỳ tính” trong đời để phát triển toàn diện con 

Người bằng cách bám vào “ Hiện tại miên trường “ để “ hoàn thiện mọi việc Làm “ và 

“hoàn thiện mọi mối Liên hệ “, nhưng với Tinh thần An vi, con Người không để bị 

Cưỡng hành, cũng không Lợi hành, mà sống Chiết trung giữa Cưỡng và Lợi hành, nên 

mới An hành, nhờ đó mà luôn được Thân an Tâm lạc, đó là phong thái An vi luôn được 

an nhiên tự tại, cuộc sống thơ thái như Chim Trời Cá Nước hay như Gió ( Phong ) 

thoảng trên không, như Nước Lững lờ trôi ( Lưu ) dưới suối vắng, phong thái đó cũng gọi 

là Phong ( Thiên ) Lưu ( Địa ). 
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Chúng ta thấy các Biểu tượng của nền Văn hoá “ hợp Nội Ngoại chi Đạo “ qua các Đồ 

hình: Từ Thái cực Viên đồ  qua Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái, rồi 64 quẻ . . . cũng như  

Đồ hình và Số độ của Ngũ hành, vòng Trong, vòng ngoài, Hà đồ, Lạc thư, Đồ thư  hợp 

nhất ,Cửu trù, Hồng phạm. 

Tất cả chỉ là sự phối trí của các cặp Đối cực trong các Đồ hình và Số độ khác nhau về 

cung cách “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo “ của Cơ cấu và Nội dung nền Văn hóa. 

 

3.- Triết lý An vi với con Người Nhân chủ của Việt Nho 

 

Định nghĩa về con Ngưòi Nhân Chủ xuất phát từ Cơ cấu Ngũ hành 

 

             ( Năng lượng ) Hỏa ( Thiên, Dương,Thần)  

↑ 

             ( Sinh vật ) Mộc ← Thổ ( Vô, Nhân ) → Kim ( Khoáng chất )  
 

↓ 

      ( Vật chất ) Thủy ( Địa, Âm, Qủy ) 

 

Đồ hình Ngũ hành  

 

Từ Đồ hình Ngũ hành, Nho có định nghĩa về Nhân: “ Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi Đức, 

Âm / Dương chi Giao, Quỷ / Thần chi Hội , Ngũ hành chi Tú khí. Lễ Vận “. 

 1.- Con Người là Đức của cặp đối cực Thiên / Địa, Thiên hay Trời là Tinh thần, 

Địa hay Đất là Vật chất , cả hai cũng là Nhân Nghĩa. 

 2.- Con Người là nơi cặp đối cực Âm / Dương giao hòa, Âm Dương trở thành nét 

Lưỡng nhất khi tỷ lệ Âm Dương là 3 / 2. ( Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số  ).  

Con Người được cân bằng giữa cặp đối cực Tâm / Vật hay Tình / Lý, nên Thân an Tâm 

lạc. 

 3.- Con Người là nơi Hội tụ của cặp đối cực Quỷ / Thần hay Ác / Thiện, nên có 

thể phút này còn là Thánh, phút sau đã là Qủy. Muốn trở nên Thiện nhân thì ai ai cũng 

phải tu thân cho có Nhân Nghĩa. 

 4.- Con Người là Tú khi của Ngũ hành: 4 hành xung quanh là  hai cặp Đối  cực 

Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim thuộc Thế giới Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, Hành Thổ ở  

Trung cung tượng Trưng cho Tâm linh, thuộc lãnh vực Vô.( Nhân cũng ở vị trí Trung 

cung hành Thổ, nên “ Ngô Tâm tiễn thị Vũ trụ “.   

Khi cặp đối cực Hữu / Vô thành nét Lưỡng nhất thì Vũ trụ Hòa. Vô đóng vai Dung hợp 

sao cho hai cặp đối cực xung quanh giao hòa thành nét Lưỡng nhất.  

 

 

Giải thích đồ hình Ngũ hành  

 

1.- Về Định nghĩa con Người Nhân chủ 

 

 

1.- Thiên ( Trời, Tinh thần )          2.- Dương                       3.- Thần 
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   ↓                                   ↓                            ↓ 

Nhân ( Người )                          Nhân                              Nhân 

  ↑                                    ↑                             ↑ 

Địa ( Đất, Vật chất )                 Âm                                  Qủy 

 

 

 

( 1 ): Thiên Địa chi Đức      ( 2 ): Âm Dương chi giao       ( 3 ): Qủy Thần chi hội 

 

 

2.- Về Tạo hóa lư: Nguồn Sinh Sinh Hóa Hoá của Vũ trụ 

 

Hỏa ( Năng lượng )  

↓ 

                                (  Sinh vật ) Mộc → Nhân ← Kim ( Khoáng chất )  

  ↑ 

                                                         Thủy ( Vật chất )  

 

( 4 ): Ngũ hành chi tú khí :Tạo Hóa Lư: Lò Cừ 

 

 Thuỷ là nước, nước được tượng trưng cho Vật chất ( Thủy Vạn vật chi nguyên: 

Nước là nguồn gốc của Vật chất ).  

 Hỏa là Lửa tượng trưng cho năng lượng ,  

 Mộc là Cây cối tượng trưng cho Sinh vật.  

 Kim là Kim loại tượng trưng cho Khoáng chất,  

Vật chất và Năng lượng là bản thể của tạo vật. Con Người, Sinh vật và Khoáng chất là  

Sinh vật trong Vũ trụ 

 Nhân là con Người ở trung cung Hành Thổ.,Thổ tượng trưng cho Vô: Tâm linh, 

nên mới có câu: Ngô Tâm tiện thị Vũ trụ, Nhân linh ư vạn vật  .   

Hành Thổ tượng trưng cho Vô, 4 hành xung quanh tượng trưng cho Hữu. Khi Vô Hữu 

giao hòa thì Vũ trụ được hình thành. Nên Ngũ hành được xem như Tạo hóa lư hay Lò Cừ. 

hay cũng gọi là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm ): Mối Tương quan hài hòa 

giữa con Người, Vạn vật và Vũ trụ. 

 

Các đồ hình trên là Biểu tượng cho con Người Nhân Chủ trong Vũ trụ. 

 

 

3.- Về Thời Không Liên của Einstein 

( Xem Space.com ) 

Warping Time and Space →Time – Space – continuum của Einstein 
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Nam  

↑ 

Đông← Trung Ương →Tây 

↓ 

Bắc 

Cơ cấu Không gian  ( Space )  

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc← Thổ→Kim  

↓ 

Thủy 

 

Cơ cấu Thời gian ( Time ) 

 

Ta có thể liên kết Cơ cấu Ngũ hành với Time – Space – continuum của Einstein: Vô 

tương tự như Black Hole, bốn hành xung quanh như hai mô căn bản gồm 2 cặp đối cực :   

cặp Thủy / Hỏa như sợi Chỉ Dọc, cặp Mộc / Kim như sợi Chỉ Ngang, các sợi chỉ của hai 

mô căn bản ( tissu fondamental )  này đan kết với nhau mà tạo nên Vũ trụ Vạn vật . 

 

5.- Về Lạc Thư Minh Triết của Lạc Việt 

 

Hỏa (2 ) 

↑ 

Mộc ( 3 ) ←Thổ ( 5 ) →Kim  

↓ 

Thủy ( 1) 

 

 

Đồ hình và Số độ Ngũ hành 
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Số độ Ngũ hành 

 

Vòng  Trong vòng Ngoài 

 
Vòng trong : ( 1, 2, 3, 4,  5 ).    Vòng ngoài:  ( 5+1= 6, 5+2=7, 5+3=8, 5+4=9 ) 

 
Lạc Thư ( Matrix 15: 15 bộ của nước Văn lang )  

Chữ Viên: Vãn và Vạn 

Chỉ cuộc sống viên mãn tròn đầy, gồm cả Vãn lẫn Vạn. Viên = Vãn + Vạn 

 
( Mạch nối hình lớn là hình chữ Vãn ) 

 

Các số Lẻ của Vòng Trong được sắp theo 4 hướng Chính - hình  chữ Thập - , còn số 

Chẵn của Vỏng Ngoài được xếp theo 4 phương Bàng - hình chéo - và được nối kết với 

nhau như Hình chữ Vãn ( hình lớn ở Trên ) và theo hình chữ Vạn  ( như hình nhỏ bên 

cạnh ở dưới ) Khi hai hình xoay ngược chiều: chữ Vãn cùng chiều, chữ Vạn cùng chiều 

đồng hồ, thì các cặp đối cực  Lẻ / Chẵn sẽ đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn 

vật. 

( Xem Lạc Thư Minh triết: Kim Định )  

 

Đó phương cách Định vị con Người trong Trời Đất để trở nên con Người Nhân chủ: con 

Người Đầu có đội Trời, Chân có đạp Đất, thì khi đó sống ở Đời mới nhờ Chủ đạo Hòa 

do Nhân Nghĩa ( Thiên < Nhân >, Địa < Nghĩa > chi Đức ) , mà sống Hoà với nhau ( 

nhờ Vạn vật nhất Thể, nên Vạn vật Tương liên ), Hoà với Vạn vật và cũng chính là  

Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.   

Đó là  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa “ 

 

Qua Cơ cấu Ngũ hành, Time – Space – Continuum và Lạc thư Minh Triết,  chúng ta 

thấy được sự gặp gỡ  nhau giữa  Đông, Tây, Kim, Cổ về  Thiên lý ( Dịch lý ) và con 

Người.  
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 4.- Triết lý An vi với cách Đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời  

Chúng ta biết Việt Nho là nền Văn hoá Thái hoà, là mạch sống của Dân tộc, nên Văn 

hoá là Gốc của mọi Cơ chế xã hội. Muốn sửa các Cơ chế xã hội rối ren như Kinh tế, 

Giáo dục, Chính trị, Xã hội. .  thì phải sửa cái Gốc Văn hoá trước, do đó là phải  canh 

tân cuộc sống để cho có lớp người Nhân chủ, phải có chủ đạo Hoà để đoàn kết toàn dân 

và phải có Lộ đồ xây dựng các Cơ chế để cho luôn được Quân bình và Tiến bộ, chứ 

không thể sửa cáí Ngọn Cơ chế xã hội mà xong việc ,vì không nhận ra sự rối loạn là do 

cái Gốc sai trái.  Chúng ta cũng tìm thấy sự hiện diện của các nét Lưỡng nhất trong các 

Cơ chế xã hội. Nét Lưỡng nhất thuộc Dịch lý nên mang theo tính chất Tiến bộ và Quân 

bình: 

 Trong Giáo dục thì có nét Lưỡng nhất Thành Nhân và Thành Thân. 

 Trong Kinh tế thì nét Lưỡng nhất là  Công hữu và Tư hữu (đối với nước Nông 

nghiệp thì Công hữu là Công điền / Công thổ , với nước Kỹ nghệ thì Công hữu là Thuế 

lũy tiến để lập Qũy An sinh xã hội ) 

 Trong Chính trị thì nét Lưỡng nhất là Nhân quyền và Dân quyền 

 Trong Xã hội  thì nét :Lưỡng nhất là Dân sinh và Dân trí. . . 

Đây la Đạo lý Chiết trung của Việt Nho với bản chất Thái Hòa. 

Nhờ nét Lưỡng nhất mà các Cơ cấu xã hội luôn đượtc Cân bằng và Tiến bộ. 

 

11.- Triết lý An vi  với mặt trận “ Văn hiến chi Bang “ 

Muốn Cứu và Dựng Nước một cách có nền tảng bền vững, thì tiên vàn chúng ta cần xây 

dựng cho được Mặt trận Văn Hóa của Văn Hiến chi Bang. Mặt trận gồm hai thành 

phần: Phần Văn và Phần Hiến.  

 

 I.- Phần Văn là Đạo lý Nhân sinh theo Việt Nho. Việt Nho theo T. G. Kim Định là 

một nền Triết lý Nhân bản có: 

 1.-  Có Cơ cấu là Bộ Huyền số 2-3, 5: 

 

  2 là nét Lưỡng nhất của Dịch lý “Đại Đạo Âm Dương hòa “. Đại Đạo 

này cũng tương tự như Time – Space – Continuum của Einstein.  

Đây là nguồn Tiến hoá trong trạng thái Quân bình động (ổn định ) 
  

Đây là Vũ trụ quan động. 

 

  3 là con người Nhân chủ: con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường, có khả 

năng làm Chủ Vận hệ mình, Gia đình và Đất nước mình. 

 

Đây là Nhân sinh quan Nhân chủ. 

 

  5 là nguồn Tâm linh tức là nguồn Sống ( Nhân) và nguồn Sáng (Nghĩa). 

 

Đây là Chủ đạo Hòa nhờ Nhân Nghĩa. 

 

Khi có được bộ Cơ cấu thì Nho không còn bị xuyên tạc như Nguyên Nho của Khổng Tử 

thành Hán Nho bá đạo. 
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 2.-  Một Chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân theo Tinh thần “ Chí Nhân và Đại 

Nghĩa. ( hay Tình Nghĩa Đồng bào ). Đây là nền tảng Đoàn kết toàn dân. 

 

 3.- Một lộ đồ xây dựng các Cơ cấu Xã hội  Tiến bộ và Quân bình. 

  a.- Về Kinh tế thì điều hòa giữa đối cực ( Đ/c ) Công Hữu và Tư hữu. 

  b.- Về Chính trị thì điều hòa được giữa  Đ/c Nhân quyền và Dân quyền. 

  c.- Về Giáo dục thì điều hòa được giữa Đ/c Thành Nhân ( Tư cách ) và 

Thành Thân  ( Khả năng ). 

  d.- Về Xã hội thì điều hòa được giữa Đ/c Dân sinh và Dân Trí.  

Các Cơ chế này luôn được Tiến bộ và ổn định qua trạng thái Quân bình động. 

 

 4.- Một Đạt quan “ an nhiên tự tại “ gọi là Phong thái An vi, hay còn gọi là 

Phong Lưu: Phong là gió Trời trên Không, Lưu là Dòng nước lửng lờ dưới Suối. Khi 

Gió trên Trời, Nước dưới Đất giao hòa thì tạo nên một trường sống thoải mái, khiến cho 

Tâm hồn con Người lâng lâng siêu thoát, không còn cảm thấy có sự cách biệt giữa con 

Người và Vũ trụ, nên luôn được an nhiên tự tại. 

 

Khi đã có: 

  Con người Nhân chủ hay Trai hùng Gái đảm,  

 Có Chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân,  

 Có Lộ đồ để xây dựng các Cơ chế xã hội Tiến bộ và Quân bình,  

Thì tất mọi người có Tư cách và Khả năng sẽ cùng nhau chung vai đấu sức tìm 

phương thế mưu cầu phúc lợi  cho toàn dân. 

 

 Việc Nước là việc lớn lao và khó khăn, là gánh nặng đường xa, nhưng là con đường 

vững chắc để cùng nhau xây dựng một cuộc sống xứng với Nhân phẩm, một xã hội 

yên vui đáng sống, tuy nay chúng ta đang sống trong thời cao tốc và mì ăn liền, nhưng 

không có con đường nào nhanh chóng và dễ dàng hơn, vì “ lật đật thì đất đè: Dục tốc 

bất đạt  “ và  “ Dễ Đến thì dễ Đi “! 

 

 II.- Phần Hiến là Tổ chức cho được Đội ngũ đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời 

bằng cách thực hiện Chế độ phục vụ con người, mọi người. 

 

Đây là công trình lâu dài để xây dựng cho được Bộ sách Dân tộc làm Chủ đạo Hòa để 

neo Hồn Thiêng Sông Núi ỡ mãi với Đồng bào như Bộ Thánh Kinh đối với  Dân tộc 

Do Thái,  với Ba Mục tiêu: Do Thái giáo, Kiến thức và  Tiền bạc ,dầu có phiêu bạt hàng 

bao thế kỷ, mà Dân Do Thái vẫn còn Đồng quy được vào Tinh thần Thánh Kinh mà lập 

quốc; đồng thời tổ chức cho được Đội ngũ  vừa Học để tu dưỡng Nhân cách vừa Làm để 

rèn luyện khả năng hầu hy hiến Thân Tâm cho lý tưởng Dân tộc, khi đó thì  đất nước mới 

được xây dựng  trên nền tảng vững bền để mưu phúc lợi cho mọi tầng lớp Nhân Dân.  

  

Trong nước, ngày nay đã có Tổ chức Xã hội Dân sự là Đội ngũ tiên phong của toàn 

dân. Tổ chức càng ngày càng phát triển sâu rộng theo Chủ đạo: Nhân quyền, Tự do và  

Dân Chủ để  Xây dựng Chế độ Dân chủ. Chủ đạo này chẳng khác Chủ đạo Hòa của Tổ 

tiên . 
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Các sinh hoạt của Tổ chức gồm hai Mục tiêu chính:  

 

 1.- Đấu tranh với Cộng sản để xóa tan những bất công mà đảng đã gieo tang tóc  

cho Dân tộc trong hơn 70 năm nay, mà xây dựng Cơ chế Dân chủ để đem Công lý vào Xã 

hội. 

  

 2. Đấu tranh với chính  Quan thầy đỡ đầu của CSVN với Bùa Lú “16 chữ vàng, 

4 tốt “ với những  “ Tương quan “  lừa bịp trẻ con: “ Sơn thủy tương liên, Lý tưởng 

tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan”.  

 Trước tiên chúng ta cần lột mặt nạ tụi “ Xảo ngôn lịnh sắc “ Tham tàn và Cường bạo “ 

của Đại Hán. 

   

 * Sơn Thuỷ tương liên với xảo thuật “ Khẩu Phật “:  “ Núi liền Núi, Sông liền 

Sông “ , nên Trung Cộng và Viêt cộng đã Liên thông dời mốc Bản Dốc, Ải Nam quan , 

một phần Vĩnh Bắc Việt qua cương thổ Tàu, để rồi “ Tâm Xà “ bí mật cùng nhau biến 

Việt Nam thành một Quận Huyện của Tàu.  

Cả Thiên triều và Chư hầu đều Tương liên trong Âm mưu đen tối  Di Sơn Dịch Thủy. 

 

 * Lý tưởng tương thông: Trung Cộng đã cướp được 4 chư hầu : Mãn, Hồi, 

Mông, Tạng, Việt Nam cũng đã hăm hở đi thực hiện nghĩa vụ Quốc tế để “ chiếm Viêt, 

Mên, Lào cho Trung cộng “. 

Cả Thiên triều và Chư hầu đều Tương thông trong Lý tưởng cướp nước bằng hành 

động “ Tham tàn và Cường bạo “. 

  

 * Văn hoá tương đồng:Trung cộng đã đả phá Hán Nho, cho Hán Nho là “ 

Khổng Khâu nghiết phẩn chi học “. Trung cộng đã cao rao phải triệt hạ chế độ Phong 

kiến để xây dựng nên Đạo Đức Cách mạng CS, nhưng Mao lần mò mãi mà chẳng thấy 

Đạo Đức CS ở đâu để che lốt Đạo tặc, nay Trung hoa đang rơi vào cảnh “ Khoảng 

Trống Văn hoá “, kết quả cuộc cách mạng Văn hoá của Mao là “ Xôi hỏng Bỏng Không 

“ ! .  

Vì bế tắc về nạn “ Vô Văn hóa “, nên Trung cộng phải dựng lại Tượng Khổng Tử, với 

kiểu lộn sòng là dùng “ Lốt Cừu “của Khổng , để che “ Dạ Sói “ của Mao.  Khổng Tử 

là bậc Thành còn Mao chỉ là đổ tể của Trung hoa. Nên phân biệt Khổng giáo là Vương 

đạo, còn Hán Nho mới Bá đạo, Trung cộng phải bám vào cái phao Hán Nho mà Mao đã 

cố công nhận chìm!   

Thế là có cái “ tréo cẳng ngổng “  hiện ra trước Thiên An môn, hình Mao được treo cao 

và Tượng Đức Khổng cũng được trưng bày, nên biến Thiên An môn thành nơi “ 

QủyThần chi hội “  

Thử hỏi ngoài  “ Khổng Khâu nghiết phẩn chi học “ mà Trung cộng  đã đánh đổ,  thì 

nước Tàu còn thứ Văn hoá nào ? 

 

Còn CSVN cũng rập theo Mao, đã phát động quần chúng không những triệt hạ Nho cho 

là Quê mùa lạc hậu, đả phá Văn hoá Tây phương với lời kết án  là Đồi trụy, nhưng Hồ 

Chí Minh lại xổ vài câu Nho để loè đàn em là có  Minh triết Hồ Chí Minh. Rõ là “ Nhổ 

ra rồi Liếm lại “ , ngoài ra còn lập ra Đạo Hồ, đặt tượng Hồ ( Tham, Sân, Si  ) ngang 

hàng với tượng Phật!. Nhờ sự đầu tư của ngoại quốc mà mức sống của một số nhân dân 
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có được nâng cao, nhưng khi  thiểu số này được “ Cơm no ấm cật “ thì ” Dâm dật mọi 

nơi “. Những gì Tệ hại thì Việt Nam cũng siêu nhất còn cái Tinh hoa nhất thì lại đội sổ! 

 

Cả Thiên triều và Chư hầu đều “ Tương đồng “ ở  “Đỉnh cao trí tuệ Nhân loại “ về 

thứ “ Văn hóa Tôm lộn đầu trở xuống “. Thay vì lấy Xã hội phục vụ con Người, lại 

dùng ác tâm bắt con Người phục vụ cho  một nhúm nhỏ trong xã hội! 

 

Câu châm ngôn của TổngThổng Nguyễn Văn Thiệu đã lột trần được cái Nghịch lý đó: 

“ Đừng Nghe những gì CS Nói, mà hãy Nhìn những gì CS Làm” , vì bao giờ và khi 

nào CS cũng “ Nói Tốt, Làm Xấu “ cả.  

 

 * Vận mệnh tương liên: Nếu CSVN cứ khư khư làm Chư hầu cho Trung cộng thì 

lẽ dĩ nhiên là Vận mệnh Tương liên của CSVN là sắp đến ngày khóa sổ cùng Thiên triều, 

nhưng nếu CSVN thực tâm đi vào TTP theo hướng xoay trục về Á Đông của Hoa Kỳ, 

cùng toàn dân bắt tay xây dựng nền tảng của Chế độ Dân Chủ Việt Nam, biến nhân dân 

trở thành đối tác có khả năng, chăm lo phục vụ cho toàn dân thì Trung Cộng sẽ cuốn gói 

một mình! 

 

Xin mở bán đồ đính kèm ở dưới để xem Hoàng Sa và Trường Sa là của nước nào, để 

nhận biết lời Tuyên bố của ông Tập Cận Bình chẳng có giá trị gì,nếu lời ông đúng thì 

rõ là cha ông của ông đã  vẽ Bản đồ Láo, phản Quốc! 

Qua lời Tuyên bố, rõ ra ông ăn nói trái với sự thật, trái với di chỉ của Cha ông, ông chỉ 

đúng theo kiểu“ Văn hóa Bần Cố Nông “, chỉ có Bần Cố Nông mới hiểu và hành xử như 

thế! Bần Cố Nông chỉ đoàn kết lại là cướp được cả Thế giới! 

 Cũng vậy, không biết ông Nguyễn Tấn Dũng cất dấu bản đồ này đề làm gì, trong khi 

chúng ta cần phổ biến cho Nhân dân biết để thấy nguy cơ mà vùng lên vưc dậy. 
 

Toàn dân đã bị Giặc Trong biến thành Nô lệ, cả nước đã bị Giặc Ngoài bao vây tứ phía, 

nhân dân chúng ta cứ an vui sống theo chiêu bài Đổi mới của CSVN mãi sao?   

Xem ra Vận mạng của Thiên triều và Chư hầu đã đến giai đoạn “ Bất Tương liên “ 

nghĩa là  “Nửa đường đứt gánh Tương tư “. 

 

Các nhà cầm quyền Trung Hoa đã gây ra “ mối Tương quan Cừu địch ngàn đời “  với 

Dân tộc Việt Nam, mối Tương quan này sẽ dược cải thiện khi Trung Cộng từ  bỏ chế 

độ độc tài mà đi theo con đường Dân chủ, chứ không thể dùng một vài ngôn từ hoa 

mỹ hay viễn dẫn câu thơ Vương Bột vớ vẩn để lừa trẻ con, ai chẳng rõ là “ Tuồng nào 

theo Tập nấy “, họ  kết thân bạn bè với nhau chỉ để “ lừa nhau “ dùng mưu thâm, làm 

nghề Đạo tặc!  

 

“ Khôn hồn chọn Bạn mà chơi! 

“ A theo Giặc cướp, đi đời Núi Sông! “  

 

Ngày nay Đất nước chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm, trong cấp thời chúng ta 

phải biết quyền biến, bỏ đi những thứ dị biệt nhỏ nhặt, khởi đầu cố gắng theo Chủ đạo 

Hòa đoàn kết với nhau. tìm cách thoát ra vòng kiềm tỏa của Trung Cộng và đồng thời 

dẹp tan những Bất công của CSVN mà xây dựng Chế độ Dân chủ phù hợp với hoàn 

cảnh Việt Nam, tiếp tục khởi công “ cải tiến Dân sinh, nâng cao Dân Trí, và chấn 
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hưng Dân Khí “.  Khi mọi ngưòi dân đều được no ấm, sự hiểu biết đều được nâng cao, 

đôi bàn tay người dân nào cũng rắn chắc và lành nghề, thì nhân dân mới thực sự 

được giải phóng: Giải phóng cái Tâm cho Nhân ái, cái Trí được công chính với đôi 

Bàn tay có Khả năng, có thế thì làm sao mà Quốc gia không hùng mạnh được. Sức 

mạnh của Quốc gia là ở Nhân dân, chứ không ở một nhúm đảng Bất Nhân và Bất Tài, 

đó là nền tảng và mục tiêu của Chế độ Dân chủ.!  

 

 IV.- Chủ thuyết Việt Nho 

1.- Tổng quát 

Phần quan trọng thứ hai của công trình Kim Định là Việt Nho. 

Viêt Nho không những có phần Ngọn là Văn học Nghệ thuật mà còn có phần Gốc là 
Triết lý Nhân sinh  .   

Việt Nho là một triết lý Nhân sinh, có: 

  * Một Vũ trụ quan biến hóa theo Dịch lý ( số 2 ) ,  

 * Một Nhân sinh quan Nhân chủ ( số 3 ) với Thiên tính : “ Thực, Sắc, Diện. 

 * Một Chủ đạo Hòa ( số 5: Tâm linh với nguồn Sống và nguồn Sáng )   

 * Một Lộ đồ xây dựng các Cơ chế Xã hội theo các cặp đối cực riêng sao cho 

được Tiến bộ và quân bình. 

  * Một Đạt quan Phong / Lưu siêu thoát gọi là Phong thái An vi: Hạnh phúc  

 

Việt Nho và Triết lý An Vi như Hình với Bóng, Việt Nho là phần Xác, còn Triết lý An 

Vi là phần Hồn. Hồn đây là Dịch lý là Thiên lý hay là Nhất lý Thái cực của Đông 

phương.  

  2.- Phần kiểm chứng Chủ thuyết  

Với tinh thần triết lý An vi, Kim Định  đã  lần mò tới nhiều lãnh vực của Đông Tây, Kim 

Cổ để khai quật lên Chủ thuyết Triết lý An vi và Việt Nho.  

Chủ thuyết này được kiểm chứng qua 5 điển chương Việt:   

 Làng xã, Kinh Hùng với trống Ðồng Ngọc Lũ (Đông Sơn ) là 3 chân của cái 

kiềng vàng văn hoá Việt tộc. Trống Ðồng như điển chương tiềm ẩn u linh. Kinh Hùng 

là phát ngôn viên bằng Huyền thoại. Làng xã là chứng nhân cụ thể sống động, là 

xương thịt, huyết khí của hai điển chương cao cả kia.  

 Kinh Dịch, Trung Dung là 2  nền tảng và tinh hoa của nền Văn hoá Việt.  

( Xin xem cuốn Văn Hiến Việt Nam của Việt Nhân ) 

 

 V.- Công trình của Kim Định là một Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ. 

Chúng tôi đã tìm thấy  cơ cấu 2 – 3, 5 của Việt Nho trong Thánh kinh  Tân Ước cũng như 

trong Cưu ước, và tinh thần Triết lý An vi được phần nào thể hiện nơi Chế độ Dân chủ 

của Hoa kỳ  ( xem cuốn hội nhập Văn hóa Á Âu của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net ) 

cũng như Chế độ quân chủ của Vương quốc Butan. Bên Hoa kỳ thì tính hạnh phúc nhân 

dân trên GDP của Quốc gia, còn bên Butan thì tính trên tiêu chuẩn Hạnh phúc của 

nhân dân. Theo Tinh thần Việt Nho thì hạnh phúc nhân dân là con đường Chiết trung 

giũa hai tiêu chuẩn trên. 

 

  VI.- Đạo lý Cứu nước bằng con Đường Văn hóa của Kim Định. 
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Đây là Đạo lý Nhân Nghĩa ngàn xưa của Tổ tiên, nhưng với tinh thần Triết lý An vi là 

sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý để không những sống hoà với nhau mà còn hoà với 

cả vạn vật mà cả với môi trường trong Vũ trụ nữa.  Đạo lý dựa trên những nền tảng sau: 

    

 1.- Gốc của con Người sống giữa Trời Đất: Con Người Nhân chủ trong Tam tài: 

con Người Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường.   Con Người không để bị Cưỡng hành làm Nô lệ, 

không quá Lợi hành để “ thượng hạ giao tranh lợi” mà An hành theo Nhân Nghĩa. 

 

 2.- Gốc của tinh thần Đoàn kết Dân tộc dựa trên Tinh thần Nhân Nghĩa hay   

Tình nghĩa Đồng bào của Tổ mẫu Âu Cơ, con Người Nhân chủ của Vua Hùng, đây là 

nền tảng Đoàn kết Quốc gia .  

 

 3.- Tổ chức các Cơ chế xã hội theo các cặp đối cực của Dịch lý sao cho  vừa 

Tiến bộ vừa Cân bằng. 

 

Do đó Văn hoá là cội nguồn của các Cơ chế xã hội, là Gốc của Đạo lý Nhân sinh cần 

phục hoạt lại để Cứu nước và Dựng nước, đừng mong tìm cây đũa thần ở ngoài con 

Người và Dân tộc. Người Dân thiếu Tư cách và Khả năng thì làm việc gì cũng không 

nên. Dân tộc mà chia rẽ thì dắt nhau xuống hố. Các Cơ chế xã hội mà không tiến bộ và 

quân bình thì không mưu được phúc lợi cho toàn dân. 

Cuộc sống mỗi người mà không biết an hành theo Nhân Nghĩa thì khó đem lại hạnh phúc 

cho mình và người khác. 

Không có một phong trào toàn quốc để canh tân đời sống theo Nhân Nghĩa hay Từ bi Trí 

tuệ hay Bác ái Công bằng thì Dân tộc không đủ Nội lực để Dựng nước và Cứu nước. 

Đây mới là Chủ đạo quốc gia, các nhà Chính trị phải dựa theo Chủ đạo Quốc gia, nắm 

vững tình hình thực tế đất nước mà vạch ra Chiến lược và Chiến thuật thích hợp mà Cứu 

và Dựng nước được hiệu quả.  

 

VII.- Gạn đục khơi trong: Mớ hổ lốn giữa Nguyên Nho và Hán Nho 

 

Xưa nay, người Tàu cứ tin tưởng là Nho giáo là của riêng Tàu và Tàu cũng truyền dạy 

Nho giáo cho Việt Nam. Hấu hết dân Việt Nam đều tin chắc bắp như vậy. Khi Kim Định 

bảo có Việt Nho thì nhiều người lại dẻ bỉu phản đối, chối bỏ. 

Thử hỏi tại sao, trong lịch sử 4712, Tàu đã phá hoại Nho đến 5 lần ?  : 

 1.- Đời nhà Tần đốt sách chôn Nho sinh ( Phần thư khanh Nho ). 

 2.- Đời Nhà nguyên liệt Nho sau hàng con Đĩ.( Công , Đĩ, Sĩ, Khất )  

 3.- Nhà Hán lập Gác Thạch Cử để xen dặm yếu tố bạo động Du mục vào và 

xuyên tạc Nho thành Hán Nho bá đạo.  

 4.- Nhà Thanh đạp lên áo mũ Nho. 

 5.- Trung cộng làm Kách mệnh Văn hóa triệt hạ Nho, Mao cho Nho là «  Khổng 

Khâu nghiết phẩn chi học «. 

 

Một câu hỏi khác :  Tại sao khi nào qua đánh chiếm Việt Nam, khi nào quân đôi Tàu 

cũng tích thu sách Nho của Việt Nam cũng như đập phá Bia ký có chữ Nho của Việt 

Nam ?. 



 

38 

 

 Rõ ràng là Nho của Việt Nam khác với Hán Nho của Tàu.Tình Thần Nho của Việt không 

những có trong Kinh Điển ( thuộc Văn gia ) , mà còn ở trong Văn chương bình dân ( 

thuộc Chất gia ): Ca dao, Tục ngữ và các Truyền kỳ. Tuy là hai dòng nhưng vẫn đồng 

quy về Đạo Đức Nhân Nghĩa . Do đó mà trong Bình Ngô đại cáo, Cụ Nguyễn Trãi đã tóm 

tắt Bản chất của hai nền Văn hoá :  

 

«  Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham Tàn 

«  Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo «  

 

«  Chí Nhân, Đại Nghĩa «  là bản chất nền Văn hoá Nông nghiệp của Việt Tộc 

«  Tham Tàn, Cường Bạo «  là bản chất nền Văn hoá Du mục của Đại Hán. 

 

Qua công trình  của Kim Định là có nhiều thứ Nho, trong đó có Việt Nho và Hán Nho. 

Hán Nho là Nguyên Nho của đức Khổng Tử thuật lại từ Văn hoá Phương Nam có gốc từ 

Nghiêu Thuấn thuộc nền Văn hoá Nông nghiệp.  Đây là thứ Nho «  Khoan nhu dĩ giáo, 

bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã, quân từ cư chi : Nền Văn hoá lấy điều 

khoan dung nhu thuận để dạy bảo nhau, đây là Văn hóa hùng cường của phương Nam ( 

khác với Bắc phương của Tàu ), ngưới quân tử nên sống theo tinh thần này. «  

Trong Xã hội  thì chế độ Chính trị thì  biết lấy Dân làm gốc, Gốc Dân có được vững 

mạnh , thì nước mới được an ninh  ( : Dân vi bang bản, bản cố bang ninh ), đối với 

người cầm quyền thì «  Tru bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu : giết một ông vua 

bạo ngược  thì cũng như giết một tên phàm phu tục tử. Đây là tinh thần Dân chủ của 

Nguyên Nho cũng như Việt Nho 

Còn Hán Nho thì có  xen dặm tính chất bạo động của nền Văn hoá  Du mục vào Nguyên 

Nho thành Hán Nho bá  đạo, Hán Nho «  tôn Quân làm Thiên tử « , với Ngu Trung và 

Ngu Hiếu ( Quân xử thần tử, thần bất tử, tắc bất Trung, Phụ xữ Tử tử, Tử bất tử, tắc bất 

Hiếu » . Đây là tinh thần của nền Văn hoá Du mục, bạo đông,  gây chiến tranh cướp bóc 

của Hán Nho. Các vị Hán Nho của chúng ta cũng không nhận ra sự trái ngược ở trong, 

cứ miệt mài ngâm thi vịnh nguyệt, ký tụng Hán Nho sao cho giống Tàu ! 

Tư tưởng trên là của Pháp gia, Âm Dương gia được xen lẫn vào trong Nho,, nhiều vị 

không hiểu cứ căn cứ vào đây mà bài bác Khổng Tứ ! 

Việt Nho là Tinh thần bất khuất của Dân tộc qua trường kỳ lịch sử gần 5000 năm, kể từ 

khi bỏ Nho thì Dân ta không những đánh mất tinh thần Quật khởi của Dân tộc, mà còn 

có một số đứa con Lạc Hồn mà đi hoang, đặc biệt là lũ rước voi về dày mả Tổ, giết hại 

đồng bào ! 

 

13.- Nhân định của Gs. Ellen của nước Pháp về Công trình của Kim Định 

Qua nhận định của Gs. Ellen  rằng Kim Định là một Thiên tài chưa được công nhận hay 

bị từ chối, chúng tôi cho là vì những lý do sau đây: 

  1.- Đề quyết Việt Nho là một đề quyết táo bạo, làm cho nhiều người không tin, 

cũng như một số vị Hán Nho chống đối vì ngược với những điều họ đã học được, có vị 

Hán Nho đã bảo với chúng tôi, những gì của Kim Định phải vất đi hết, có lẽ vì họ cho là 

không hợp với lối chú sớ, tầm chương trích cú của Hán Nho. 

 2.- Công Trình của Kim Định bao hàm nhiều lãnh vực, quan trọng nhất là phần 

triết lý An Vi,  phần Huyền sử, Lịch sử của Việt của Tàu và của Thế giới là  là phần quan 

trọng thứ hai, tiếp đến các lãnh vực của Khoa Tân Nhân văn, như Cơ cấu luận, Tâm lý 
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miền sâu, Di truyền học Khảo cổ học, Nhân chủng học, ngoài ra còn có Khoa học Tự 

nhiên cũng như Vật lý Lưỡng tử…Đây cũng là những cuộc gặp gỡ Đông Tây rất phù hợp 

với Thời đại Phát triển hiện nay.  

 

 3.-Công trình Kim Định bị ngộ nhận, thiển nghĩ là như sau: 

 * Những vị chuyên về Đông mà không chuyên về Tây hay ngược lại cũng như bất 

cứ môn mới lạ nào mà không chịu khó đọc kỹ cho hết thì họ bỏ cuộc. 

 

 * Những vị không chuyên về Nho cũng như thông thạo về Anh Pháp đều bị ngăn 

trở. 

 

 * Những tác phẩm của Kim Định gồm 46 tác phẩm, nay còn lại 33,  ngoài  ra 

sách tham khảo ngoại quốc cũng rất nhiều, nên khó có thì giờ đọc hết để có cái hiểu toàn 

vẹn. 

 

 * Ngày nay là giai đoạn Toàn cầu hóa, người ta phải sống theo Cao tốc, ưa xài 

kiểu Mì ăn kiền, nên lánh xa những vấn đề phức tạp và không rõ ràng như vấn đế Tâm 

linh cũng như Văn hoá. Khốn nỗi Tâm linh, Văn hóa  là Gốc, còn Khoa học là Ngọn, vấn 

đề Tâm linh, Văn hóa là cái Chủ đạo chung chẳng khác nào Gốc của cái Cây, một Cây 

không Gốc thì Ngọn chẳng còn, nên Xa lánh vấn đề Gốc rễ lâu dàì này thì mắc đại nạn.  

Muốn xài được liền thì các nhà chính trị phải hiểu rõ tinh thần đó cũng như thực tế của 

đất nước để hoạch định chính sách Quốc gia để cùng mọi thành phần quốc gia chung 

Lòng chung trí, góp sức Cứu và Dựng nước. 

 

* Một ngăn trở quan trọng khác là Kim Định đi ngược dòng đời: 

 

   ** Kim Định đi ra học người ngoài để học hỏi Tinh hoa đem về vun xới cho Gốc 

Văn hoá Dân tộc được phong phú và vững bền, chứ không Nô lệ bất cứ ai dưới hình thức 

nào, khi nào cũng giữ vững thế Tự Chủ, luôn cố gắng sống theo Thiên lý vừa để tu thân 

vừa để sống Hoà với mọi người cũng như vạn vật, nghĩa là theo đường Nhân Nghĩa, hay 

Bác ái Công bằng cũng chẳng khác . 

   ** Trong khi người ta chú trọng việc cứu rỗi con Người nơi Tương lai thì Kim 

Định lại theo Tổ tiên, nương theo thời gian Hiện tại miên trường ( ever present ) để tìm 

việc cứu rỗi bằng cách chú  tâm vào  sinh hoạt  con Người Nơi Đây và Bây Giờ, vì 

không tích cực xây dựng con Người  trong Hiện tại thì làm sao được cứu rỗi ở Tương 

lai, nếu không mang theo hành trang  Đạo Đức của Trời Đất. 

 

   ** Trong khi người ta tìm cái Cao siêu nơi Xa thì Kim Định lại tìm cái Cao xa từ 

những cái Gần gũi và thiết thân nhất, tìm những cái To nhất nơi những cái Nhỏ nền tảng 

nhất, những cái Phức tạp từ những cái Đơn giản dễ làm nhất, những cái Phi Thường nơi 

cái Tầm thường nhất, những cái Vĩ đại từ những cái Tinh vi, . . .cho nên khi đụng tới cái 

Gần, cái Nhỏ, cái Tầm thường.. . mà người ta khinh thường cho là nhà quê mách qué mà 

lờ đi bỏ qua, là vì người ta không nhận ra  Gần /  Xa, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, 

Tinh vi / Vĩ đại  có thể là nét Lưỡng nhất, nên khi bỏ cái Này thì cũng đánh mất  cái Kia. 

 ** Cái khó khăn nhất là ai ai cũng phải tu Thân để cho có lòng Nhân, để Yêu 

thương, Kính trọng và Bao dung nhau cũng như phải Hành xử với nhau theo cách «  
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Phải Người phải Ta «   thì mới Đoàn kết với nhau mà chung Lòng, chung Trí và góp Sức 

mà lo việc chung của Đất nước.  Thiết tưởng không có đôi Đũa Thần nào giúp được 

chúng ta và Dân tộc chúng ta một cách hiệu quả dễ dàng và mau chóng mà Cứu và Dựng 

nước được ! 

 

Tóm lại vì công trình đồ sộ và ngược đời, khiến người ta bỏ mất cơ hội đi sâu vào, nên 

dễ bị ngộ nhận ( Très grand, C’est très gros mal compris ), nên lúc đầu thị bị chống 

đối, tiếp đến là chỉ trích, cuối cùng thì đương nhiên được chấp nhận. 

 

  VIII.- KẾT 

Theo T. G. Kim Định thì tuy Hán Nho được đa số tin là của riêng Tàu, nhưng phần tinh 

tuý của Nho lại là của Liên đoàn các Cư dân ở vùng Trung nguyên Bên Tàu. Hán Nho có 

nguồn gốc từ Nguyên Nho của Khổng Tử, mà Nguyên Nho lại là nền Văn hoá của 

Phương Nam của Viêm Đế do đức Khổng Tữ thuật lại.. Phương Nam thuộc quẻ Ly, 

thuộc Hỏa, (火), chữ Viêm gồm hai chữ Hỏa (炎), do đó mà Tổ tiên Viêm Việt có tục 

thờ Mặt Trời, Thượng Đế.  Phương Nam đối nghịch với phương Bắc, vì Hiên Viên Hoàng 

đế từ miền Tây Bắc  qua Tàu.. 

Đức Khổng Tử chỉ có công thuật lại nền Văn hoá phương Nam của Đại chủng Việt. Số là 

các nhà cầm quyền Tàu từ Hiên Viên Hoàng đế tới Tập Cận Bình ngày  nay đa số đều 

sống theo nền Văn hóa bạo động của Du mục, họ chuyên gây chiến tranh cướp bóc và 

bành trướng, còn Nguyên nho thì lại Nhu thuận, chống với bạo động. Đại Hán vừa thâm 

vừa ác,  một mặt Đại Hán bách hại Nho giáo, mặt khác họ lần lượt xen dặm các yếu tố 

bạo động của Du mục vào và xuyên tạc ý nghĩa làm cho Nguyên Nho thành Hán Nho. 

Hán Nho trở thành mớ hổ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo. Đa số nhân dân Trung hoa  

nhất ở Nông thôn thuộc đại chủng Việt thì sống thiên về Vương đạo, còn dân Thành thị 

và nhất là các nhà cầm quyền thì rặc Bá đạo. Do đó mà trong lịch sử Trung hoa vẫn có 

nhiều nhân vật tiêu biểu cho Nho Vương đạo ( Việt Nho ) như Đổng Trọng Thư, Chu Hy, 

Lục Cửu Uyên, Vương Dương Minh. . .  

Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tuyệt vời bản chất của hai nền Văn hoá Viêt Nho và Hán 

Nho : 

Lấy « Đại Nghĩa « để thắng «  Tham tàn » 

Đem « Chí Nhân « mà thay «  Cường bạo «  

 

«  Chí Nhân và Đại Nghĩa «  là  bản chất của Việt Nho 

« Tham tàn và Cường bạo «  là bản chất của Hán Nho. 

 

Tinh thần Bất khuất của Dân tộc nằm trong Tinh thần «  Chí Nhân và Đại Nghĩa « , 

từ khi «  Theo Mới nới Cũ «  thì Dân tộc chúng ta đánh mất tinh thần Bất khuất, đó là 

Chí Nhân và Đại Nghĩa hay Nhân Nghĩa của cả Dân tộc . 

 “ Theo Mới “ là theo Tây, Theo Tàu, nhất là Tàu cộng , theo Liên Xô , hay theo 

bất cứ một ai một cách nô lệ, nghĩa là chỉ học được cái Vỏ mà không học được cái 

Ruột, cái Tinh hoa của Văn hóa người ngoài, nên không những vô bổ mà còn có hại 

cho Tinh thần.  

 “ Nới Cũ “ là bỏ “ Tinh thần Chí Nhân và Đại Nghĩa”  hay “ Tình Nghĩa Đồng 

bào “ của Tổ tiên,  vì bị Lạc Hồn Thiêng Sông Núi, chúng ta trở nên phân hóa mà hèn 

yếu, khiếp nhược.  
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Tóm lại chúng ta đã bỏ mất cái Tâm, nên cũng đánh mất cái Tầm nhìn Xa ( Chu Tri: 

holistic knowledge: Viễn kiến: Vision ), nên không đi được tới nơi nào cao xa mà chỉ 

quanh quẩn bên nhau, chỉ thấy  khuyết điểm của nhau, dày xéo nhau tận tình cho 

thỏa chí bình sinh !   

 

Muốn Cứu nước thì trước tiên phải cứu con Người sao cho ai ai cũng có Tư cách và 

Khả năng để có thể làm Chủ được Bản thân mình, Gia đình mình, Đất nước mình  và 

sống Hoà cùng Thế giới .  

Muốn cứu được con Người thì mỗi người phải Tu cái Tâm để mở rộng Tầm nhìn, 

nhận ra những vấn đề quan trọng của con Ngưới Và Dân tộc.   Vấn đề quan trọng của 

mỗi người là Tư cách ( Nhân ) và Khả năng ( Nghĩa : Lẽ công bằng  ), đối với Văn gia 

thì có nhiều cách Tu Thân, đối vối Chất gia thì đã có kho Minh triết Ca dao và Tục 

ngữ, cứ theo đó giúp nhau vừa học vừa làm  để trau dồi Nhân cách và Kiến thức  hàng 

ngày. 

Vấn đề quan trọng của Dân tộc là  mối Tương quan, mối Liên hệ Hoà, muốn hoà thì 

phải hành xử với nhau theo tiêu chuẩn Công bằng hay Nhân Nghĩa để đoàn kết với 

nhau, khi đã đoàn kết với nhau thì mọi việc xẻ Núi lấp Sông đều khả thi. 

Muốn thế, thì mỗi người phải Tình Thức, đừng có khinh thường cái “ Nhân Nghĩa 

cho là cái Sảy  “ mà “ nảy ra cái Ung phân hoá “ tan đàn xẻ nghé như hiện nay.  

Tỉnh thức để mà ai ai cũng biết “ nhìn quay về Chính mình “, quay về với Nội Tâm 

của mình để nhận ra mình còn là con Người bất toàn, cần phải trau dồi Tư cách,  và 

cũng phải “ nhìn ra mọi người và vạn vật xung quanh”  để luyện thêm  Khả năng, để 

vừa  có cái Nhìn sâu rộng, và cần phải cải thiện mối Liên hệ hòa với mọi người  không 

những với những người trong gia đình, trong cộng đồng mà với mọi người trên thế 

giới và cả vạn vật nữa.  

Khi mối giao liên giữa mọi người cũng như với vạn vật trong Vũ trụ mà bị rối loạn thì 

con ngườì sẽ lãnh phải hậu quả đau thương như hiện nay. Cứ mặc nhiên theo lối 

“Nhiều sãi không ai đóng cữa Chùa “ thì cả Dân tộc măc nạn! 

 

Nếu Dân tộc cứ đẫy  giấc “ Công miên “ thì  Nô lệ và áp bức đang chờ đầu ngõ! 

 

Cuộc chiến đấu của Dân tộc chúng ta với CSVN và Trung cộng là cuộc chiến đấu toàn 

diện nhất là về Văn hóa, cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến Chính nghĩa, vì là 

cuộc chiến đấu chống bạo lực gây ra chiến tranh, cướp đoạt và bành trướng của Bắc 

phương “ Dĩ Cường lăng Nhược “, cũng như chống CSVN tham tàn và Cường bạo, để 

đem lại quyền Sống làm Người cho mọi người. 

       Chiến lược đầy Nội lực của Tổ tiên chúng ta là lấy Chí Nhân và Đại Nghĩa  để 

thắng Tham tàn và Cường bạo.  

        Chiến thuật của Tổ tiên là “Dĩ Nhu thắng Cương, Dĩ Nhược thắng Cường” đánh 

vào yếu điểm của kẻ địch cho ngả gục. 

Chiến lược và Chiến thuật này đã giúp Tổ tiên chúng ta giữ vững nền Độc lập suốt 

gần 5000 năm.  Còn chúng ta ngày nay Văn minh tân tiến hơn thì cứ theo Phong trào 

Dân chủ chiến đấu cho Nhân quyền, Tự do và Dân chủ để mưu cầu hạnh phúc cho 

toàn dân.  Tuy danh xưng và cách thực hiện có khác nhau, nhưng tinh thần vẫn 

không khác.  
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           Con Người có Lòng Nhân, Từ bi, Bác ái thì xã hội mới cần đến Nhân quyền,  

          Có Bác ái, Nhân ái, Nhân quyền ( hay Tư cách )  thì mới cứu được con Ngưòi 

          Có Trí tuệ, Công bằng, Lý công chính hay Dân chủ, Tự do ( hay Khả năng ) thì 

mới xây dựng được chế độ Dân chủ. 

 

Tuy các tên gọi có khác nhau, nhưng đâu khác nhau về bản chất Hòa.  Sở dĩ chúng tôi 

cứ nhắc tới sự Dị Đồng đó là vì để cho những ai không thích thứ này thì còn thứ khác 

để hoà hợp với nhau mà Cứu và Dựng nước. 

Con dân Việt đứng trên lập trường dị biệt nào cũng vẫn được tôn trong, nhưng phải 

quy về vị trí của Công dân với Tình Nghĩa Đồng bào  để lo việc chung, vì có sống hoà 

với nhau mới có đủ Nội lực để Cứu và Dựng nước hữu hiệu. 

 

Những nhà làm Chính trị tuy phải quyền biến, nhưng không thể quên vấn đề con 

Người Nhân chủ, Hướng Dân tộc Đoàn kết cũng như các Cơ chế của Chế độ phải 

được Tiến bộ và quân bình, không thể vì phải cấp bách mà cứ làm liều.   

Những vấn đề  xây dựng nền tảng con Người Nhân chủ và Tinh thần Dân tộc Đoàn 

kết ( Formation ) cần phải ủy thác cho các Tôn giáo, các vị trí thức làm Văn hoá và 

các thành phần làm Truyền thông.( Information ), còn thành phần làm Chính trị thì 

theo Chủ đạo Hòa Quốc gia mà giúp sao cho Nhân dân có khả năng Làm Giàu và 

phân phối Của cải  được tương đối công bằng thì mới mưu được phúc lợi cho toàn 

dân.  

 

Tóm lại trong Lịch sử nhân loại hầu hết là lịch sử của những cuộc chiến giữa hai nền 

Văn hóa Du mục và Nông nghiệp hay là cuộc chiến “ Dĩ Cường lăng Nhược : Cá Lớn 

nuốt Cá Bé “ , và thường thì “ những kẻ thô bạo “  đánh bại “  những người Tế vi “, 

nhưng trải qua hàng gần 5000 năm, tuy còn lạc hậu, nhưng  Việt Nam đã không bị kẻ 

thù khổng lồ Bắc phương nuốt chửng.   Sở dĩ nhân dân Việt Nam  chống chỏi được 

suốt trường kỳ lịch sử cho tới nay là nhờ Tinh thần Bất khuất, đó là Nội lực của toàn 

dân. Đây là cuộc chiến toàn diện gồm nhiều lãnh vực nhưng vấn đề nền tảng vẫn là 

Vấn đề Văn hóa, mà động lực chính là ở con Người Nhân chủ với Tình Nghĩa Đồng 

bào.   

 

Thiển nghĩ chúng ta cần phục hoạt lại nền Văn hóa thái hòa của Tổ tiên, xây dựng 

cho được những con người có Tư cách và Khả năng hay Trai hùng gái đảm với một 

Chủ đạo hòa, khi đó thì mới mong toàn dân chung Lòng, chung Trí và góp Sức làm 

việc chung. Chỉ cần “ phát động một phong trào canh tân cuộc sống “ để cùng giúp 

nhau trau dồi Tư cách và Khả năng để có Nội lực mà vùng lên vực dậy, chứ cứ hô hào 

suông thì  luôn vẫn như Cũ! Phải vận động sao cho toàn dân tham gia, giúp mở rộng 

Tâm Trí và Khả năng của mọi người dân, thì khí đó mọi việc sẽ dễ dàng.  

Sao Con Rồng Cháu Tiên cứ để “ Nồi da xáo thịt “ và “ khiếp nhược với kẻ thù “ hay 

cứ  để  CSVN  mãi mãi  “ Hèn với Giặc, Ác với Dân “ cai trị đất nước lâu dài đến thế? 

 

Dân tộc không thức tỉnh thì cứ bị trầm luân mãi mãi, không có Trời Phật nào cứu 

được! 
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Trong giai đoan dầu sôi lửa bỏng này, khi đọc tới bài này chắc có vị cho rằng đây là 

chuyện viển vông, toàn nói chuyện vòng vo Tam quốc xa xưa, ai có thì giờ mà quan 

tâm đến,  làm ngăn cản cuộc tranh đấu cho việc thực hiện Chế độ Dân chủ đang gặp 

vô vàn khó khăn.  Thiển nghĩ việc Cứu nước là việc to lớn và khó khăn, là gánh nặng 

đường xa nên mọi việc phải biết rõ từ Gốc tới Ngọn, xét cho kỹ những điều chúng tôi 

đề cập tới, tuy rất Xưa nhưng lại rất hợp thời và cần cho Nay, tuy rất Cũ nhưng lại 

mang Tinh thần Mới, tuy rất Dài nhưng lại giúp rút ngắn công trình Cứu và Dựng 

nước, vì có thể giúp toàn dân chung Lòng  chung Trí và góp Sức, chứ không thể 

khoán trắng cho đảng phái nào, phe nhóm nào, tôn giáo nào, lại nữa khi làm việc gì to 

lớn và khó khăn như việc của quốc gia chúng ta hiện nay, hễ sai một ly là đi một dặm, 

nếu không có  một Chủ đạo đoàn kết toàn dân cũng như Chiến lược chiến thuật hữu 

hiệu thì khó thành công. Đành rằng muốn gây nên một phong trào canh tân cuộc sống 

thì cần phải có lực lượng tiên phong, thiết tưởng không không ai hơn là các trí thức 

nhất là các vị trong các tôn giáo, các nhà truyền thông. Còn các nhà làm chính trị thì 

phải dựa theo Chủ đạo chung cũng như phải có Chiến thuật hợp với tình trạng của 

đất nước đề vận động nhân dân  thực hiện. 

Vấn đề chúng tôi bàn trên tưởng như là vô bổ, nhưng là vần đề quan trọng hàng đầu, 

vì chúng ta phải ý thức là chúng ta muốn đi tới đâu, đi cùng với những ai và làm 

những việc gì, chúng ta có khả năng đảm đang mọi việc để thành công hay không, 

chứ không thể làm đại, như Bần Cố Nông làm Kách mệnh quốc tế , làm đến đâu biết 

sai đến đấy mà chẳng còn biết đi đâu, vấn đề chúng tôi bàn đến cũng chỉ giống như 

cái La bàn của con tàu trên đại dương sóng gió, nếu thiếu La bàn, con thuyền sẽ mất 

Hướng thì cả con tàu và  thủy thủ đoàn sẽ không đi tới đích hay có thể bị mắc nạn. Tất 

cả chỉ còn là Hướng Chung, gọi là Chính lược, còn phần Chiến lược và Chiến thuật    

lại phải nhờ đến tay các vị Chính tri gia và các nhà chuyên môn .   

Hy vọng với những cố gắng của những nhà yêu nước tiền phong hiện nay, toàn dân sẽ 

Tỉnh thức, một mặt giúp nhau trau dồi Tư cách và Khả năng, mặt khác bắt tay cùng 

nhau xoá tan bất công xã hội mà xây dựng chế độ Dân chủ . 

 Hy vọng những lời của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại không quá khó nghe. 

Trân trọng. 

 

Việt Nhân  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

THAM KHẢO: PHẦN HAI, PHẦN BA VÀ PHẦN BỐN Ở DƯỚI 

  

 

PHẦN HAI  

Để soi sáng cho luận cứ trên, chúng  tôi trích dẫn một số cuộc đào xới, góp nhặt, gạn đục 

khơi trong của T. G. Kim Định để kiện chứng và tham khảo. 

 

 PHẦN TRÍCH DẪN CỦA T. G. KIM ĐỊNH  

 

A.- HUYỀN SỬ 
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 I.- Trong Việt lý Tố Nguyên. Kim Định  

«  Chữ Huyền nói lên tính chất u linh (Việt điện u linh cũng như Lĩnh Nam trích 

quái), còn Sử đi với Huyền là một thứ Sử rất mung lung với những niên kỷ co 

dãn như cao su kiểu 18 đời Hùng Vương, với những bờ cõi chập chờn trồi sụt 

và rộng mênh mông của các nước Xích Quỷ, Văn Lang. Vì lơ mơ nên Duy Sử 

cho là mơ hồ quái đản đáng thải bỏ, ngược lại nếu là Thi sĩ thì lại chấp nhận 

trọn vẹn kiểu nghĩa đen.  

Hai tâm hồn đó không ở với nhau được.  

Nhưng cả hai đều đáng quý, vì cả hai đều có những đóng góp rất giá trị cho sự 

Tiến hóa của con người. Vì thế Huyền sử muốn mở ra một đường hướng dàn 

hòa hai phe Tân Cựu:  

Nó muốn duy trì Hồn thơ mộng của các cụ xưa, đồng thời áp dụng đúng mức 

phương pháp Khoa học của thời nay.  

Nó muốn là một nhà Khoa học ưa thích Hồn thơ, hay muốn Mơ mộng nhưng 

lại theo lối Khoa học.  

Để được như thế nó tính đi lối toàn thể, nghĩa là dùng tất cả Khảo cổ, Lịch sử, 

Văn hóa, Văn chương, Truyền kỳ, Thần thoại, và nhất là Lối Nhìn toàn cảnh: 

đặt nặng trên những Điểm tựa có đảm bảo để tìm đọc ra những gì Ẩn hiện 

mung lung, và cuối cùng dẫn đến một thứ Triết sử, hay là Văn hóa sử không là 

Văn học cũng không là Văn minh. 

Đấy là một lối mới tuy hiện nay bên Âu Mỹ cũng đã có trào lưu “phục hưng” thần 

thoại nhưng mới bằng cách đi tìm ý nghĩa của nó. Đó mới là sự nghiên cứu về, tức 

một tri thức suông; còn Huyền sử thì muốn là một sự đi về với cả Tâm hồn để sống 

lại những đức tính tiềm ẩn trong đó để được cảm hóa theo (nên gọi là văn hóa theo 

nghĩa uyên nguyên). Sở dĩ huyền sử dám tham vọng to lớn là vì có một đặc điểm 

của nền văn hóa Viễn Đông cần được bàn rộng ở đây. 

Viễn Đông khác Tây Phương xưa về văn hóa:  

 Đang khi ở Tây phương người ta chú trọng nhiều đến Chính trị, Nhân 

chủng, Địa dư 
1
 … nghĩa là những gì khách quan có thể tỉm ra được di tích,  

 Thì bên Viễn Đông lại lại chú trọng nhiều nhất đến Văn hóa, một cái gì 

mung lung cần nhiều Thần thoại, Truyền kỳ…  

                                                 
1
 Vì đây đang trở lại nguồn nên nhiều danh từ phải dùng theo nghĩa cao cả xưa. Thí dụ “phủ đắc dĩ 

sách ư địa lý” H.T.W. Vậy tôi dành chữ địa lý cho nghĩa cao cả này 
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Lịch sử Trung Hoa cổ đại là  lịch sử của một nền Văn hóa hơn là Lịch sử của một 

nước, một quốc gia (như sẽ bàn rộng sau trong sách này). Căn do sâu xa của sự kiện 

này đã được chúng tôi bàn phớt qua trong Cửa Khổng (chương Ba) về quá trình tiến 

hóa của Tâm thức của con người xuyên qua ba nấc: Bái vật, Ý hệ và Tâm linh. 

  Trong Nhân bản gọi là Thiên khởi, Địa Khởi, Nhân khởi, và Tâm linh trong 

quyển “Căn bản” kêu là Văn Tổ. Phải dùng nhiều bộ thành ngữ khác nhau như vậy 

mới biểu thị được những nét tế vi của một thực thể cực kỳ phong phú. Nhưng dù có 

dùng nhiều danh từ khác nhau đến đâu thì tất cả đều nói lên sự êm đềm của cuộc 

cách mạng được thực hiện do Nho giáo, và vì êm đềm nên thành công (xem bài III 

cuốn Tâm Tư về luật “mạnh chống mạnh chấp”). Sự thành công đó là tự Bái vật đi 

lên Văn tổ, đang khi bên trời Tây Socrate đả phá thần thoại quá rầm rộ nên cuối 

cùng đọng lại ở đợt Ý hệ, mà Ý hệ là hậu quả của óc Duy lý, đã Duy là thiếu tính 

chất mãnh liệt của toàn diện, vì thế Văn hóa Tây Âu không thấm nhuần đời sống 

sâu rộng như Văn hóa Á Châu. 

 Một trong những hệ quả đó là tác giả Tây Âu hầu hết là cá nhân dùng nhiều Lý 

trí, còn bên Viễn Đông là Công thể (communauté) là Dân gian, vì Dân gian 

thường là phát ngôn viên của Tiềm thức cộng thông. Nói cộng thông vì nó là 

tiếng nói của những ước vọng, nhu cầu sâu thẳm thuộc Nhân tính mọi người, 

đến nỗi người ta không cần ý thức cũng cảm được lơ mơ. Bởi vậy tiếng nói của 

nó khá trung thực để biểu lộ những sự thực bao la vượt lý trí cá nhân vì thế 

được gọi là nền “minh triết các quốc gia” (la Sagesse des nations) hay ngày nay 

có khi tâm phân kêu là nền “minh triết tự phát”, “minh triết vô thức” 

(inconscient Wisdom) để chỉ tính chất đột khởi, hồn nhiên chưa bị ý hệ xuyên 

tạc, nguỵ tạo như nơi cá nhân ý thức. Tuy nhiên cách biểu lộ của nó rõ rệt ít 

mà lơ mơ nhiều.  

Bởi vì ở đây Tiềm thức phải giải quyết một khó khăn như sau: đối tượng của Tiềm 

thức là không thể nói, bởi vì nói là chẻ nhỏ ra để xác định: mỗi danh từ chỉ trỏ 

có một việc, đã chỉ bút thì thôi mực… Vậy nên nói ra thì là rút nhỏ đối tượng để 

xác định,  mà đối tượng đã xác định thì hết là “Cộng thông” tức không còn 

chung cho nhiều nơi và nhiều đời. Và đây là cách giải quyết của Tiềm thức: nó 

dùng ngay những chữ đã có xác định, những dữ kiện riêng biệt thuộc từng nơi 

rồi róc hầu hết ý nghĩa riêng tư đi để chúng trở thành Biểu tượng hoặc là Linh 

tượng đặng chỉ đối tượng lớn hơn. Để biểu thị sự di chuyển ý nghĩa đó khỏi dữ 

kiện cũ thì những danh nhân, địa vực được dùng làm biểu tượng thường bị gắn 

thêm vào những cái Phi lý hay đúng hơn là Ngoại lý, như người đẻ trăm trứng, 

hay sống nhiều trăm năm, ở nhiều nơi… Hùng Vương có ông sống ba bốn trăm 

năm thí dụ… Vậy khi ta thấy những dấu đó thì biết nhân vật đã đi vào Huyền sử, 

nghĩa là phần sử còn lại rất ít để nó có thể trở thành huyền bí đa dạng. Một nhân vật 

có thể đóng những vai trò trái ngược thí dụ Si Vưu trong lịch sử là một tù trưởng 

của Viêm tộc, có thể đồng thời là bạo chúa độc ác, nhưng đối với Hoàng Đế xâm 

lăng thì lại được coi như anh hùng đã tranh đấu cho nền độc lập của dân tộc… Thế 

là dần dần Si Vưu trở nên một linh tượng sống từng nhiều trăm năm và được gán 

cho những đặc tính của dân tộc thí dụ có cánh (vật biểu chim) thích múa… Hùng 
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Vương nước Sở cũng vậy, ban đầu được chọn vì một số ưu điểm nào đó thí dụ vì 

những người làm thành nước Việt Nam phần đông nhất đã đi qua miền Kinh Sở. 

Sách “Thế Bản” chép người Việt thuộc họ Mỵ với người nước Sở cùng một Tổ, ta 

có thể nói là cùng một gốc Văn hóa nông nghiệp và rất có thể chữ Mỵ chỉ là chữ Mễ 

đọc trại đi, hoặc vì Kinh Sở là một nước đại diện hơn cả cho Viêm tộc trong việc 

đối địch với Bắc phương một cách trường kỳ… hoặc vì lý do nào khác nữa không 

biết mà vua nước Sở được tiềm thức cộng thông chọn làm anh hùng của cốt truyện. 

Nhưng một khi được chọn thì vai trò lịch sử của vua Kinh Sở bị xóa nhòa để trở 

thành dòng vua nước Văn Lang trải dài ra gần 3 ngàn năm. Tính chất huyền thoại 

hiện rõ ra trong thời gian dài dằng dặc như vậy mà chỉ có 18 đời. 

 Đó là đại khái tính chất u linh của tiếng nói Tiềm thức: dùng một sử kiện riêng 

tư nào đó để chỉ một sự việc khác to lớn hơn. Sự kiện riêng đó ta có thể gọi là Sử, 

còn thực thể lớn lao kia là một cái chi khác thuộc Tôn giáo, Chính trị, Luân lý, Văn 

hóa… ta gọi là huyền. Huyền là bao la, là lơ mơ không rõ ràng. Nét huyền này 

nổi bật ở nền văn hóa Việt Nam vì nơi đây thì văn hóa là cốt, điều đó được chỉ thị 

bằng tên Văn Lang với bờ cõi mênh mang từ hồ Động Đình đến Chiêm Thành… 

Vậy Văn Lang không là một thực thể chính trị cho bằng là một truyền thống văn 

hóa chung khởi đầu cách đây lối “ngũ thiên niên sử” trong đó có hai khuynh 

hướng chống chọi nhau một bên là Pháp trị dùng đàn áp, vũ lực, một bên là lối 

Nhơn trị dùng văn để cảm hóa. Phần đông những người từ phương Bắc di cư 

xuống Việt Nam yêu chuộng khuynh hướng thứ hai… nên coi đó như di sản của 

nước mình. Và mặc dầu hiện nay về Chính trị Viêm tộc chỉ còn giữ được có mảnh 

đất bé nhỏ làm chỗ dung thân cuối cùng nhưng trước kia bờ cõi họ lớn lao cũng như 

chiến sĩ họ đã ở khắp nơi trên nước Tàu. Vì thế Văn Lang phải rộng vì nó không là 

một quốc gia nặng về nghĩa chủng tộc Chính trị, kinh tế nhưng là một thực thể Văn 

hóa một Văn Lang, nghĩa là một thứ Bang căn cứ trên Văn, trên Hiến, nên 

không nhất thiết ở hẳn đâu, ngược lại rất dễ vượt biên cương cũng như niên kỷ. Bởi 

thế cần phải nghiên cứu nó trong quá trình diễn tiến (génétique) chứ không trong 

trạng thái tĩnh chỉ như học về một quốc gia Chính trị đã hoàn thành với bờ cõi đã 

xác định. Cho nên khi nói đến bờ cõi nước Văn Lang thì không nên đóng gông 

lý trí vào Bắc Việt, nhưng phải để nó vươn lên đến Động Đình Hồ là còn ít, 

phải lên nữa cho tới sông Lạc, sông Hà nơi “phát xuất” ra Lạc thư là cái cơ sở 

uyên nguyên của liên bang Bách Việt. Hiểu như thế thì Văn Lang sẽ trở thành 

một khẩu hiệu, một lá cờ cho một lý tưởng mà Việt Nam nhiều lần đã cầm lấy 

và phất lên như sẽ bàn kỹ về sau. 

Chính vì những lý do đó mà những truyện Thần kỳ của các đời Hồng Bàng, Âu Cơ 

được huyền sử coi như “ tờ Bằng khoán” truy nhận Tác quyền của Dân tộc 

Việt Nam trên cái Di sản thiêng liêng của nền Văn hóa Viễn Đông.  

Bảo rằng những truyện đó là Bịa không thể sống nên vô ích trong việc di 

dưỡng tinh thần là nói sai.  

Nếu nói không có Sức Sống vậy tại sao chúng đã sống trải qua rất nhiều thế kỷ 

để trở thành bất hủ trong tâm hồn người Việt.  
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Bảo rằng không di dưỡng Tính Tình cũng sai, phải nói rằng nó không di 

dưỡng lý trí thì có hay nói xác thực hơn là nó không di dưỡng Lý trí của những 

người Duy lý mà thôi, chứ nó vẫn di dưỡng Tâm hồn biết bao người có óc thơ 

mộng như phần lớn người Việt Nam chúng ta, và đã được nhiều tác giả xưa 

ghi nhận là dân chúng say sưa với những câu chuyện đó.  

Vì thế bảo rằng những truyện đó vô ích cũng là câu nói vô bằng. 

Ngược lại người ta có thể ghi nhận điều này là tự ngày vua Tự Đức (tiền hô các 

Duy sử) cho những truyện kia là “ma trâu thần rắn” thì cũng từ ngày đó bắt đầu 

cuộc tan rã Tinh thần của Dân tộc. Đó có thể là một sự trùng hợp tình cờ, mà cũng 

có thể là một căn cớ hay ít ra là một dấu báo hiệu, bởi vì theo Huyền sử thì tiếng nói 

của Lý trí thuộc cá nhân có tính cách khúc chiết rõ rệt rất tốt để phân tích, cần dùng 

nó mới đi vào khoa học được, nhưng khi áp dụng vào xã hội loài người nhiều quá sẽ 

gây chia li như đã có bằng chứng ở các nơi Duy lý bên Âu Mỹ. Ngược lại tiếng nói 

Tiềm thức có sức tô đậm Tinh thần Công thể, óc Đoàn kết nhưng dùng quá đáng sẽ 

tiêu hao cá nhân, vì bị nhận chìm vào Đoàn lũ.  

Để tránh hai tai họa Tiên hiền đã đưa ra lối Tâm linh và ở đây ta gọi là Huyền 

sử mà tính chất của nó là phải uyển chuyển tùy thời. Vậy đối với nước ta hiện 

nay thì trào lưu Văn hóa Cá nhân Tây Âu đang làm tan rã Tinh thần Dân tộc 

đến cùng tột. Vì thế chúng ta phải tìm trả lại cho Dân tộc một thế quân bình 

mới bằng lay tỉnh Tinh thần Đoàn kết Quốc gia, và cho được thế thì cần đến 

ngôn ngữ của Tiềm thức Cộng thông và lúc ấy chúng ta phải coi những trang 

Huyền sử như Di sản thiêng liêng, cũng như chúng ta nên ghi ân sâu xa Tiền 

nhân đã để lại cho chúng ta những trang Huyền sử rất thanh tao trong sạch 

(khi so với Thần thoại nhiều nơi khác) và thơ mộng một cách vĩ đại. Rất có thể 

những trang thơ mộng đó đã sửa soạn cho Tiền nhân viết nên những trang sử 

oai hùng về sau bằng cách tăng trưởng ý thức về Việt Nam như một thực thể 

chính trị riêng biệt với nước Tàu.  

Dầu sao thì đó cũng là những chòm sao xinh đẹp đầu tiên đã hiện ra với Tiên Tổ và 

không có lý do nào lại mất quyền lấp lánh trên vòm trời Văn hóa chúng ta. 

Đấy là những lý do khiến chúng ta hôm nay phải mở một Đường hướng mới để 

làm một cuộc Hành hương tìm về với Hồn Tiên tổ, kể cả những vị xa xăm nhất 

chỉ còn phảng phất trong thinh không, nhưng giọt máu loãng còn hơn bát nước 

lã.  

Nói kiểu khác để mà tóm lại thì nếu các cụ xưa chỉ sống Nho giáo, mà ta gọi là Duy 

linh Sử quan, còn đám Tân học nay lại chỉ căn cứ trên một số sử kiện khách quan 

quá hẹp hòi và ta sẽ gọi là Duy vật Sử quan, thì chúng ta sẽ theo lối Tâm linh sử 

quan đặt nặng trên mối liên hệ Văn hóa (parenté de culture) hơn là liên hệ Chính trị 

hay Nhân chủng (parenté ethnique) tức là lối làm việc lướt nhẹ trên tang chứng 

Khảo cổ, mà lại đặt nặng trên Thần thoại được soi qua ánh sáng Khoa học hầu chắt 

lọc nội dung của nền Văn hóa chúng ta trong những bước chập chững sơ thủy. 
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Những Huyền thoại cũng như Truyền thuyết là cái gì rất mung lung nên cần chúng 

ta nắm vững mấy điểm then chốt chẳng hạn các định chế của Việt Hoa cũng như 

việc người Việt di cư xuống phương Nam xuyên qua bao ngàn năm lịch sử… làm 

như cái toàn thể, cái sợi dây chỉ đạo mà chúng ta không được rời xa trong khi đi vào 

rừng Cổ học. 

Như thế là con đường chúng ta tiến đi theo hướng Huyền sử là những trang đầu 

của lịch sử, nó thuộc những cái Sơ nguyên nên rất giàu khả năng định hướng 

quyết liệt vào cả một dòng Sử mệnh của mỗi Dân mỗi Nước.  

Lối học Huyền sử khác với Lịch sử.  

Lịch sử phải có niên kỷ vì ghi lại những Biến cố đã xảy ra trong một Thời, một 

Nơi nhất định.  

Ngược lại đối với huyền sử thì niên kỷ ít quan trọng vì nó bàn đến những 

chuyện trường tồn, những chân lý vượt mốc giới của Thời Không: cái Thật cho 

hôm qua vẫn Thật cho ngày mai, không nên lấy niên kỷ ra mà hạn chế (le fond 

institutionnel est intemporel P.C. 20).  

Bởi vì các Nhân vật của Huyền sử không còn là Nhân vật Lịch sử, thân thế và sự 

nghiệp lịch sử của họ nếu thật có thì cũng đã được bào mỏng tanh để vượt khỏi bờ 

cõi của Không gian để đi mạnh vào Văn hóa. 

Những trang huyền sử chung của Viễn Đông 

Vì Việt Nam với Trung Hoa cổ đại cùng một nền Văn hóa ít ra Đại đồng Tiểu dị 

nên Huyền sử của Trung Hoa có liên hệ mật thiết với Huyền sử của Bách Việt 

trong đó có Tiên Tổ chúng ta.  

Do đó Trung Hoa cổ đại đối với ta phải có hai khía cạnh là Văn hóa và Chính trị. 

Thường tình người ta chỉ xem vào nước Tàu như một thực thể Chính trị mà 

quên đi mất khía cạnh Văn hóa chung trong quá trình hình thành tạo dựng. 

Đó là điều thiếu sót cần được bổ khuyết. 

 Muốn lên tận đoạn đó chúng ta phải vượt qua giai đoạn Tần Hán để đi từ Khổng 

Tử trở lên đến quãng khuyết Sử mịt mờ, lúc mà những Tiền nhân ta còn sống 

dưới quyền hướng dẫn của họ Hồng Bàng trong miền Hoa Hạ tức từ bờ sông Lạc 

sông Hà và vùng Hồ Quảng, trong những miền đất của Kinh Sở, Mán, châu Dương, 

Động Đình Hồ, An Huy (sông Hoài) Chiết Giang, Giang Tô, Bành Lãi. Đấy là lãnh 

vực mà Tiên Tổ ta đã có những mối liên hệ về Chính trị, Kinh tế, Văn hóa với các 

dân chung quanh: và do đó đã lập thành cái Nhân của Dân tộc chúng ta.  

Có thể quả quyết rằng cái gì đã xảy đến cho những dân Man, Miêu, Thái, Ngô, 

Di, Địch, Sở và nhất là Sở, thì cũng đã âm vang đến Tiền nhân ta. Bởi vậy cần 

phải coi Dương Tử Giang như xương sống, các châu Kinh, Dương, Hoài, các 
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nước Ngô, Việt, Sở; các Hồ Động Đình, Bành Lãi, Thái Hồ như liên bang cùng 

chung vận hệ Lịch sử… Đấy là những vùng âm u, theo nghĩa không còn bờ cõi 

cố định với những sử liệu xác thiết, nhưng bó buộc chúng ta phải lặn lội tìm tòi 

nếu ta muốn tìm xa về cỗi nguồn của nước nhà, vì đây là một thời mang nặng 

những nguyên tố cấu tạo nên Tâm thức của Dân tộc nên ta coi việc nghiên cứu 

này như một cuộc hành hương tìm về với những trang Huyền sử rất nắm sai 

bài học và lúc ấy chúng ta sẽ thấy về mặt Văn hóa thì Huyền sử nước Tàu 

không còn là của riêng nước Tàu nhưng trở thành Di sản chung cho cả khối 

Văn hóa 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 hóa riêng của mình, sao cho duy 

trì được cả gốc chung cũng như cả ngành riêng. Bí quyết của sự Thống nhất và 

Đồng thời lại phong phú nằm ở đó. 

Huyền sử Trung Hoa cổ đại gồm ba giai đoạn là Tam Hoàng, Ngũ Đế và Tam Đại: 

1) Tam Hoàng là:  Toại Nhân,  Phục Hy Nữ Oa, Thần Nông                                                                                                                                

2) Ngũ Đế là:  Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn.                                                

3) Tam Đại: gồm ba nhà:  Nhà Hạ (Vũ) 2205  Nhà Thương (Thành Thang) 1766.     

Nhà Chu (Vũ Văn, Chu Công) 1122. 

Về thứ tự Tam hoàng và Ngũ đế xếp theo Tư Mã Quang, còn Tư Mã Thiên lại cho 

Hoàng Đế vào Tam Hoàng. Những dị biệt này biểu lộ lối nhìn khác nhau sẽ bàn ở 

sau. 

  Trong Việt Lý Tố Nguyên ( tiếp )  

( Việt lý tố nguyên: Lãnh vực và đường hướng nghiên cứu nguồn gốc văn hoá Việt Nam: 

Tr. 25 – 38: Kim Định )  

Huyền sử là sử của những truyền kỳ, của những huyền thoại.  “ Huyền thoại là tiếng nói 

của Tiềm thức cộng thông khác với Lịch sử là phạm vi của Lý trí.  Nhưng vì trong 

thực tế không thể phân biệt hẳn hai phạm vi nên hay có sự lẫn lộn nơi các tác giả, kể 

các tác giả có viết sách thực sự, nên đầy rẫy những lẫn lộn “ông nói gà, bà nói vịt “.   

Bà là Tiềm thức nói về thực tại bao la như Văn hoá, còn Ông Lý trí lại đi nói về thực 

tại rõ rệt như Chính trị.     

Vì thế cần thiết lập một môn mới để khai thác các nền móng kia mà môn đó tôi muốn thử 

khai mạc ở đây và xin đặt tên là Huyền sử. 

Chữ Huyền nói lên tính chất u linh ( Việt điện U linh cũng như Lĩnh Nam trích quái ).  

Còn Sử đi với Huyền là một thứ sử rất mông lung với những niên kỷ co dãn như cao 

su kiểu 18 đời Hùng Vương, với những bờ cõi chập chờn sồi sụt và mênh mông của 

các nước Xích Quỷ, Văn Lang. 

Vì lơ mơ. nên Duy sử cho là mơ hồ quái đản, đáng thải bỏ, ngược lại nếu là thi sĩ thì 

lại chấp nhận trọn vẹn kiểu nghĩa đen.   

Hai tâm hồn đó không ở với nhau được. Nhưng cả hai đều đáng quý, vì cả hai đều có 

những đóng góp rất giá trị cho sự tiến hóa của con người.    
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Vì thế Huyền sử muốn mở ra một đường hướng dàn hoà hai phe tân cựu: nó muốn 

duy trì hồn Thơ của các cụ xưa, đồng thời áp dụng đúng mức phương pháp Khoa học 

của thời nay: nó muốn là một nhà Khoa học ưa thích nguồn Thơ, hay lại muốn mơ 

mộng, nhưng lại theo lối Khoa học.     Để được như thế, nó tính đi lối toàn thể nghĩa 

là dùng tất cả Khảo cổ, Lịch sử, Văn hoá, Văn chương, Truyền kỳ, Thần thoại, nhất 

là lối Nhìn toàn cảnh: đặt nặng trên những điểm tựa có bảo đảm, để tìm được ra 

những gì ẩn hiện mung lung, và cuối cùng dẫn đến một thứ Triết sử hay là Văn hoá 

sử, không là Văn học cũng không là Văn minh. 

 

Vì Việt Nam và Trung Hoa cổ đại có cùng một nền Văn hoá, ít ra đại đồng tiểu dị, nên 

Huyền sử của Trung Hoa có liên hệ mật thiết với Huyền sử của Bách Việt, trong đó 

có Tổ tiên chúng ta.    Do đó Trung Hoa cổ đại đối với ta phải có hai khía cạnh là Văn 

hoá với Chính trị.     Thường tình người ta chỉ xem nước Tàu như như một thực thể Chính 

trị, mà quên mất khía cạnh Văn hoá chung trong quá trình hình thành tạo dựng.   Đó là 

điều thiếu sót cần được bổ khuyết.   

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 những tiền nhân ta còn sống dưới 

quyền hướng dẫn của họ Hồng Bàng trong miền Hoa Hạ, tức là miền sông Lạc, sông 

Hà và vùng Hồ Quảng, trong những miền đất của Kinh, Sở, Mán, Châu Dương, 

Động Đình hồ, An Huy ( sông Hoài ), Chiết Giang, Giang Tô, Bành Lãi. Đấy là 

những lãnh vực mà tiên tổ ta đã có những mối liên hệ về chính trị, kinh tế, văn hoá 

với các dân vùng xung quanh: và do đó đã lập thành cái nhân của dân tộc chúng ta.  

Có thể quả quyết rằng cái gì đã xẩy đến cho những dân Man, Miêu, Thái, Ngô, Di, 

Địch, Sở, nhất là Sở, thì cũng đã âm vang tới tiền nhân ta.  Bởi vậy phải coi Dương 

Tử giang như xương sống, các châu Kinh, Dương, Hoài, các nước Ngô, Việt, Sở, các 

hồ Động Đình, Bành Lãi, Thái Hồ như liên bang cùng chung vận hệ lịch sử  . . .  

Đấy là những vùng âm u, theo nghĩa còn bờ cõi cố định với những sử liệu xác thiết, 

nhưng bó buộc chúng ta phải lặn lội tìm tòi, nếu ta muốn tìm xa về cội nguồn của nước 

nhà, vì đây là một thời mang nặng những nguyên tố cấu tạo nên tâm thức của dân tộc, 

nên ta coi việc nghiên cứu này như một cuộc hành hương tìm về với những trang huyền 

sử rất nắm sai bài học và lúc ấy chúng ta sẽ thấy 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 hóa riêng của mình, sao cho duy trì được cả gốc chung cũng 

như cả ngành riêng.  Bí quyết của sự thống nhất và đồng thời nằm ở chỗ đó.  

Huyền sử Trung Hoa gồm 3 giai đoạn: là Tam Hoàng, Ngũ Đế và Tam Đại. 

Tam Hoàng là: Toại Nhân, Phục Hy và Thần Nông  ( thuộc Viêm Việt  ). 

Ngũ Đế là: Hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Cốc,  Nghiêu, Thuấn.      

Tam Đại gồm: nhà Hạ ( Vũ ) 2205, nhà Thương ( Thành Thang ( 1766 ), nhà Chu ( Vũ 

Văn, Chu Công ) 1122 ( thuộc Hoa Việt ). ( Theo cách xếp của Tư Mã Quang ) “   

 

II.- Trong Kinh Hùng khải Triết 

“ Huyền sử là sử của những Huyền thoại hay bộ Huyền thoại của Dân tộc.  “ Huyền sử là 

tự truyện của một Dân tộc, bao nhiêu những kinh nghiệm tích lũy từ không biết bao nhiêu 
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đời Tiên tổ kết tinh lại. Xuyên qua đó thường được kể lại bằng những nét lung linh của 

Sử mệnh của Dân tộc, nên đó quả là những di bảo thiêng liêng chứa chấp những giá trị 

thâm sâu nằm giáp miền tiềm thức. 

Có thể nói tác giả đã dựng nên những Huyền thoại cũng chính là Tiềm thức cộng 

thông của tất cả Tiên Tổ đã góp phần vào việc kiến tạo Dân Nước. 

Nói đến Tiềm thức là nói đến sự vượt biên cương Lý trí phân minh, nên trở thành âm u. 

Vì thế những Niên đại , những Địa danh cũng như các Nhân vật phải được hìểu một 

cách co dãn, chập chờn, vì đó chỉ là những mảnh vụn của Lịch sử được Huyền sử 

dùng như tiêu biểu để nói lên những Tư tưởng hướng dẫn Cuộc sống của Dân tộc, 

nên mang tên này hay tên khác, xảy ra nơi nọ hay nơi kia đều không quan trọng . 

Huyền sử thuộc vòng trong tiềm ẩn không nhằm ghi chép sự kiện hay biến cố ngoại diện 

như sử ký, mà cốt nhằm phác hoạ những hình ảnh Văn hoá, những mẫu mực chung của 

lối Sống, Nghĩ, Cảm, là những dạng thức có liên hệ mật thiết với hoàn cảnh nơi ấy, nên 

khi nào, con cháu muốn tìm ra những làn Sóng ngầm của Lịch sử Dân tộc cũng như cái 

nhìn soi dọi vào đời sống hiện đại để tìm ra những mẫu mực căn bản thì cần phải mở một 

cuộc hội thoại thắm thiết với những di bảo nọ. Việc đó có thể gọi theo tiếng nói ngày nay 

là làm Triết lý . Như thế triết lý ở đây là một cuộc đào sâu kinh nghiệm sống của tiên Tổ 

để lấy chất liệu tạo dựng những dạng thức canh tân hợp cảm quan thời đại ”. 

( Kim Định : Kinh Hùng khải triết: Thanh niên xuất bản , trang 13 – 14 ) 

III.- Trong Dịch Kinh Linh Thể 

“ Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh 

nhất định nào đó. Sử mệnh vì thế đã được thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và 

thường được các bậc hiền triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang 

huyền sử. 

Huyền sử cũng là Lịch sử nhưng rộng hơn nhiều vì bao cả Dĩ vãng lẫn Tương lai, 

nên có tính cách siêu thời gian . Vì thế những trang Huyền sử là qúy nhất trong cái 

di sản thiêng liêng của một nước. 

 

Nhưng chính vì chỗ thiêng liêng, chỗ bao la phi thời gian đó nên mung lung như ẩn như 

hiện, dễ bị con cháu để phai mờ mất ý thức. Do vị trí nằm trong văn hoá Viễn Đông của 

Bách Việt, nên sử mệnh Việt Nam có thêm hai đặc điểm :   

 Một là được phổ vào những truyện đầy thơ mộng mà lại rất tinh khiết.   

 Thứ đến là được chắt lọc để kết tinh vào một nền minh triết siêu tuyệt rất 

gọn ghẽ để gửi lại cho con cháu vạn đại như bức di chúc tinh thần.   
Nhưng một điều không may đã xảy ra đến cho một Dân tộc là đã quên đi mất ý nghĩa của 

những trang sử mệnh đó, và vì thế nhân loại đang bước đến bờ vực thẳm.  

Vì thế chúng ta cần đọc trở lại, cung kính lần từng trang Huyền sử nói lên cái sứ 

mạng cao cả của Dân tộc hầu tìm ra Chủ đạo dẫn đường cho Dân nước trong giai 

đoạn nguy nan nầy  ”.  

( Dịch Kinh linh thể: Kim Định . An Việt Houston, tr. 7 ) 

 

IV.- Trong Loa Thành Đồ Thuyết 

“ Việt Nho không chỉ có nghĩa là của người Việt xét như con dân đất nước Việt Nam, dù 

rằng trong quá khứ Tổ tiên ta có đóng góp vào việc hình thành Nho giáo đến đâu đi nữa. 
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Vậy Việt Nho ở đây nhằm nghĩa là đạo lý của những người biết vượt qua những cái 

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

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

là thần thoại là huyền thoại.  Huyền thoại có nhiều nghĩa: 

 Tầng thứ nhất là nghĩa đen nói đến cái gì thì hiểu về cái ấy, nói cái bọc 100 trứng 

thì hiểu có một cái bọc với 100 quả trứng. Đó là nghĩa Trứ hình, tức sáng lên trọn vẹn ở 

hình tích hiện tượng, đàng sau không còn chi nữa. 

 Tầng thứ hai chỉ những cái không hiện lên hình, nên có khả năng nhập thể ở 

nhiều trạng thái khác nhau, lúc đó sự việc dù có thể là thực, nhưng còn nhằm nói một 

cái gì cao hơn.  Thí dụ Đế Minh gặp Tiên trên núi Ngũ Lĩnh có thể chỉ việc trai Bắc lấy 

gái Nam, nhưng đồng thời nó chỉ tinh thần Bắc phương giao thoa với văn hoá Nam 

phương. 

 Với ý này chúng tôi gọi là huyền sử: Đó là một loại minh triết nhưng trình bày 

bằng những mảnh vụn lịch sử.  Đây là ý nghĩa thuộc tầng thứ ba liên hệ tới con người 

xét là người không kể thuộc dân nước nào cả, thí dụ bàn Cổ, Nữ Oa không còn là mảnh 

vụn của sử nữa mà là những sơ nguyên tượng của một nền Nhân chủ trung thực. 

Trên đây là ba tầng ý nghĩa mà một câu truyện thần thoại hay truyền kỳ có thể bao 

hàm, nên thuộc cả Ý thức lẫn Tiềm thức.  Duy lý là chủ thuyết xây trọn vẹn trên ý 

thức, nên chỉ chấp nhận có nghĩa đen, vì thế bao nhiêu thần thoại đều bị họ gạt đi 

như những truyện nhảm, phải vượt qua duy lý mới nhận ra ý nghĩa sâu hơn. 

Nghĩa tầng thứ hai đã được bàn trong Việt Lý Tố nguyên và Dịch Kinh Linh Thể. Trong 

cuốn này ( Loa Thành Đồ Thuyết )  chú ý đến nghĩa thứ ba. 

 

Những tác giả được nhắc tới trong tập Loa Thành thuộc Tâm phân và Uyên tâm nhất là 

của Karl Jung.   Đó là những tác giả sẽ giúp chúng ta phần nào trong việc trình bày kiểu 

lý giải (  ít ra ở đợt đối chiếu ) về cái miền âm u bất khả ngôn mà chúng ta lại cứ muốn 

ngôn.     Bởi chưng ở trong những tầng sâu thẳm thì biên cương giữa khả ngôn và bất khả 

ngôn nhập nhằng sồi sụt, thế mà lý trí con người  cứ tiến mãi, nên phải đẩy xa mãi khả 

năng khai triển của mình ít ra tới hết mức có thể trong việc muốn vượt sang cõi vô biên.    

Đấy là chỗ Việt Nho khác duy lý. 
Duy lý định cư lại trên lý trí. Việt Nho cũng lý trí  nhưng không phải là để ở lại đấy. song 

là để đạt tới cái mênh mông, đặt nhịp cầu hội thông giữa Ý thức và Tiềm thức, nói 

kiểu xưa là giữa Nội với Ngoại, giữa thiên với Địa, giữa Âm với Dương.  Dù gọi bằng tên 

chi đi nữa nhưng chính là sự giao thoa giữa hai đối cực đó làm nên nhân tính và đạo làm 

người chính là giúp hiện thực được sự giao thoa động đích đó.  Thành tựu là thành nhơn, 

thất bại là sa đọa.” 

( Loa Thành Đồ thuyết: 2. Phương pháp Việt Nho. Tr. 11- 13. Kim Định ) 

 

V.- Ý kiến của học giả ngoại quốc về Huyền sử 

“ Bộ huyền thoại của một dân tộc là là đạo sống của dân tộc đó. Nếu mất huyền thoại thì 

thì bất cứ một dân tộc nào, kể cả những dân tộc văn minh nhất cũng sẽ sụp đổ khủng 

khiếp ”. 

( Karl Jung ) 
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“ Bộ huyền thoại của một dân tộc không phải là những chuyện hoang đường, mà là 

những chuyện gần chân lý nhất, hơn nữa bộ hưyền thoại là gia sản quý báo nhất vì tính 

chất thiêng liêng điển hình và mang lại ý nghĩa sống ”.  

( Mircea Eliade ) 

 

“ Không có bộ huyền thoại thì không thể thành một dân tộc được. Dân tộc nào không có 

bộ huyền thoại không thể được coi là có văn hoá hay văn minh gì hết, vì bộ huyền thoại 

là những câu chuyện diễn tả tinh thần của dân tộc ở mức độ cao nhất và cũng là di sản 

thiêng liêng của dân tộc đó ”.  

( Laurens Van Der post ) 

 

“ Mất bộ huyền thoại là mất mạch nối vào nguồn quá khứ tổ tiên và mất luôn căn bản cho 

việc xây dựng tiền đồ dân tộc. Dân nào mất bộ huyền thoại, dân tộc đó quả thực bị coi 

như không còn nữa ”.  

( Wallace Cliff ) 

 

“ Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh 

nhất định nào đó . Sử mệnh vì thế đã được thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và 

thường được các bậc hiền triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang 

huyền sử. Huyền sử cũng là lịch sử nhưng rộng hơn nhiều vì bao cả dĩ vãng lẫn tương lai, 

nên có tính cách siêu thời gian “.  ( Kim Định ) 

 

 

B.-  MỚ HỔ LỐN GIỮA HUYỀN SỬ, LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA 

CỦA TÀU VÀ VIỆT NAM  

( Hùng Việt Sử Ca.  Kim Định ) 

  

I.- Huyền Sử  

1.- Huyền sử nước Tàu  

«  Huyền sử nước Tàu mở đầu bằng Tam Hoàng là:   

   Toại Nhân + Hữu Sào 

   Phục Hy + Nữ Oa 

   Thần Nông 

 

                                                    Ngũ Đế là : 

   Hoàng Đế 

   Thiếu Hạo 

   Chuyên Húc 

   Đế Cốc 

   Đế Chí 

   Đế Nghiêu 

   Đế Thuấn. 

 

« Đó là một số danh hiệu thuộc thời Tam Hoàng và Ngũ Đế, tức thời Huyền sử, vì thế sẽ 

có những lối xếp loại khác nhau, thí dụ có bảng bỏ Nữ Oa, rồi cho Hoàng Đế lên đợt Tam 



 

54 

 

Hoàng. . .    Những điều tỉ mỉ đó chúng tôi xin thông qua chỉ xin ghi nhận một điểm là 

một số khá lớn các tên kể ở trên lại đọc theo lối Việt Nam.    Thí dụ: Thần Nông mà 

không đọc Nông Thần, Nữ Oa mà không đọc Oa Nữ, Đế Chí, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế 

Thuấn mà không đọc Chí Đế. . .  Nghiêu Đế. . .như Hoàng Đế.  Lối đọc kiểu Việt Nam 

đó nếu ghi trong sách Việt thì không lạ, đàng này lại ghi trong sách Tàu, thì ta có thể kết 

luận là trước khi người Tàu vào thì những tên đó đã quá phổ cập trong dân gian, 

nên người Tàu ghi nhận y nguyên mà không nghĩ đến Tàu hoá.” 

 

Rõ là Cha ông Tàu đã quá khôn mà không ngoan, vì chỉ lo soán Vị mà quên cải  

Danh, nên lòi đuôi ăn cắp! 

2.- Huyền sử Việt Nam 

“ Nhất là khi thấy những tên Huyền sử nước ta cũng có liên hệ mật thiết với những tên 

đó, thí dụ:  Hữu Sào là Hồng Bàng, Toại Nhân là Xích Qủy, Phục Hy, Nữ Oa là Văn 

Lang và Giao Chỉ: hai Chỉ Trời Đất, ( Tiên Rồng ) giao thoa ( xem Việt lý Tố Nguyên 

trang 355 trở đi ).  Thần Nông là chữ Việt cổ viết với bộ Mễ có nghĩa là gạo.   Gạo là 

tinh hoa của nghề nông, vì thế Việt với bộ Mễ là gắn liền Việt Nam với Văn hoá Nông 

nghiệp.   Nước Tàu không có danh hiệu nào nói lên mối liên hệ với Nông nghiệp được 

như thế.  Chỗ này ta có thể ngờ rằng chữ Việt nay viết với bộ Tẩu có liên hệ nào đó với 

việc người Việt tháo chạy trước sức lấn át của Bắc phương.  Sự lùi bước này được ghi lại 

trong Huyền sử theo hai điểm sau : 

 Họ Hồng Bàng vào nước Tàu trước Hán tộc tức năm 2879, còn Hoàng Đế là 

2697, như vậy là vào nước Tàu trước 182 năm. Con số này chỉ là con số Huyền sử không 

nên hiểu cách xác thiết. 

 Thứ đến Huyền sử nói rằng Đế Minh cháu 3 đời của vua Thần Nông tuần thú 

phương Nam, gặp Tiên trên núi Ngũ Lĩnh. 

Đó là một sự thi vị hoá một sự chạy có cờ  trước sức xâm lăng của Hoa Hán từ Tây Bắc 

tràn vào. Có ông chạy mất vợ, xuống Nam phải lấy vợ Nam.  Đó là việc thường xuyên từ 

Triệu Đà tới những di cư hiện đại đều có gặp Tiên cả. 

 Ngoài ra câu truyện Đế Minh còn nói lên mối liên hệ của các nước phương Nam 

phát xuất từ Văn minh Nông nghiệp nên kêu là cháu 3 đời Thần Nông.   

Đó là một lối móc nối Việt Nam với việc phát xuất Văn hoá Nông nghiệp hay nói 

cách khác là Việt  tộc đã đặt nền móng cho Văn hoá. Đó là Nho giáo nên cũng phải 

nói là Việt Nho. “. 

Đến đây chúng ta bước vào chứng lý Huyền sử: 

3.- Dã sử   

“ Bây giờ xin đưa ra mấy lý chứng lấy từ Dã sử của Tàu:    

 Trước hết trong sách “ Kỳ môn độn giáp đại toàn thư “ có câu “ Tích nhật 

Hoàng Đế chiến Si Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu: ngày xưa Hoàng Đế chiến 

với Si Vưu, Trác Lộc trận ấy kéo dài tới nay vẫn chưa có hưu chiến “. 

Câu ấy nhắc đến việc Tù trưởng Viêm Việt là Si Vưu chống với quân xâm lăng là Hoa 

tộc do Hoàng Đế hướng dẫn. Sau nhiều lần giao tranh, Si Vưu bị thương vong ở trận Trác 

Lộc.   Và từ đó Hoàng đế kể như là được trận và Viêm Việt kể là thua nên phải lùi bước 

hoài, dầu sau này có nhiều lần toan quật khởi nhưng không thành công.  Vì thế không thể 

gọi là “ Trận Trác Lộc chư có hưu chiến “.  Cho nên câu đó rõ rệt là  đã bỏ phạm vi 
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Chính trị Quân sự để chuyển sang địa hạt Văn hoá.  Và ở phạm vi này thì Viêm Việt 

không có thua nên vẫn còn giao tranh xuyên qua năm ngàn năm lịch sử với những 

thăng trầm khác nhau, với những lối gọi khác nhau như giữa Vương đạo và Bá đạo 

giữa Nhân trị và Pháp trị. . .   Sở dĩ nền văn hoá Viêm Việt chống lại được Văn hoá 

Du mục của Băc phương, thì chỉ vì nền văn hoá Viêm Việt cao hơn, nên tuy thua về 

vũ lực nhưng lại cải hoá được người xâm lăng, nên nói trận Trác Lộc kéo dài tới tận 

nay. 

 Thứ đến trong một số cổ thư có câu quen thuộc “ Tích giả Hoàng Đế đắc Si 

Vưu nhi minh ư Thiên đạo: Khi Hoàng Đế được Si Vưu ( tức tiếp cận với Văn minh 

của Si Vưu ) thì hiểu được đạo Trời “ 

 Bây giờ ta thử tìm hiểu trong nội dung có gì kiện chứng cho câu đó ?’ 

Ta biết đạo Trời đi với Thời gian, đạo Đất đi với Không gian. Vậy mà Huyền sử nói 

Si Vưu coi về Thời gian tức là Trị Lịch.   Thời với Thiên là một. Ta quen nói Thiên Thời 

Địa Lợi. Văn hoá phương Nam đi với Trời, với Lửa ( mặt Trời ), với Tiên  với Chim là vì 

vậy.  Và bởi đấy Văn hoá phương Nam nhấn mạnh Trời hơn Đất. Đang khi Văn hoá Tây 

Bắc nhận số 4 Đất 1 Trời, thì phương Nam thì là 2 Đất mà những 3 Trời, nên nói “ Tham 

Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số : 3 Trời 2 Đất là số căn bản để tựa “. 

Đặc tính của Văn hoá nhận Trời là biến động nên có Kinh Dịch, bởi chưng Thời gian 

biến động, còn Không gian chỉ bất động.  Vậy khi nói 3 Trời 2 Đất là nói lên tính chất 

biến dịch hay là Văn hoá xây trên Kinh Dịch.   Thế mà Kinh Dịch nói về Hoàng Đế là 

biết biến thông và buông xuôi áo, “ Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn thông kỳ biến, thùy y 

thường, nhi thiên hạ trị : Hoàng Đế Nghiêu, Thuấn biết biến thông, nên bỏ xõng áo mà 

thiên hạ lại trị được.  Cả hai câu biến thông và thùy y thường đều nói lên tính chất 

Nông nghiệp không còn xắn áo xắn quần như thời Du mục cưỡi ngựa nữa. 

 Điểm thứ ba là khi biết biến thông thì có thể đi cùng đường Tiến hoá tức tự 1 đến 

9 .  Vì thế số 9 là số của phương Nam cũng là số của Mẹ, ngược với số 7 của Cha : “ 

Nam thất Nữ cửu “ là thế. 

Vậy Hoàng Đế đã đổi lối cai trị theo Văn minh phương Nam như theo lối của Si Vưu 

chia nước làm “ Cửu châu “ giống Cửu lê lúc trước.   

 

 Như thế quả là Hoàng Đế đã thâu hoá  được nền văn hoá Kinh Dịch của Viêm Việt, 

mà cổ thư nói là nhờ Si Vưu mà “ Minh ư Thiên Đạo “. 

 

 Sau khi đã thâu hoá được Kinh Dịch là nền tảng rồi thì sự thâu hoá các phát 

minh khác là chuyện tất nhiên, kể từ sự đúc Đồng, ( phát minh ra Giấy cũng là của 

người Việt  ) cho đến việc Tằm Tang, Nông nghiệp, Y Dược. . ., nghĩa là tất cả mọi di 

sản Văn hoá của Viêm Việt được chuyển êm sang tay Hoàng Đế của Hoa tộc.   Hay 

nói khác đi chính Việt Nho mở đường đi sang Hán Nho thì trải qua Vương Nho mà 

những đỉnh cao là Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Khổng Tử. 

Đó là những bậc hiền triết đã có công “ Đúc Cửu Đỉnh “ tức hoà hợp Văn minh 

Gươm của Du mục với Văn minh Trống của Nông nghiệp.    

Sau Khổng Tử thì Vương Nho suy dần trong thời Chiến quốc, cho đến tần Thủy Hoàng 

đốt sách chôn Nho thì chính là táng xác Việt Nho, và sau đó là Hán Nho ngự trị suốt trên 

20 thế kỷ.  Bởi vậy ngày nay khai quật Việt Nho lên thì cả là một truyện nghe như tiểu 

thuyết, là tại đã nghe quá lâu ngày nên mọi người đã mất trọn ý thức về Việt Nho.   Vì 
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cũng quá lâu ngày đi học mướn, viết nhờ, nhưng đó là học mướn, viết nhờ Hán Nho, vì 

đã đánh mất Việt Nho.”  

“ Đó là đại để một số lý chứng, nói lên nền Văn hoá Việt Nho. 

Nếu về chi tiết khó có thể đúng hết, nhưng lấy đại cương mà nói thì có thể đúng về căn 

bản.  Tức là trong nhân loại từ xưa tới nay vẫn có hai nền Văn hoá đi ngược chiều : 

 

 Một phát sinh do Du mục thiên về Võ lực, trọng Nam khinh Nữ. 

 Một phát sinh tự Nông nghiệp thiên về Văn trị, Nam Nữ phân quyền. 

 

Nền Văn hoá này bên Viễn Đông kêu là Nhu đạo, sau này đổi ra Nho giáo, chính nó 

đã giao thoa với Văn hoá Du mục tại đất Viễn Đông với danh hiệu là Vương đạo, Bá 

đạo hoặc Nhân Trị, Pháp trị.   

Theo tôi thì tiên Tổ Việt tộc đã tham dự vào việc hình thành ra cả Nhu giáo, cả 

Vương đạo và đã cố gắng duy trì trước sức xâm lấn của Du mục Bắc phương, nhưng 

vì sức yếu nên phải lùi dần về phía Nam, và thâu mình lại trong nước Việt Nam.” 
 

Một Dân tộc để mất Huyền sử chẳng khác nào một con Người mất Tinh thần, khiến 

Vật chất cứ bị sa đọa dài dài. 

 

Khi đánh tráo được Huyền sử thì Văn hoá Vương đạo Việt Nho cũng bị đổi chủ thành 

Hán Nho, sau đó con cháu của Chủ nhân ông phải ký tụng thứ Văn hoá bá đạo Hán 

Nho đã bị đánh mất «  Vi Ngôn Đại Nghĩa «.  

 

II.- Văn Hóa 

“ Bây giờ chúng tôi xin đế cập vấn đề thứ hai là trong hai dân tộc Việt và Hoa ai đã 

lập ra Văn hoá trước nhất ? 

Các tác giả trên nghiêng về  phía Viêm Việt, và sau đây là những lý chứng. Văn hoá phát 

xuất mạnh với nền Văn minh Nông nghiệp. Đó là chân lý coi như đã thiết định xong.   

Vậy hỏi ai đã thiết lập ra Nông nghiệp trước thì cũng là hỏi ai đã khởi đầu đặt móng 

nền cho Văn hoá.  Theo một đoạn sách của kinh Dịch ( H.t.  II ) mà các học giả cho là 

bản tóm lược lịch sử Văn minh khởi từ Phục Hy với ba việc nền tảng như sau : 

 Thứ nhất: Lập ra Kinh Dịch là một nền Minh triết động đích. 

 Thứ hai: Lập ra phép Kết thằng tức là Văn tự phôi thai. 

 Thứ ba: Lập ra Cày bừa tức mở ra Nông nghiệp. 

Những việc này sẽ đẩy xa ở thời tiếp mang tên là Thần Nông. 

 

Như thế xét về nguồn gốc thì Văn hoá khởi đầu với hai họ Phục Hy và Thần Nông là 

hai họ thuộc Viêm tộc có trước khi Hoa tộc vào nước Tàu. Vì thế chính Viêm Việt 

đã đặt nền móng cho Nho giáo. 

 Bây giờ chúng ta lấy chứng tích Khảo Cổ tức là Trống Đồng xem đã xuất hiện ở 

đâu thì nơi ấy cũng được coi là nơi khai sáng ra Văn hoá. Vậy mà theo Khảo Cổ thì 

Trống Đồng đã phát xuất ở mạn Nam tức miền Trường Giang.   Điều này còn được 

kiểm chứng bởi Kinh Thư. Theo thiên Vũ Cống thì nơi sản xuất ra Đồng duy nhất là thời 

đó là vùng Dương Tử, tức miền của Viêm Việt. 

Như vậy ta có thể nói chính Viêm Việt đã đưa Văn minh tự Tân thạch lên đợt Văn 

minh Kim khí (đồ đồng ) nghĩa là Viêm Việt đã dẫn đầu Văn hoá. 
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 Ngoài ra còn một số tang chứng khác như sáng chế ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa. 

. . đó là điểu đã bàn trong Triết lý cái Đình.  Ở đây tôi muốn nói thêm việc trai Bắc lấy 

gái Nam vì điều đó cũng chứng minh là  phương Nam Văn minh hơn phương Bắc. 

Vì hầu hết trên thế giới Văn minh đã khởi đầu khi con người còn trong trạng thái Mẫu hệ, 

quen gọi là Thị tộc. Ngày nay người ta coi thường chữ Thị, chứ ở nguyên thủy chữ Thị 

rất cao trọng nên được dùng để chỉ tên đất, tên nước như Hồng Bàng Thị, là chỉ Thời 

Tính họ theo dòng Mẹ, như Âu Lạc với Âu Cơ.    Vì thế khi có trào lưu người miền này 

lấy vợ ở miền kia, thì miền đó kể là Văn minh cao hơn, nói chung là thế.  Vậy mà Hoàng 

Đế của Hoa tộc đã lấy vợ Thục Sơn cho con trai tên là Chiêm Ích và nhất là khi Chiêm 

Ích có con thì lại đặt tên theo lối Việt Nam, họ mẹ tức gọi là Đế Cốc, mà không gọi theo 

lối Tàu là Cốc Đế.”. 

 

 Vậy việc lập ra Kinh Dịch, lập ra phép Kết thằng tức là thứ Văn tự phôi thai, phát 

minh việc đúc Đồng, lập ra Nông nghiệp cùng việc tìm ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa 

cũng như trai Bắc lấy Vợ Nam, tất cả đều chứng tỏ Phương Nam văn minh hơn 

phương Bắc. Đây là nền tảng của nền Văn hóa Nông nghiệp của đại chủng Việt. 

 

 

B.- PHÂN BIỆT VĂN HÓA VIỆT VÀ TÀU    

  I.- Về Sử 

“ Trước hết xin trưng dẫn hai sử gia người Tàu: 

 Người thứ nhất là ông Vương Đồng Linh trong quyển Trung Quốc Dân tộc học 

có nói sau 4 lần băng tuyết những người sống sót trú trên rặng núi Thiên Sơn. Sau đó 

nhóm người này tỏa ra phía Tây làm dân da trắng, nhóm người tỏa ra phía Đông làm dân 

da vàng. 

Nhóm người này chia ra ba ngả: 

 Một Thiên Sơn Băc lộ gọi là “ Bắc Tam hệ “ gồm Mãn, Mông, Hồi ( Đột Quyết ). 

 Một theo Thiên Sơn Nam lộ gọi là “ Nam Tam hệ “ gồm Miêu, Hoa, Tạng: 

  a.- Tạng là Indonê, Mã Lai Á, Nam Dương, Cao Miên, Chàm. 

  b.- Hoa là Hán tộc sau này. 

  c.- Miêu là Tam Miêu, Bách Việt, trong đó có Âu Việt ( Việt, Thái, Lào 

), Miêu Việt ( Mèo, Mán ), Lạc Việt ( Việt Nam, Mường ).  Và chúng tôi sẽ gọi tất cả 

các dân Miêu hay Bách Việt này là Viêm hay Việt hoặc Viêm Việt. Như thế Viêm hay 

Việt hay Viêm Việt  đều thuộc Nam Tam hệ. nhất là ngành Việt đã cùng với Hoa tộc ở 

trong nước Tàu và cùng nhau làm nên Nho giáo.  Vậy chúng ta sẽ gặp hai vấn đề sau : 

Việt và Hoa, dân tộc nào đã vào nước Tàu trước và ai đã khởi ra nền Nho giáo ? 

 Người thứ hai là Ông Chu Cốc Thành trong quyển Trung Quốc Thông sử, theo 

ông thì Viêm tộc đã vào nước Tàu trước theo ngọn sông Dương Tử thoạt kỳ thủy chiếm 7 

tỉnh Trường Giang, rồi tỏa lên mạn Bắc chiếm 6 tỉnh Hoàng Hà, cũng như tỏa xuống mạn 

Nam chiếm 5 tỉnh Việt Giang, vị chi 18 tỉnh. 

Vì thế khi Hoa tộc vào thì Viêm Việt đã cư ngụ rải rác khắp nước Tàu, là vì Hoa tộc 

tuy cũng theo Thiên Sơn Nam lộ, nhưng nấn ná ở lại vùng Tân Cương thuộc Thanh Hải 

lúc ấy còn là phúc địa – mãi sau mới theo ngọn sông Hoàng Hà, vào chiếm 6 tỉnh miền 

Bắc, rồi dân dần tỏa xuống phía Nam, đẩy lui Viêm Việt.  Sự đẩy lui này hay là sự Viêm 

Việt nhường bước trước sự âm lăng của Hoa tộc được sử gia kêu là cuộc Nam tiến , nó 
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trải dài ra nhiều ngàn năm.  Đó là đại để chủ trương của Chu Quốc Thành hợp với chủ 

trương của Việt Nho. 

 Bây giờ đến chứng tích của một số khoa học gia đã nghiên cứu lâu năm tại chỗ về 

các dân tộc mạn Nam nước Tàu như sử gia Eberhard hay Eickstedt và được kết đúc 

trong quyển Han Chinese expansion in South China của giáo sư Harold Wiens đại học 

Yale bên Mỹ. 

( Đây là chỗ cần rất nhiều tỉ mỉ mà bài tổng quát này không thể đi vào, ai chú ý nên đọc 

quyển Triết lý cái Đình, bài 4 chặng huyền sử nước Nam ) 

Thế là tạm giải đáp xong vấn đề ai vào nước Tàu trước.” 

 

«  Ông Chu Cốc Thành trong quyển Trung Quốc Thông sử, theo ông thì Viêm tộc đã 

vào nước Tàu trước theo ngọn sông Dương Tử thoạt kỳ thủy chiếm 7 tỉnh Trường 

Giang, rồi tỏa lên mạn Bắc chiếm 6 tỉnh Hoàng Hà, cũng như tỏa xuống mạn Nam chiếm 

5 tỉnh Việt Giang, vị chi 18 tỉnh. 

Vì thế khi Hoa tộc vào thì Viêm Việt đã cư ngụ rải rác khắp nước Tàu, là vì Hoa tộc 

tuy cũng theo Thiên Sơn Nam lộ, nhưng nấn ná ở lại vùng Tân Cương thuộc Thanh Hải 

lúc ấy còn là phúc địa – mãi sau mới theo ngọn sông Hoàng Hà, vào chiếm 6 tỉnh miền 

Bắc, rồi dân dần tỏa xuống phía Nam, đẩy lui Viêm Việt.  Sự đẩy lui này hay là sự Viêm 

Việt nhường bước trước sự xâm lăng của Hoa tộc được sử gia kêu là cuộc Nam tiến , nó 

trải dài ra nhiều ngàn năm.  Đó là đại để chủ trương của Chu Quốc Thành hợp với chủ 

trương của Việt Nho « . 

II.- Văn Hóa 

 

“ Bây giờ chúng tôi xin đế cập vấn đề thứ hai là trong hai dân tộc Việt và Hoa ai đã 

lập ra Văn hoá trước nhất ? 

Các tác giả trên nghiêng về  phía Viêm Việt, và sau đây là những lý chứng. Văn hoá phát 

xuất mạnh với nền Văn minh Nông nghiệp. Đó là chân lý coi như đã thiết định xong.   

Vậy hỏi ai đã thiết lập ra Nông nghiệp trước thì cũng là hỏi ai đã khởi đầu đặt móng 

nền cho Văn hoá.  Theo một đoạn sách của kinh Dịch ( H.t.  II ) mà các học giả cho là 

bản tóm lược lịch sử Văn minh khởi từ Phục Hy với ba việc nền tảng như sau : 

 Thứ nhất: Lập ra Kinh Dịch là một nền Minh triết động đích. 

 Thứ hai: Lập ra phép Kết thằng tức là Văn tự phôi thai. 

 Thứ ba: Lập ra Cày bừa tức mở ra Nông nghiệp. 

Những việc này sẽ đẩy xa ở thời tiếp mang tên là Thần Nông. 

 

Như thế xét về nguồn gốc thì Văn hoá khởi đầu với hai họ Phục Hy và Thần Nông là 

hai họ thuộc Viêm tộc có trước khi Hoa tộc vào nước Tàu. Vì thế chính Viêm Việt 

đã đặt nền móng cho Nho giáo. 

 Bây giờ chúng ta lấy chứng tích Khảo Cổ tức là Trống Đồng xem đã xuất hiện ở 

đâu thì nơi ấy cũng được coi là nơi khai sáng ra Văn hoá. Vậy mà theo Khảo Cổ thì 

Trống Đồng đã phát xuất ở mạn Nam tức miền Trường Giang.   Điều này còn được 

kiểm chứng bởi Kinh Thư. Theo thiên Vũ Cống thì nơi sản xuất ra Đồng duy nhất là thời 

đó là vùng Dương Tử, tức miền của Viêm Việt. 

Như vậy ta có thể nói chính Viêm Việt đã đưa Văn minh tự Tân thạch lên đợt Văn 

minh Kim khí (đồ đồng ) nghĩa là Viêm Việt đã dẫn đầu Văn hoá. 
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 Ngoài ra còn một số tang chứng khác như sáng chế ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa. 

. . đó là điểu đã bàn trong Triết lý cái Đình.  Ở đây tôi muốn nói thêm việc trai Bắc lấy 

gái Nam vì điều đó cũng chứng minh là  phương Nam Văn minh hơn phương Bắc. 

Vì hầu hết trên thế giới Văn minh đã khởi đầu khi con người còn trong trạng thái Mẫu hệ, 

quen gọi là Thị tộc. Ngày nay người ta coi thường chữ Thị, chứ ở nguyên thủy chữ Thị 

rất cao trọng nên được dùng để chỉ tên đất, tên nước như Hồng Bàng Thị, là chỉ Thời 

Tính họ theo dòng Mẹ, như Âu Lạc với Âu Cơ.    Vì thế khi có trào lưu người miền này 

lấy vợ ở miền kia, thì miền đó kể là Văn minh cao hơn, nói chung là thế.  Vậy mà Hoàng 

Đế của Hoa tộc đã lấy vợ Thục Sơn cho con trai tên là Chiêm Ích và nhất là khi Chiêm 

Ích có con thì lại đặt tên theo lối Việt Nam, họ mẹ tức gọi là Đế Cốc, mà không gọi theo 

lối Tàu là Cốc Đế.”. 

 

 Vậy việc lập ra Kinh Dịch, lập ra phép Kết thằng tức là thứ Văn tự phôi thai, phát 

minh việc đúc Đồng, lập ra Nông nghiệp cùng việc tìm ra nghề Tằm tang, Vải, Lụa 

cũng như trai Bắc lấy Vợ Nam, tất cả đều chứng tỏ Phương Nam văn minh hơn 

phương Bắc. Đây là nền tảng của nền Văn hóa Nông nghiệp của đại chủng Việt. 

 III.- Nội dung Hán Nho và Việt Nho 

* Hán Nho: Văn hoá Bá đạo Du mục 

“ Với danh từ Hán Nho tôi không những muốn chỉ cái Nho tự đời Hán đã bị xuyên tạc và 

chứng tích là thư viện Thạch Cừ ( xem Cửa Khổng, chương II ) và tính chất pháp hình 

tức quá nặng lý sự đến át tình người, mà còn muốn gộp vào đó cả yếu tố du mục như 

là nguồn gốc, dầu sau này không có hoàn toàn nông nghiệp nhưng nếu bị đặt quá nặng 

lý trí, đề cao tù trưởng ( vua ) đến độ chuyên chế, đàn áp đàn bà, đặt ra các đặc 

quyền kèm theo giai cấp. . . , thì vẫn cứ là du mục “ ( Kim Định )  

( xem thêm ở quyển : Cơ cấu Việt Nho và triết lý Cái Ðình ). 

* Việt Nho: Văn hoá Vương đạo Nông nghiệp 

“ Còn bên Vương Ðạo thì gọi là Việt Nho đi với nông nghiệp vì có những đức tính 

khác như nặng tình cảm, không đàn áp đàn bà, óc công thể thay cho đẳng cấp hay 

đặc ân, đề cao kinh nghiệm  ( trong xỉ )  hơn là sức mạnh, tức đặt văn trên võ.   

Những điểm này được phân tích tới cùng và được trình bày theo lối tổng hợp Ðông 

Tây và tôi gọi là Việt Nho, theo nghĩa Nho siêu việt, siêu hình. Kèm theo đó còn một 

nghĩa nguồn gốc: Việt Nho đó là của người Việt hiểu cả về xưa lẫn nay: xưa là Tổ 

tiên Lạc Việt đã đặt nền móng, còn nay có người Việt quật lên. Giả thuyết này được 

đua ra là cốt để bơm sinh khí cho làng văn học Việt Nam mà thôi, nên nghĩa hai này 

rất là tuỳ phụ, nghĩa siêu hình trên mới là chính cốt.” ( Kim Định )  
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C.-CÔNG TRÌNH GẠN ĐỤC KHƠI TRONG  

của T. G. KIM ĐỊNH 

Cuộc Đạo Văn về Huyền Sử   

I.- Đường hướng tìm về cổ Sử Tàu, Việt 

“ Tiền sử nước ta diễn ra mãi tận bên Tàu, lẫn lộn cả với nguồn gốc nước Tàu, nay 

muốn nghiên cứu về nguồn gốc Văn hoá Việt không thể không nhìn qua cổ sử Tàu, 

nhưng cũng không thể nào chấp nhận y nguyên các pho cổ sử do người Tàu chép, 

chẳng hạn như bộ Sử Ký Tư Mã Thiên hay bộ Tiền Hán Thư của Ban Cố, mà phải 

xét lại toàn bộ dưới ánh sáng khoa Khảo cổ, cũng như các khoa Tân Nhân văn: Dân 

tộc học, Xã hội học, Cổ thuật học . . . để từ đó kiến tạo lại một cổ sử Tàu theo lối 

sinh thành ( génétique ), khác hẳn lối tĩnh chỉ từ trước tới nay ở tại lấy cái khung 

đời Tần Hán chiếu ngược lên thời khai sinh, trái lại cần phải điều chỉnh toàn triệt, 

có vậy mới thấy rõ hơn nguồn gốc Văn hoá nước nhà. 

II.- Thử máu văn hoá Việt 

Huyền sử là một loại sử có biên cương ẩn hiện trùm lên cả Sử ký lẫn Cổ Sử và Tiền 

Sử, nó không có những chứng liệu đích xác như Sử ký, vì phần nhiều nó phải tìm chất 

liệu trong Huyền thoại mà ý nghĩa lùng bùng như cao su, ai kéo chiều nào cũng được, vì 

thế việc giải nghĩa Huyền sử vốn đã là truyện khó, còn trở nên khó hơn thập phần phức 

tạp, vì các Huyền thoại đã hầu hết bị giật ra khỏi môi sinh Tinh thần của chúng, bị chặt 

bét ra, ghép lại lộn xộn : râu ông cắm cằm bà là truyện rất thường.   Vì thế chẳng mấy khi 

dùng được Huyền thoại y nguyên, mà phải dày công so đo kê cứu. 

Ðể chứng minh điều đó, nhân tiện nhắn gởi những ai muốn đi vào Huyền sử phải 

gia tăng chăm chú trong việc thâu thập tài liệu: phải đọc nhiều nhất là đừng đọc 

bản tóm đánh mất hầu hết những mối liên hệ nằm ngầm thường ẩn trong những 

tiểu tiết thoạt nhìn tưởng như vô tích sự. 

1.- Si Vưu: loại máu Tiên Rồng ( T. R.) 

Ta hãy đua ra ít thí dụ, phần lớn xoáy vào Si Vưu, một nhân vật bị hiểu lầm nhiều nhất, 

nhưng lại đóng vai trò lớn trong khúc quanh lịch sử của Viêm Việt.  Si Vưu có tên được 

ghi ngay trang đầu Huyền sử nước ta rằng : “ Ðế Nghi muốn bắt chước Ðế Minh trong 

việc tuần thú phương Nam, nên trao nước lại cho Si Vưu rồi lên đường Nam Tiến ( Xem 

Kinh Hùng số 3 )   Như vậy Si Vưu là họ hàng nhà, cớ sao trong dĩ vãng lại bị coi là 

giống ác độc ?   

a.- Si Vưu: Máu Q. H ( Quỳ, Huyền ) = Thao thiết = T. R 

Cần phải tìm cho ra nguyên uỷ vụ này.  Ðể làm điều đó ta hãy dùng phương pháp thử 

máu Văn hoá xem Việt có loại máu nào ?  Si Vưu có cùng loại máu với Việt tộc không ? 

Ðây chính là  lối nhận họ Văn hoá một cách khoa học hơn hết.  Muốn thử máu Việt tộc 

thì đễ, vì Huyền sử nói nước Việt thuộc “ Mẹ Tiên Cha Rồng ” ( Long phụ Tiên mẫu ) . 

Nói cho ra vẻ khoa học thì đó là loại máu T. R ( Tiên Rồng ) tức là loại máu cao trọng và 

siêu việt hơn hết. 

Tiên được chỉ bằng một loại ngỗng trời ( Hồng ) cũng gọi là Thiên nga: hàm ý bay tới 

thấu trời.  Ðó là dòng máu Mẹ.   
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Còn dòng máu Cha Rồng thì lặn sâu tận đáy bể : tức không còn thể xuống sâu hơn được, 

nên trong Huyền sử đại dương thường được dùng để chỉ những chân lý sâu xa nhất.  

Muốn nhận họ ta chỉ việc xem ai có dòng máu T.R thỉ nhận là cùng họ không sợ sai, 

nhưng trong thực tế sự vụ lại không dễ dàng như vậy, vì xuyên qua nhiều hoàn cảnh dòng 

máu Tiên Rồng đã biến thể rất nhiều, thí dụ Si Vưu là loại máu SV nhưng cũng có tên 

Q.H ( Quỳ Huyền ) hay L. M.( Li Mị )  . .  

Vậy trước hết ta hãy phân chất máu S.V của Si Vưu coi thử có họ với dòng máu T.R 

chăng. Rồi lần lượt tới loại máu Q. H và L. M. 

 

Ðiều trước hết ta thấy Si Vưu thuộc dòng dõi Thần Nông, đầu cũng có sừng như Thần 

Nông, nên nhờ Thần Nông có họ Khương ( chữ Hán )   Chữ Khương ( 姜 ) có bộ dương 

trên với 2 cái ngà. Vậy là Văn hoá Nông nghiệp lúa mễ. Ðó là điều hợp đầu tiên với dòng 

máu T. R.   Ðiều thứ hai Si Vưu cũng có tên khác là Thao thiết sinh bởi ông Quỳ và bà 

Huyền Thê, như vậy thuộc loại Q.H, tức họ máu hàng dọc với Tiên Rồng , vì Quỳ cũng 

là Rồng, Huyền Thê cũng họ với Huyền điểu thuộc Tiên , nên nói ông Quỳ ( Q )  lấy bà 

Huyền ( H ) Thê  cũng như nói Âu Cơ lấy Lạc Long: hai loại máu Q.H và T.R.   Có bản 

đọc Li Vưu thì cũng không xa vì Li là Rồng vàng, còn Vưu là thượng thặng ( par 

excellence ), nói về người đàn bà tuyệt đẹp người ta dùng chữ vưu vật. Như vậy Si Vưu 

là Rồng vàng thuộc Hoàng Việt ( Hoàng có nghĩa là vàng ).  Cũng trong vòng chữ Li , Si  

b.- Li ( Si ) Vưu: Máu L.M ( Li Mị ) = Tiên Rồng 

Vưu còn gọi là Li Mị với nghĩa là thần đầm ao ( Li ) và thần núi ( Mị ) , như vậy nói kiểu 

khác hai chữ Non Nước hoặc Tiên Rồng: Li là Rồng , Mị là Tiên ( Tiên ở trên núi ).  Về 

chữ Li Mị này ( chữ hán ) có sự rắc rối vì người Tàu đọc là Si Mị. Từ điển Từ Nguyên 

cho cách đọc là “ sách y thiết như si chi vân” và giải nghĩa rằng “ theo thuyết xưa thì Li  

giống như rồng vàng, không ngà ”. Còn người Việt ta lại đọc là Li Mị. Người xưa khắc 

hình thứ rồng này vào đầu cột nhà và gọi là Li đầu.    Ai phải ?   Theo luật chung thì chữ 

kép có hai bộ phận: một bộ là để Hội ý; một bộ là Hài thanh, như chữ Li có bộ trùng ( 

Hán ) hội ý chỉ con vật, còn Li là phần Hình thanh. Vậy đọc Li là phải , Tàu đọc Si căn 

cứ trên bộ trùng mà Tàu phát âm gần như Si. Vậy chữ Li bỏ đi đâu ?  Cho nên ta suy 

đoán được rằng, đó chẳng qua là thuật chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý. 

Li Mị thủ lãnh các dân Man Di nên thay vì Li Mị thì đọc là Si và gắn liền vào Mị ( 

Hán ) viết với bộ quỷ cho thêm bệ rạc, để chỉ những tinh quỷ trên núi, theo đó ta có 

thể hiểu Si Mị chính là Li Mị bắt nguồn từ những kháng chiến ẩn nấp trên núi để 

chống Hoa tộc xâm lăng, coi như “ xuất quỷ nhập thần ”.  

Còn nghĩa đơn sơ thì hiểu được là con Rồng vàng ( Li )  của dân Mị ( nhớ Mị là họ rất 

lớn trong Sở, tức là Kinh Man, Kinh Việt, cũng là họ lớn trong nước Văn Lang. Ta đọc 

Mị Nương, người Mường đọc là Mễ Nàng gì đó.   

Vì sự biến thái của ngôn ngữ, nhiều khi do sự cố ý của kẻ thắng, nên sau con cháu 

không nhận ra họ hàng giữa Việt Tiên Rồng với Si Vưu, Li Vưu, Li Mị, khác tên 

nhưng cùng họ máu, và từ nay  đề nghị ta sẽ đọc là Li Vưu. 

Cũng trong ý đồ đánh lạc hướng nọ chữ Bàn trong tên Lộ Bàn Lộ Bộc có liên hệ với 

Bàng, Bành, Bà, Ba ( Hồng Bàng, Bành Tổ, Bành Lãi, Hồ Bà Dương cũng đọc là Ba 

Dương ) phát nguồn từ Rồng quận khúc có tên là Bàn Quỳ, lại bị đèo theo một âm là 

phiên để chỉ những sâu bọ bên dưới chum ( lu ) lọ là để nhằm hạ đối phương.  Các thể 

Rồng khác của Việt đều bị hạ như vậy. Quỳ là Rồng đầm ao thì bị Hoàng Ðế bắt lột da 
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bưng trống!  Lúc ấy Tàu chưa nhận Rồng làm vật biểu, Rồng mới là của Việt nên bị 

khinh khi. 

Tuy nhiên truy căn căn thấu đáo mới nhận ra Li Vưu thuộc dòng máu Rồng Tiên 

nên loại máu L.V. cũng là họ máu hàng dọc với loại máu T.R. 

2.- Li ( Si ) Vưu  sáng tạo ra Nỏ bự, Côn ngô cùng loại với Phủ Việt 

Li Vưu còn là tên một ca đoàn trưởng, một vũ đoàn gồm 81 người, có khi 72.  Trong 

đoàn vũ có một người mang cái Nỏ bự.  Rõ ràng là hình ảnh đoàn vũ Trống Ðồng cũng 

có cái Nỏ bự. Nỏ là khí dụng riêng của Việt tộc có nói đến trong truyện thần Kim Quy.  

Tàu lúc xưa mới có Cung, chỉ có đòn ngang, phải có thêm đòn dọc nữa như chữ Ðinh   ( 

丁 ) mới ra nỏ. Chữ nỏ là do phiên âm tiếng Việt : nỏ, ná. Từ điển Từ Nguyên có cho Si 

Vưu sáng tạo ra Dao, Kích, và Đại Nỏ.  Dao đây là thứ Dao cong cũng gọi là Côn Ngô 

dùng trong việc tế tự, nó cùng loại với cái Phủ Việt cũng lưỡi cong ( hình Phủ Việt ). 

Kích cũng tên là cái Qua . 

         
 

Hình Phủ Việt 

3.- Li Vưu với bộ cơ cấu vài Ba 

 Còn rất nhiều truyện về Li Vưu, nhưng bằng ấy tưởng tạm đủ để chứng minh Li Vưu 

cùng một dòng máu T. R như Việt tộc, cùng bộ cơ cấu “vài ba ”.  Nên nhớ bài vũ đầu 

tiên của Việt Nho có tên là “ lưỡng lưỡng ( 2 ) tam tam ( 3 ) ” chính là bài vũ Li Vưu, 

căn cứ trên bộ số nền tảng “ Vài Ba, Tham Lưỡng ” đó. 

4.- Li Vưu: nhà lãnh đạo Nông nghiệp  ( của Tam Miêu, Viêm tộc ) 

Li Vưu còn được gọi là nhà lãnh đạo của Tam Miêu một chi dẫn đầu của Cửu Lê, mà 

Cửu Lê là toàn khối người Thổ trước ( Viêm tộc ) đã cư ngụ rải rác trên toàn cõi nước 

Tàu lâu, rất lâu trước khi người Tàu xuất hiện như một dân tộc.   Ðoàn vũ có 81 người, 

đó là  9*9 = 81, căn hai của 9 là 3. Còn 72 là 8 hàng vũ 9 người.  Chữ tam trong Tam 

Miêu nên hiểu là số 3 căn hai của 9 ( Cửu Lê ), tức cùng loại cơ cấu “ vài ba tham lưỡng 

” và  3 – 9 được cụ thể vào 3 hồi 9 tiếng trống vẫn được khua lên trước mọi cuộc hội 

hè của Viêm Việt.  Chữ Miêu theo nghĩa nguyên thuỷ là mạ, chỉ nông nghiệp ruộng 

nước ( lúa mễ ) có gieo mạ. Lúa mễ mọc ở Ðông Nam trước, sau đã lan lên tận mạn Bắc 

Tàu, rồi do đó đôi khi có nghĩa chung chỉ cốc loại vì tính chất phổ quát của nó.   Thế 

nghĩa là đất Tam Miêu cũng chính là đất của Văn Lang và nó trải ra cực kỳ rộng, có 

thể nói khắp cõi nước Tàu, mãi cho tới sau này trong các sách Tả Truyện, Chiến Quốc 

Sách . . . vẫn còn thấy Tam Miêu chiếm cứ toàn vùng Hồ Bành Lãi, Ðộng Ðình, Vân 

Sơn, Thái Hồ tức hợp với hai châu Kinh và Dương của Lộc Tục xưa.     Nhưng trước nữa 

theo Kinh Thư thì thấy Li Vưu được thờ ở Sơn Ðông ở nước Tề, lan cả lên Mạn Châu, 

phía Tây thì lan tới núi Tam Nguy vùng Cam Túc, tức toàn cõi nước Tàu.  

Vì thế các học giả đời nay gọi Tam Miêu hay Cửu Lê là Liên đoàn các dân hoặc Liên 

bang các Dân: Confraternities of people, confederation of people. Need. II 117.Từ điển 

Từ Nguyên dẫn sách Lễ Ký ( theo lời giải nghĩa họ Trịnh ) gọi Tam Miêu là Li Vưu và 
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sách Thượng Thư Khổng Truyện cho Li Vưu là Cửu Lê , rồi cho hai sách đó Bất Đồng. 

Sự thực rất Đồng tức Li Vưu hay Tam Miêu là chi lãnh đạo của Cửu Lê ( 3*3 = 9 ).  

 Lê, Lộ ( Bàn ), Lạc, Lai cùng một họ. Ta có thể gọi gồm tất cả các thứ dân đó vào 

hai chữ Tứ Hải hay Tứ Di rồi sau biến ra Bách Việt. . . đều chỉ là toàn khối các dân 

cư ngụ trong nước Tàu đã có lâu trước dân tộc Tàu. 

  

6.- Cuộc chiến giữa hai nền Văn hoá Nông nghiệp và Du mục 

Theo đó Hiên Viên chinh phục Li Vưu tức là Du mục lấn át Văn hoá Nông nghiệp, Thị 

xã lấn át Nông thôn . .   Chắc vì lý do này mà Hiên Viên có tên là Phong Long  tức là 

Thần sét ( lôi công ).  Ông có được một người con gái đặt tên là Nữ Thần Bạt chủ về đại 

hạn.  Rõ ràng là những dấu chống Li Vưu vốn có hai Thần Gió và Mưa phụ tá chỉ Nông 

nghiệp ruộng nước sợ đại hạn cần mưa.  Ðó là những khía cạnh đối kháng của hai nền 

Văn hoá mà hai trận tuyến đã khởi từ xa xưa : một bên là Hoàng Ðế đại diện Văn minh, 

bên kia là Li Vưu đại diện Văn hoá. 
Nói theo Hoàng Ðế đại diện kỷ thuật, Li Vưu đại diện tình Người ( nhân bản ) . Vì thế 

trận tuyến đó cứ diễn dài dài vì là cuộc chiến thuộc Văn hoá: bên Nông bên Du chẳng 

bao giờ hết được.  Về mặt quân sự Hoàng Ðế đã giết Li Vưu, đã đánh tan Tam Miêu, vậy 

mà cho đến cháu 5 đời là Nghiêu vẫn còn bị phiền hà với Tam Miêu.    

Ông Thuấn cũng phải đánh dẹp và cho là xong, thế mà đến đời ông Vũ còn phải cất 

quân đi đánh Tam Miêu và thua, đành trở về mặc áo lông chim rồi dùng cái mộc và 

giáo mà múa: lúc ấy Tam Miêu mới chịu phục. 

Như vậy có nghĩa là ông Vũ phải múa theo kiểu Tam Miêu, tức có mang lông chim khi 

múa, nói vắn tắt là phải theo Văn hoá Tam Miêu.  Y như trước Hiên Viên cũng thế, các 

nhà Khoa học cho Hiên Viên đã tiếp thu phù hiệu và biểu tượng với các kỹ thuật của 

Li Vưu, nhờ đó mà Hoàng Ðế “ trở nên nhà sáng tạo đủ điều ”, nào là đúc Đồng, 

đúc Trống, nào là làm Nhà, dệt Vải. . . Sự thực không phải là sáng tạo mà chỉ là tiếp 

thu của Li Vưu. 

Ðại để đó là hậu quả chiến cuộc giữa Hiên Viên Du mục và Li Vưu Nông nghiệp.  

Ðược thua, thua được lẫn lộn, trận tuyến thì rộng lớn không những về quân sự , 

chiếm đất, chiếm người , còn kéo theo mặt trận Tâm lý: hai bên cố bới xấu nhau nên 

Li Vưu bị đọc là Si Vưu và bị chê là “ ngu đần ” hay “ gây rối ”, là “ quái vật ”. . . 

Ðang khi theo một dòng lưu truyền khác thì Li Vưu lại là Thiên tử, là lá cờ hướng đạo, là 

thần đáng được tôn thờ. 

Hán Cao Tổ khi mới lên ngôi cũng còn tế Li Vưu. Như vậy chẳng qua là truyện được, 

thua làm giặc làm vua. Li Vưu thua nên tên bị bôi bẩn thỉu như Mỹ Nguỵ ngày nay vậy. 

 

7.- Chiến tranh Tâm lý 

Tuy nhiên Việt tộc cũng mở mặt trận Tâm lý chiến đánh vào tim gan giặc xâm lăng, tức 

là đánh vào cái Hồn, cái Vật tổ của Hiên Viên.  Xin kể ra một vụ chính về chim Cú.  

Chim Cú được phe Hoàng Ðế thờ và đặt làm thánh quan Thầy các thợ luyện Kim 

khí mà Hiên Viên “ đứng đầu ”. 

Xem ra chim Cú chính là Vật Tổ,vì được Hoàng Ðế ăn thịt theo nghi lễ để được tham dự 

phần linh lực của nó.  Vậy nhưng Việt tộc tuyên truyền thế nào mà về sau Cú biến ra “ 

Cú vọ ”, ra “ quỷ điểu ”, có tiếng là ban đêm hay lầm mò đi bắt trẻ sơ sinh và làm hại các 

bà mới đẻ. Quỷ điểu có 10 đầu, nhưng bị chó ăn mất 1 nên sợ chó lắm. 
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D.- Thám quật những Cổ Mộ  vùi sâu Cội nguồn Văn Hóa Việt Tộc 

( Hùng Việt sử ca: 8.- Ý nghĩa chữ Hoàng. . . Kim Định ) 

I.- Ý nghĩa chữ Hoàng và Hoàng Việt 

“ Ý nghĩa chữ Hoàng tìm thấy trong hai văn kiện quan trọng nhất của Việt Nho :  

 Một là Hoàng Cực ( trong lược đồ Ngũ hành ) quen dịch là sự hoàn hảo cao trọng 

nhất ( la perfection royale ).   

  Thứ đến là trong Huyền thoại Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.   Ðó 

không là nhân vật lịch sử mà là những dạng thức tối sơ của một Đạo lý mà sau này Nho 

sẽ công thức hoá thành thuyết Tam tài : Thiên, Ðịa, Nhân. 

 Thiên đại biểu trong vai Phục Hy có họ Phong là gió ( Trời ). 

 Ðịa trong vai Thần Nông đầu bò để cày ruộng Đất.   

 Nhân trong vai Nữ Oa đang bồng trong tay thập tự nhai để chỉ con Người đại 

ngã được định nghĩa là đức của Trời cùng Ðất. Trời nét dọc, Ðất nét ngang làm 

thành thập tự nhai ( ┼ )  trong tay linh mẫu Nữ Oa.  

Ðây là cơ cấu uyên nguyên của nền Nhân chủ, một nền Triết đã giải thoát con người 

khỏi những trăng trói của Dị đoan để con người hiện thực được quyền làm Người, tự làm 

chủ Vận hệ mình, tìm được đủ túc lý ngay nơi mình để làm Người khỏi cần đến ngoại 

viện, nhưng đường đường một đấng Trượng phụ.   Ðó là đại để ý nghĩa chữ Hoàng, nó 

chỉ mức độ cao hơn hết của chí thiện y như trong nước thì vua là cao trọng hơn cả, một  

thứ cao cả toàn bị không cần đến tha lực.   

 

Bây giờ ta xem chữ Hoàng Việt có liên hệ nào chăng với chữ Hoàng trên.  Thưa rằng 

là có lắm, đó là liên hệ họ máu hàng dọc .  Chứng cớ là thời khai sáng nước Văn Lang, 

Lạc Long quân đã diệt Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh.   Ðó là loại danh chỉ các thứ Dị 

đoan đã khống chế giam giữ con người khắp nơi trong cảnh vong thân không để cho ngoi 

lên được bậc Nhân chủ.    

Trái lại nhờ Vua cha đã phá hết mọi trở ngại, nên Vua con là Hùng Vương đã có thể 

kiến tạo một nền Nhân chủ toàn triệt có tầm vóc lớn như Vũ trụ, được biểu thị bằng 

cặp bánh Trời Ðất với ẩn nghĩa là con người sẽ tránh được nạn Vong Thân bằng học 

nền Nhân đạo nọ. Nhờ vậy mà con cháu có những mẫu người như Thánh Dóng làm 

những việc đáng mặt là “ Xung Thiên thần vương ” ; với Cô Liên nối Trời cùng Ðất 

trong truyện Trầu Cau : Cau đứng thẳng chỉ lên Trời, Ðá Vôi nằm dưới Ðất ; Cô Liên hoá 

thành giây leo xung quanh liên lạc cả hai lại thành hình đỏ thắm.   Ðó là mấy nét chấm 

phá vẽ lại cái sơ đồ Ðạo Việt khi mới xuất hiện, sau này nó sẽ lu mờ đi hầu như tắt hẳn, 

đến nỗi ai cũng cho Phục Hy, Nữ Oa là người Tàu. 

II.- Phanh phui một Đạo Văn khổng lồ trong Lịch sử Văn học Việt Nho. 

Ðó là một sự lầm truyền kiếp đã gây ra tự đời nhà Chu, đầu nhà Hán do những 

người nặng óc thần tiên đề cao Ðạo Lão, rồi tôn vinh Hiên Viên làm Tị Tổ Văn minh 

Tàu.    Tư Mã Thiên đã mở đầu sử nước Tàu với Hiên Viên Hoàng Ðế mà không với 

Nghiêu Thuấn như Kinh Thư.  Tuy rất nhiều  Nho gia đã bài bác Tư Mã Thiên về điều 

đó, nhưng vì sự phê bình không thấu triệt, nên cuối cùng bộ ba Tam Hoàng bị Tàu hoá.   
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 Vì thế ở đây phải dùng phương pháp Huyền sử để phanh phui một Đạo văn khổng 

lồ trong lịch sử văn học Việt Nho :  

 

Vụ đó mở đầu bằng Hiên Viên được gán cho tên là Hoàng Ðế bằng cách xóa bỏ tên 

Nữ Oa đi để đưa Hiên Viên vào với danh hiệu Hoàng Ðế.   Ðấy là một việc đánh 

tráo mà dọc dài 25 thế kỷ không một ai ngờ, mãi cho tới nay mới có một số học giả 

hé nhìn thấy, nhưng lại bị chính quyền như Tưởng Giới Thạch đã làm vào quảng 

năm 1920 khi cấm phát triển phong trào thu thập những truyền kỳ cổ tích thần 

thoại Tàu.    Vì qua sự phân tích các Huyền thoại về khai quốc, chính quyền nhận 

thấy sự nguy hại cho hào quang vinh hiển vẫn bao quanh những trang sử Tàu, khi 

các tên tuổi như Phục Hy, Nữ Oa. . . . đều  được nhận ra là thần tượng hay vật tổ 

của các bộ lạc thổ trước.   

Ấy là lúc cuộc khai quật của các học giả mới ở đợt văn học, cổ sử chứ chưa đi tới 

đợt triết mà đã vậy ( xem thư tịch số 10. 12 ) . 

III.- Hiên Viên là Đế chứ không phải là Hoàng 

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên bằng dùng phương pháp Huyền sử và Cơ 

cấu.  Trước hết hãy xét tên Hoàng Ðế.   Ðó là một mâu thuẫn, tố cáo sự chiếm đoạt, 

chữ Hiên Viên chỉ là Ðế không thể là Hoàng.   Chữ Hoàng đi với Hoàng Cực, là sự 

trọn hảo cùng cực, mà cho được thế phải vượt qua các đợt vòng ngoài ( to have ) để 

nhập trung cung ( to be ).    Trung cung cùng với Thần là một, mà Thần vô phương 

không đâu không có, cần chi phải chiếm đoạt, phải lập đế quốc, mà vẫn làm được 

các việc lớn lao có tầm vóc vũ trụ, như Tam hoàng biểu lộ rõ rệt, không hề xâm 

chiếm của ai.  Trái lại Hiên Viên xuất hiện với đạo quân «  hổ, báo, hùng, bi, «  đã 

giết Thần Nông, diệt quân Li Vưu ở Trác Lộc máu chảy hàng trăm dặm, hoàn toàn 

là Ðế ( quốc ) có chi là Hoàng đâu mà nói Hoàng Ðế ?  Nói Ðế là lòi cái đuôi Ðế quốc 

ra rồi đó.  

Sau này vì Tam Hoàng bị Tàu hoá, nên chữ Ðế được dùng nhiều đến độ lấn át chữ 

Hoàng. Thay vì nói Hoàng Ðạo thì người ta nói Ðế Ðạo. Nói Hoàng Ðạo thì đễ bị lộ, vì 

có Hoàng Việt đó, nó sẽ hỏi tại sao Hoàng Ðạo lại không là của Hoàng Việt mà là của 

Tàu.   Vì thế mà chữ Ðế được thịnh hành trong bộ ba : Ðế Ðạo, Vương Ðạo, Bá Ðạo.  

Gọi thế là đã bị lầm theo óc Ðế quốc chiếm đoạt của Hiên Viên đẩy Nữ Oa ra khỏi 

bộ Tam Hoàng.   

Thế là đi đời Tam Hoàng. ! 

IV.- Độc Dương bất sinh 

Vì Hoàng Ðạo cũng là Hoàng Cực mà cho được vậy thì ngoài Dương phải có Âm trong, 

Âm đây biểu thị bằng Nữ Oa, đóng vai nguyên lý Mẹ cách huy hoàng với những tác động 

có tầm vóc vũ trụ ( vì vậy mới đáng tên  nguyên lý Mẹ ) , nay bị đẩy ra đưa Hiên Viên 

đực rựa vào thì còn chi là Đạo, mà chỉ có một thứ duy nào đó, ở đây là duy Dương, 

thiếu nước, vì Ðạo Hiên Viên đi với Nữ Thần Bạt là thần coi về đại hạn :  

Thế là Hoàng Việt bị đoạt mất Hồn ( Hồn Dịch ) . 

V.- Tẩy xóa vết tích : Đổi chữ viết 

 Ðây là một vụ xâm chiếm lớn lao đến nỗi Thượng Ðế cũng bị luôn.  Các sách sau 

này khi viết chữ Hoàng Thiên Thượng Ðế thì toàn viết chữ Hoàng ( bạch + vương : 
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皇=白+王 ), thuộc nòi Du mục , mà không dám  viết theo Hoàng ( 黄 : 共 + 田 : cộng 

+ điền )  thuộc Nông nghiệp.    

Ðó là một tội phạm thượng tày Trời, vì dám đẩy Thượng Ðế ra rìa phía Tây ( Bạch Đế < 

 Hành Kim : màu Trắng hướng Tây >  trấn Tây thổ ) để chỗ cho Hiên Viên, lấy cớ rằng 

Hiên Viên cai trị theo Thổ đức, nên phải viết Hoàng trung cung ( Thổ là trung cung của 

Ngũ hành ).  Thôi thì cũng tạm cho qua, vì ở vào cung Thượng Ðế mong để được nhờ 

hồng phước của Trời.  Ðàng này vào được rồi, hạ luôn cả Trời, bắt Trời phải mang áo của 

Bạch Ðế tức bắt Trời coi có góc Tây của Trời.  Ấy chưa nói chữ Hoàng, Bạch vương lúc 

xưa còn bị xấu lây vì nó giống chữ tội xưa.    

Sau này Trần Thuỷ Hoàng không chịu được, bắt lập ra chữ tội mới ( 罪 : tứ phi  ) 

thay cho chữ tội cũ giống chữ Hoàng ( Need I. 28 ).    Trời mà còn bị xử tệ đến thế, 

huống chi Hoàng Việt thì sức mấy mà được viết với chữ Hoàng Cực, Hoàng trung cung 

màu lúa chín với “ ruộng công ” theo lược đồ chữ Tỉnh (  井   )  tức là giếng của Việt, thế 

là người xưa khi viết Hoàng Việt lại phải hạ chữ Hoàng, Bạch Vương.    

 

Vậy là Việt bị mất Tổ mà không ai dám nghĩ tới, dù chỉ thoáng qua rằng  

Tam Hoàng là Tị Tổ của Hoàng Việt. 

 

Vì thế, ngày nay muốn phanh phui vụ này thì cần phải dùng phương pháp thử máu của 

huyền sử và cơ cấu luận mới xong. 

VI.- Thử máu 

Trong bài trước ta đã mổ xẻ Văn hoá của Việt, thấy rằng đó là loại máu T.R ( Tiên, Rồng 

).  Chúng tôi đã chứng minh bằng cả khảo cổ lẫn một số Huyền thoại để chúng tỏ rằng 

loại máu T. R không phải một sự ngẫu nhiên hoặc chỉ là câu chuyện văn chương phù 

phiếm, mà chính là cái gì căn cốt nhất ví như khí huyết đặng đem lại sự sống mạnh 

liệt cho Văn hoá Việt. 

1.- Phục Hy, Nữ Oa 

Bây giờ muốn biết Nữ Oa , Phục Hy có phải là của Việt chăng thì chỉ cần thử máu : 

Hễ cùng dòng máu T. R là đúng Việt.   

 

Trước hết Phục Hy thì dễ thấy, vì tên tự của Phục Hy là Thanh Tinh nghĩa là Rồng 

xanh, tức là máu họ R , không thể chối cãi được. 

 

Nữ Oa thì có phần khúc mắc một chút, nhưng tìm kỹ thì cũng thấy bà thuộc loại loại máu 

T.  Ta biết Tiên được biểu thị bằng chim, vậy mà Nữ Oa sinh ở Ðồ Sơn cũng có tên là 

Vũ sơn, chữ vũ ( : 羽 ) là lông chim trong châu Phượng Tường ( phượng là chim Phượng 

).  Nhiều sách nói Ðồ Sơn chính là Cối Kê, kinh đô Việt Chiết Giang.  Nhưng trong phạm 

vi Huyền sử không cần xác định nơi cho bằng xem ẩn nghĩa, lúc ấy ta sẽ thấy Vũ Sơn, 

Phượng Tường cũng là một loại tên chung như Bạch Hạc ở Phong Châu của Âu Cơ Nghi 

Mẫu.   

Như vậy Nữ Oa là bà nội cùng dòng máu họ Tiên ; rõ hơn nữa là khi bà hoá ra chim 

Tinh Vệ tha đá lấp bể Ðông , có sách nói là để hả giận, vì bể làm bà chết đuối.   
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 Nói vậy là lầm theo Hiên Viên tìm cách triệt hạ uy tín của bà để nhẹ cái tội chiếm 

đoạt của mình chứ làm sao mà bà chết đuối được, bà thường xuyên xuống biển để gặp 

rồng xanh, nên đuôi đã thành cá hoặc rắn ( Rồng ) sức mấy mà chết đuối, chỉ vì mối tình 

vô cùng thâm hậu với rồng xanh nên khi chết không nỡ để cho rồng xanh cô độc, nên hoá 

ra chim tha đá bỏ xuống biển để cho hai mối Trời ( đá ) Ðất ( biển ) được giao thoa. 

Nói cụ thể là để bảo vệ con người Đại ngã được biểu thị trong quẻ Kiền của Kinh 

Dịch là Long đức, thành ra chim Tinh Vệ nghĩa là chim ( bảo ) vệ Tinh tức là Thanh 

Tinh ( Rồng xanh ). 

Vậy chim Tinh Vệ tha đá lấp bể Ðông chỉ là một hình ảnh đầy thi vị để cụ thể hoá Thập 

tự nhai được bồng trong tay Nữ Oa lúc sinh thời ( lúc đang quấn đuôi Bà đuôi  Ông ).  

Với Phục Hy thì Nữ Oa là Vợ mà đồng thời cũng là Em. 

Ðây lại là một bằng chứng Phục Hy Nữ Oa là người cổ Việt vì  n hem lấy nhau là mô 

dạng huyền thoại của Ðông Nam Á, mà dấu vết còn sót lại nơi dân Môn Khmer, bên ta có 

tích nàng Tô Thị lấy anh đến khi anh bỏ đi thì Tô Thị ở nhà chờ mong biến thánh đá.  

Bên Nhật  n hem Izanagi và Izanami.  Bên Ấn Ðộ là cặp đôi Yama và Yami.  

Vậy khi thử máu xong, ta thấy Nữ Oa và Phục Hy đều cùng một loại máu T. R  ( 

Tiên Rồng ) như Âu Cơ và Lạc Long quân, nên kết luận được rằng Phục Hy Nữ Oa 

chính là Tị Tổ của Hoàng Việt. 

 

Tuy nhiên cần đảy xa hơn nữa để nghiên cứu về động ứng và tác hành xem “ mang máu 

anh hùng con cháu có khỏi làm hư máu anh hùng ” = có còn giữ được tính chất tinh tuyền 

của Tam Hoàng Tị Tổ không ?   Xin nhắc lại Hoàng là giai đoạn An vi nguyên thuỷ, nó ở 

tại đặt căn để trên con người tự Lực tự Cường, biết hiện thực các chiều kích của con 

người Ðại Ngã Tâm Linh được biểu thị bằng những tác động lớn lao như vá trời lấp biển.  

Vậy ở đây trong dòng dõi Việt cũng thấy những tác động xứng đáng họ Hoàng như 

các Khổng Lồ Việt, ông thì chống Trời, ông thì san Ðất, cán núi, húi sạch rừng . . . , 

không thiếu gì những việc mênh mông như Trời cùng Ðất.  Ðó là những việc tạo ra cho 

con người một hình ảnh Ðại Ngã Tâm Linh của mình, xứng đáng đứng ngang hàng với 

Trời cùng Ðất để nói được : 

“ Ta cùng Trời, Ðất ba ngôi sánh, 

Trời, Ðất, Ta đây đủ Hoá Công ” 

( Vịnh Tam tài. Trần Cao Vân ) 

 

Nói được là con cháu không giống lông cũng giống cánh : không một cử động nào làm 

phải hổ ngươi.  Ðó quả là một nền nhân chủ trọn hảo. 

Vậy mà nền Nhân chủ an nhiên tự tại ấy ta được thấy vẽ lại trong Văn hoá Việt với 

họ Hồng Bàng, với Lạc Long Quân lấy Âu Cơ tức máu hàng dọc của loại máu T . R  

đặt nền trong con Người.   

Nhưng sau này khi văn hoá Tàu thành hình hẳn ở nhà Chu, thì nền tảng đặt sang 

Thiên mệnh và Thiên chí.  Vậy là mở đầu nguy cơ có thể đặt nền ra ngoài con người 

rồi đó.  Nhưng rồi những người ý thức đã phản pháo lại trong câu nói : “ Thiên 

mệnh chi vị Tính ” với ý nghĩa rằng : Thiên mệnh đây không nên hiểu lên Trời hay 

dưới Ðất, mà Thiên mệnh chính là Tính con người. 

Vì lý do đó mà tôi đã ghép chữ Nho vào Việt thành ra Việt Nho, vì trong những điểm 

nền tảng thì Nho nguyên thuỷ đã duy trì được Việt Ðạo như thí dụ câu nói mở đầu sách 
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Trung Dung vừa trưng ở trên ( Thiên mệnh chi vị Tính ).   Theo Chu Nho thì Thiên mệnh 

ở trên Trời và đã ban cho Vua để mang lại đức chính thống.  

Việt Nho cãi lại rằng : Thiên mệnh không ở trên Trời, nhưng nằm ngay trong con 

người, nơi sâu thẳm nhất, cốt cách nhất, đó là tính con Người ( xem Sứ Ðiệp chương 

bàn về Nho công thức hoá nội dung Việt ).   

Xem xét Nho nguyên thuỷ rồi sẽ thấy rõ toàn bộ cuộc cách mạng của Nho ở tại phục 

hoạt tinh hoa của Hoàng Việt, một Ðạo lý đem lại cho con Người  tính cách an nhiên 

tự tại vì đã khám phá ra nguồn suối muôn sự lành ngay nơi Lòng mình, gọi bóng là 

Việt tỉnh, khỏi cần đi chinh phục ở ngoài.  Tất cả những điều này được bàn dài trong 

Kinh Hùng cho nên có thể nói là đã được minh chứng tạm đủ để phần: 

 Thượng tầng Cơ cấu gồm Phục Hy, Nữ Oa. 

Bây giờ tới Hạ tằng cơ sở là Thần Nông. 

2.- Thần Nông 

Huyền sử nước ta được nói với Tam Hoàng bằng truyện cháu 3 đời vua Thần Nông là 

Ðế Minh tuần thú phương Nam gặp Vũ Tiên trên núi Ngũ Lĩnh . . .   Nhiều người 

nay kỵ Tàu đến cực độ nên cho đó là cái lầm truyền kiếp do các cụ xưa có ý móc sử 

nước nhà vào với Tàu cho nước mình được oai lây.  Nhưng xem lại thì oan cho các cụ và 

chính sự đổ oan đó mới là cái lầm truyền kiếp, cái lầm Vong bản. 

3.- Hậu Tắc 

Ai đã nghiên cứu về cổ sử Tàu cũng sẽ nhận ra rằng Văn hoá Tàu mới có từ đời Chu 

( thế kỷ 12 tr. C. n. ) nhưng rồi vì tự ái dân tộc quá khích, nên đã tạo ra nhân vật 

Hoàng Ðế để cướp ghế điền tổ của Thần Nông để dâng cho ông Khí, được nâng lên 

bậc thần, gọi là Hậu Tắc ( the Lord of millet ).    Thế là từ đấy Hậu Tắc ăn hớt cái 

tên tuổi lẫn tế tự của Thần Nông, vì từ nhà Chu, Tàu chỉ tế có Hậu Tắc mà không tế 

Thần Nông nữa.     

Xã tắc chiếm chỗ Thần Nông ở nông thôn: Thần Nông chịu lẫn quất trong hai cặp 

chữ Thổ thần và Nông thôn đó. 
Vậy Tắc là chi ? Thưa là một thứ lúa ( panicum ) nên cũng là nông nghiệp, nhưng thuộc 

loại ruộng khô ( loại thiếu nước như Hoàng Ðế ), chỉ phát triển nhiều ở vùng Tây Bắc 

nước Tàu ( Cam Túc và Thiểm Tây ), nơi có đất vàng ( loess ), còn phần rất lớn nước Tàu 

( đến 80 %, 90% ) là ruộng nước với lúa mễ, chữ Nho kêu là đạo. Khi kể về ngũ cốc thì 

bao giờ cũng nói đạo đầu trước hết ( ngũ cốc : đạo, thử, tắc, mạch, thục ).  

Thử cùng một loại với tắc ( panicum ) cũng như thục là một loại của mạch. Thứ tự 

đó bao hàm ý rằng Thần Nông mới là chính, còn Hậu Tắc vừa nhỏ bé vừa đến sau 

mới xía vào mà lại còn đòi độc chiếm y như Hoàng Ðế xưa đã xía vào chiếm ghế Nữ 

Oa. 

Chỉ phân tích sơ sơ như thế, đủ thấy Tam Hoàng là của Hoàng Việt, hoặc nói cho 

thanh nhã là Tổ chung của cả Việt lẫn Tàu cổ sơ, thế nhưng vì óc đế ( quốc ) chiếm 

đoạt che lấp nên các đời sau không thấy được nữa cái vai trò sáng lập của Thần Nông.  

Trong văn hoá lưu truyền có câu : “ Thần Nông nhân miêu nhi giáo ” ; Thần Nông thiết 

lập giáo hoá trên nền tảng cây mạ, tức trên nền tảng ruộng nước, vì thế xưa kia bộ canh 

nông gọi là Tư Ðồ cũng là bộ giáo dục luôn.   
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Nói vậy nghĩa là văn hoá Tàu phần gọi là Nho hoàn toàn phát xuất từ Nông nghiệp 

ruộng nước, trải ra trên 80, 90% nước Tàu, nhất là miền Ðông Nam kể hai lễ trọng 

đại nhất là Phong Thiện ( tế Trời Ðất ) biểu thị cho nét song trùng sơ thuỷ, nói là có 

từ đời vô hoài tức là lâu đời không còn nhớ tên vị sáng lập được nữa , nhưng cũng 

phát xuất từ núi Thái Sơn với ruộng nước.  Vậy thì nền Văn hoá phát xuất từ ruộng 

nước đó là của ai nếu không phải là của Việt tộc, nhất là Lạc Việt, nên nhớ rằng 

trong cái nõn chữ Việt xưa chính là chữ mễ, mà mễ là kết tinh của lúa ruộng nước. 

Sau này chữ Việt với bộ tẩu với nghĩa là siêu việt thì không có gì nghịch lý hết.  
Vì Văn hoá Nông nghiệp đã có sức siêu lên tận bậc Tâm linh, y như Nữ Oa có thể bay lên 

Trời, mà còn vá Trời nữa, siêu việt đến thế là cùng.  Thiết tưởng bàn như vậy đã tạm cho 

thấy nội dung chữ Hoàng là chi, và biết đại khái nó thuộc về Việt như thế nào. 

4.- Lý do phanh phui 

Tuy nhiên vì nói kiểu Cơ cấu và Huyền thoại Nữ Oa, Phục Hy sợ rằng nhiều người 

sẽ hỏi tại sao đang lúc nước mất nhà tan cần phải lo cứu gấp đồng bào , nghĩ đến 

việc phục quốc mà lại phí thì giờ đi tranh luận xem Nữ Oa là người Tàu hay Việt.   

Xin thưa rằng trên đây không phải là vấn đề chỉ có tầm mức hàn lâm sách vở dành 

cho những lúc trà dư tửu hậu, mà chính là vấn đề có liên hệ đến Vận mệnh Quốc gia 

Dân tộc, bởi vì nếu không giải quyết vấn đề này ( Nữ Oa là Việt hay Tàu ) thì khó 

thể kiến tạo được nền Chủ đạo hữu hiệu.  Bởi vì Nữ Oa đây là Nguyên lý Mẹ, mà 

thiếu nó thì Triết lý đốc ra duy Dương rồi sẽ Duy vật, hiện chúng ta đang là nạn 

nhân.  Chính vì vậy mà mất nước, và mai đây nói đến Phục quốc mà thiếu một chủ 

đạo thì rồi lại chỉ lẩn quẩn ở tầm mức Chính trị vọng ngoại thiếu căn bản thâm sâu 

của Dân tộc thì cuộc Phục quốc chưa trọn vẹn.  Vì thế muốn có Chủ đạo thì phải 

thiết lập được một nền Quốc học.  Bỏ qua chữ Nho mà đòi lập nổi Quốc học là thì 

chỉ là điều mơ mộng. 

Có người ở bậc Ðại học viết báo thắc mắc tại sao thời buổi quốc tế này mà còn nói 

tới Nho vốn là cái gì cũ trích, sao không nghiên cứu các nền triết lý trên thế giới để kiến 

tạo cho mình một nền Quốc học tân tiến ?. .      

Tôi không buồn trả lời, vì thực tế đã trả lời rồi đó cho những ai biết quan sát :  

Mao Trạch Ðông và Hồ Chí Minh đã thiết lập xong Quốc học có tính cách Quốc tế 

hẳn hoi rồi đó, Quốc tế quá xá đến độ càn quét cái học của tiền nhân của Dân tộc: 

nên cũng đi vào lối Hiên Viên đẩy Nữ Oa ra ngoài để trở thành Đực rựa duy Dương, 

tức tẩy sạch mọi Tình Người .   

 

Hậu quả đã trở nên quá khủng khiếp:  cả một vùng Ðông Nam Á đã bao đời an bình 

dưới bóng Nữ Oa Nghi Mẫu thì nay đang rên xiết với cái học vong bổn duy Dương 

đực rựa .  Ngoài ra còn biết bao nhiêu người khác nghiên cứu Triết học quốc tế đều 

đã tận tình tận lực nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa ra được vài quyển sách trừu 

tượng xa môi sinh tinh thần đất nước tức là vô tình đã giúp vào việc bỏ bê Dân nước 

để đi lo nghĩa vụ Quốc tế. 

 

Ðó là những chứng nhân đang nói lên cách hùng hồn rằng chì có con đường hy vong 

cho quê nước là trở lại với văn hoá dân tộc mới tìm ra Chủ đạo cân đối: muốn cho 

cuộc trở về thấu đến gốc ngọn củng tột thì không thể không nói đến Tam Hoàng với 

Hoàng Việt.  Vì thế mà vấn đề nọ mới coi tưởng là Cổ mà hoá Kim, tưởng là quái 
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đản mà hoá thiết thực, cái thực nóng bỏng của quê hương đang quằn quại trong 

muôn trùng thống khổ rất cần được giải phóng khỏi cái chủ đạo thiếu tình người 

biểu thị bằng Nữ Oa, Âu Cơ, nên đã làm sụp mất Trời che Ðất chở. 

 

Vì thế cần phải mời Nghi mẫu mau mau trở lại nấu đá Ngũ hành để trát lại Trời 

nghiêng, kê lại Ðất lệch cho con cháu được nhờ . “( Hết trích ) 

 

E.-  CHỦ THUYẾT VIỆT NHO 

 ( Cơ cấu Việt Nho: XX.- Việt Nho. Tr. 239 – 253. Kim Định ) 

I.- Chủ thuyết Việt Nho 

( Những mục trong bài Việt Nho này do người trích đưa vào ) 

“ Ở đâu cũng thế mỗi khi nói về nguồn gốc thì bao giờ cũng có  rất nhiều ý kiến hoặc chủ 

trương.   Là vì không những nó bao hàm các tri thức lạnh thuộc khảo cổ hay sử học 

nhưng còn lan sang những vấn đề nóng thuộc văn hoá, tức thuộc triết lý đời sống. Riêng 

về nguồn gốc nước ta và nhất là nguồn gốc văn hoá cũng thế, đại để có thể chia ra 3 loại: 

 Một của người xưa cho rằng văn hoá của ta do Tàu nghĩa là từ Bắc. 

 Một nửa của người ngày nay cho là do Mã Lai Indonê, Chàm nghĩa là tự Nam. 

 Theo chỗ chúng tôi nhận xét thì cả hai chủ trương trên tự Bắc hay Nam đều mắc 

những khuyết điểm trầm trọng và vì thế chúng tôi đề nghị một chủ trương khác gọi là 

Việt Nho tức là chữ Nho cũng như đạo Nho thoạt kỳ thủy do người Việt khởi sáng rồi 

sau người Tàu hoàn bị cũng như làm cho sa đoạ thành ra Hán Nho.  Hán Nho xuất 

hiện trước kỷ nguyên có tới 4, 5 chực thế kỷ rồi ( Chữ Hán Nho chỉ là tên cuối cùng, còn 

óc Hán Nho đã xuất hiện cùng với Hoàng Đế ), cho nên tới nay người ta mất ý thức hầu 

trọn vẹn.   Các sử gia và các nhà khảo cổ không ngờ tới sự có Việt Nho nữa.  Nhưng theo 

chúng tôi đó là chủ trương giải đáp được nhiều khó khăn hơn hết và nhất là mang theo 

khả năng phong phú hơn  hững chủ trương kia trong việc thiết lập cho nước nhà một nền 

chủ đạo.” 

II.- Hai loại chủ trương cũ 

“ Nhưng trước khi bước vào Việt Nho, chúng ta hãy xét sơ qua hai loại chủ trương cũ, 

mới và trước hết là chủ trương xưa. Đại để cho tất cả nền văn hoá của nước ta đều do 

người Tàu: Từ văn học nghệ thuật tới văn minh, công nghệ, tất cả đều do ông thầy duy 

nhất là Trung Hoa. Chúng ta cần nói ngay rằng, đây là chủ trương đã bị phái mới đánh đổ 

hầu trọn vẹn, tại thiếu tính chất khoa học và hơn kém là một niềm tin, y cứ trên sách vở 

của Tàu.  Bởi thế tuy có nói lên một số sự thực lẻ tẻ, nhưng không đủ sâu nên gặp nhiều 

vấn nạn không thể giải :  Thí dụ có nhiều mâu thuẩn mà không tìm ra lời đáp ổn thỏa. 

 Tôi xin trưng một thí dụ cụ thể là tại sao sách” Tấn thư thiên văn chí “ nói phận 

dã nước Việt là hai sao Ngưu Nữ ( tức phía Bắc ) mà “ Hán thư thiên văn chí “  lại bảo 

là hai sao Dực Chẩn ( tức phía Nam ).  Lê Quý Đôn có đưa ra câu hỏi mà không tìm được 

câu trả lời. 

 Thí dụ thứ hai, bảo Việt Nam vay mượn của Tàu mà tại sao lại luôn luôn chống 

đối Tàu? Không những trên phương diện chính trị mà cả trong văn hoá ngay ở đợt cơ cấu 

( Nông nghiệp chống Du mục ).  Thí dụ Làng Việt Nam Dân chủ hơn Làng Tàu.    Đàn bà 

Việt Nam nhiều quyền hơn, tự do hơn. . .. Đó chỉ là hai thí dụ trong rất nhiều mà ở đây 
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không phải chỗ đưa ra ( Ai muốn nghiên cứu xin đọc thêm 7 quyển bàn về vấn đề nhất là 

quyển Việt Lý Tố Nguyên và Triết lý cái Đình: đã có trích nhiều trong các chương ), vì 

những mâu thuẩn trên nên chúng tôi cho là chưa đạt nguồn gốc đích thực của Văn hoá 

Dân tộc.  Vì thế thuyết cổ đã bị đánh đổ và được thay bằng thuyết mới, chủ trương gốc 

Việt do Mã lai, Indonê, Chàm.” 

III.- Chủ trương gốc từ Nam 

“ Thuyết này căn cứ trên những di tích khảo cổ đã tìm được khi đào khi đào xuống lòng 

đất do trường Viễn Đông bác cổ. Theo đó Văn minh Việt Nam có thể chia ra 3 đợt là Văn 

minh Cổ thạch, Kim Thạch và Kim khí.   

 Văn minh Cổ thạch tìm được ở Hoà Bình gồm đồ đá có đục lỗ của người Mê – 

la – nê, Mã Lai, Indonê. . . 

 Văn minh Tân thạch ở Bắc Sơn gồm đồ đá, có đường mương, tìm được ở hai 

tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên thuộc người Indonê, ngôn ngữ thuộc Mon – Khmer. 

 Văn minh Kim khí Trống Đồng ở Đông Sơn ( Thanh Hoá ), xem ra thuộc giống 

Indonê, nhưng kèm theo nhiều vật dụng của Tàu như tiền đời Vương Mãn, gương soi đời 

Hán.  Ưu điểm của chủ trương Tân thời này là có tính cách khoa học vì dựa trên các dấu 

vết cụ thể.   Đó là một bước tất yếu phải hiện thực khi ngay về nguồn gốc một cách 

nghiêm nghị. 

Tuy nhiên đó chỉ là một việc khảo cổ với giá trị giới hạn trong việc khảo cổ là tìm ra và 

sắp loại những dự kiện thuộc thời nào, phát xuất từ đâu và trung thực hay không?  Còn 

khi dựa trên những dự kiện ấy để đưa ra những giả thuyết thì là khởi đầu hết giá trị khách 

quan và trở thành giả thuyết với những bấp bênh của nó, nên cần được phê phán cẩn 

trọng. 

Nói khác đi, khảo cổ có hai khúc: khúc đầu là tìm ra và thu thập các dự kiện như di tích; 

khúc sau là sự giải nghĩa những dự kiện trên.  Vậy tự khúc thứ hai này người ta có đưa ra 

rất nhiều lối giải thích.  Trong khi chỉ trích lối giải nghĩa dựa trên những công trình đó thì 

tất nhiên không có ý chối bỏ Giá trị của những công trinh kia, mà chỉ là phê bình lối giải 

thích.  Điều đáng chú ý hơn cả là tính chất duy vật sử quan được dùng nhiều nhất ở đây. 

Nó biểu lộ trong sự phân chia theo đồ vật và dùng tên những dụng cụ để định tính văn 

minh như Cổ thạch, Tân thạch, Kim Khí.  Chúng ta nhận ngay ra rằng, đó là một lối giải 

nghĩa rất hạn hẹp, nên vấp phải nhiều khó khăn. 

 

 Trước hết về môi trường thì Văn hoá Viễn Đông thuộc Tâm linh sử quan chứ 

không Duy vật hay Duy linh. 

 Thứ đến là đường tiến: Nói rằng văn hoá Việt Nam gốc Mã lai, Indonê, Chàm.   

Đó là một giả thuyết đi trái với trào di dân chung của nhân loại, thường là tiến từ Bắc 

xuống Nam.    Thí dụ: Hồi, Mông, Mãn, Hán từ Tây Bắc tràn xuống Nam.  Aryen cũng tự 

Bắc Âu tràn xuống Âu Châu rồi Ấn Độ.  Vì thế nếu không tìm ra lý chứng đủ mạnh thì 

không nên quyết đoán đường hướng tự Nam tiến lên Bắc.     Lẻ tẻ thì có nhưng đại để thì 

không.   Vì thế khi nói Việt Nam do Mã Lai hay Indonê là đi ngược chiều lịch sử chung.  

Nếu muốn theo chiều chung phải nói Mã Lai và Indonê là những nhánh của Bách Việt đã 

đi qua Việt Nam để tiến xuống Mã Lai và Indonê. . . ( *  ) 

 Điểm thứ ba đáng nói là quá hạn hẹp, vì y cứ trọn vẹn trên những di tích, mà gảy 

bỏ thần thoại truyền kỳ.  Xét theo nay thì đó là một chủ trương lạc hậu.  Bới chưng các 

khoa Nhân văn hiện đại từ triết học Phân tâm đến Cơ cấu luận, Nhân chủng học. . .thảy 
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đều chú ý tới khảo sát Thần thoại, vì nhận ra đó là ngôn ngữ của Tiềm thức, tức cũng là 

của toàn thể.   Nếu gảy bỏ Thần thoại là tự tách rời khỏi cái đồng văn lớn lao ( grand 

contexte ) là cái đưa lại cho sự giải nghĩa được nhiều bảo đảm hơn nhiều.   Mà đó là 

điều quan trọng là vì những chi tiết ở thời Huyền sử khó có thể xác định, nên cần dựa 

theo đại đồng văn. 

Khi một kết luận theo chiều đại Đồng văn thì cón nhiều bảo đảm đúng hơn là những câu 

quyết đoán trái Đồng văn. 

 Cũng vì thế mà mắc lỗi thứ bốn là mỗi khi những người theo chủ trương mới 

muốn đề cập đến nền Văn học nước nhà thì như bước bổng, thiếu nhịp cầu bắc từ Văn 

hoá Indonê sang Văn học đời Đinh, Lê, Lý,Trần.  Vì thế với chủ trương mới, không có 

nền tảng giải nghĩa cho cả một khối Văn học Việt Nam mang nặng tính chất Nho giáo. 

Cho nên nói chung thì những chủ trương loại mới này tỏ ra bấp bênh, mà còn có thể nghi 

là do  hậu quả ý thức dân muốn tách nền Văn hóa nước nhà ra khỏi Nho giáo để dễ đồng 

hóa hơn ( * * ) 

Sở dĩ nó dễ được các nhà Tân học chấp nhận chỉ vì dáng dấp khoa học của nó là óc 

ghét Tàu và Nho giáo, muốn độc lập trong cả Văn hoá. Tưởng chủ trương như thế là 

Độc lập, mà kỳ thực là bỏ Tàu để theo Tây, mà đã theo Tây thì là lung tung vì thế 

dẫn đến khuyết điểm thứ năm là thiếu khả năng xây đắp cho nước Việt Nam hiện 

đại một nền Chủ đạo. 

 Rốt cuộc nó chỉ là một chủ trương Khảo cổ khách quan, trống rổng, lạnh lùng.   

Đó là lý do chính bắt buộc chúng tôi phải đưa ra thuyết Việt Nho mong bù đắp được 

khuyết điểm của các thuyết xưa.” 

IV.- Chủ trương Thuyết Việt Nho 

“ Việt Nho chủ trương rằng: Chữ Nho cũng như đạo Nho là do giòng Viêm Việt 

khởi sáng, rồi sau được người Hoa Hán hoàn bị, cũng như sau làm cho sa đọa ra 

Hán Nho. Vậy thì chính người Tàu mới là học mướn, viết nhờ, chứ không phải 

người Việt. . . 

Đó là một chủ trương đảo lộn tất cả mọi niềm tin từ trước tới nay của các cụ cũng như 

các phe mới, của các học giả Tàu cũng như Tây, nên có thể nói là một chủ trương động 

đến học giả quốc tế.   Vì thế trong phần minh chứng dưới đây sẽ dùng tài liệu của quốc 

tế tức các học giả Tây, Mỹ, Tàu cũng như của ta.    
Tuy nhiên đó là những chứng lý từng sự kiện, từng mệnh đề, mà không phải là toàn thể 

như Việt Nho vừa nói.  Vì thế những quyết đáp đó ít bị chối cãi nhưng khi so đo tất cả 

các điểm lẻ tẻ thì chúng tôi dám đưa ra chủ trương như trên, và bây giờ chúng ta nhìn rảo 

qua các chứng lý:” 

1.- Sử 

“ Trước hết xin trưng dẫn hai sử gia người Tàu: 

 Người thứ nhất là ông Vương Đồng Linh trong quyển Trung Quốc dân tộc học 

có nói sau 4 lần băng tuyết những người sống sót trú trên rặng núi Thiên Sơn. Sau đó 

nhóm người này tỏa ra phía Tây làm dân da trắng, nhóm người tỏa ra phía Đông làm dân 

da vàng. 

Nhóm người này chia ra ba ngả: 

 Một Thiên Sơn Băc lộ gọi là “ Bắc Tam hệ “ gồm Mãn, Mông, Hồi (Đột Quyết ). 

 Một theo Thiên Sơn Nam lộ gọi là “ Nam Tam hệ “ gồm Miêu, Hoa, Tạng: 
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  a.- Tạng là Indonê, Mã Lai Á, Nam Dương, Cao Miên, Chàm. 

  b.- Hoa là Hán tộc sau này. 

  c.- Miêu là Tam Miêu, Bách Việt, trong đó có Âu Việt ( Việt, Thái, Lào ), 

Miêu Việt ( Mèo , Mán ), Lạc Việt ( Việt Nam, Mường ).  Và chúng tôi sẽ gọi tất cả các 

dân Miêu hay Bách Việt này là Viêm hay Việt hoặc Viêm Việt. Như thế Viêm hay Việt 

hay Viêm Việt  đều thuộc Nam Tam hệ. nhất là ngành Việt đã cùng với Hoa tộc ở trong 

nước Tàu  và cùng nhau làm nên Nho giáo.  Vậy chúng ta sẽ gặp hai vấn đề sau : 

Việt và Hoa, dân tộc nào đã vào nước Tàu trước và ai đã khởi ra nền Nho giáo ? 

 Người thứ hai là Ông Chu Cốc Thành trong quyển Trung Quốc Thông sử, theo 

ông thì Viêm tộc đã vào nước Tàu trước theo ngọn sông Dương Tử thoạt kỳ thủy chiếm 7 

tỉnh Trường Giang, rồi tỏa lên mạn Bắc chiếm 6 tỉnh Hoàng Hà, cũng như tỏa xuống mạn 

Nam chiếm 5 tỉnh Việt Giang, vị chi 18 tỉnh. 

Vì thế khi Hoa tộc vào thì Viêm Việt đã cư ngụ rải rác khắp nước Tàu, là vì Hoa tộc 

tuy cũng theo Thiên Sơn Nam lộ, nhưng nấn ná ở lại vùng Tân Cương thuộc Thanh Hải 

lúc ấy còn là phúc địa – mãi sau mới theo ngọn sông Hoàng Hà, vào chiếm 6 tỉnh miền 

Bắc, rồi dân dần tỏa xuống phía Nam, đẩy lui Viêm Việt.  Sự đẩy lui này hay là sự Viêm 

Việt nhường bước trước sự âm lăng của Hoa tộc được sử gia kêu là cuộc Nam tiến , nó 

trải dài ra nhiều ngàn năm.  Đó là đại để chủ trương của Chu Quốc Thành hợp với chủ 

trương của Việt Nho. 

 Bây giờ đến chứng tích của một số khoa học gia đã nghiên cứu lâu năm tại chỗ về 

các dân tộc mạn Nam nước Tàu như sử gia Eberhard hay Eickstedt và được kết đúc 

trong quyển Han Chinese expansion in South China của giáo sư Harold Wiens đại học 

Yale bên Mỹ. 

( Đây là chỗ cần rất nhiều tỉ mỉ mà bài tổng quát này không thể đi vào, ai chú ý nên đọc 

quyển Triết lý cái Đình, bài 4 chặng huyền sử nước Nam ) 

Thế là tạm giải đáp xong vấn đề ai vào nước Tàu trước.” 

2.- Văn hoá 

“ Bây giờ chúng tôi xin đế cập vấn đề thứ hai là trong hai dân tộc Việt và Hoa ai đã 

lập ra văn hoá trước nhất ? 

Các tác giả trên nghiêng về  phía Viêm Việt, và sau đây là những lý chứng. Văn hoá phát 

xuất mạnh với nền văn minh nông nghiệp. Đó là chân lý coi như đã thiết định xong.   Vậy 

hỏi ai đã thiết lập ra nông nghiệp trước thì cũng là hỏi ai đã khởi đầu đặt móng nền cho 

văn hoá.  Theo một đoạn sách của kinh Dịch ( H. t.  I I ) mà các học giả cho là bản tóm 

lược lịch sử văn minh khởi từ Phục Hy với ba việc nền tảng như sau : 

 Thứ nhất : Lập ra Kinh Dịch là một nền Minh triết động đích. 

 Thứ hai : Lập ra phép Kết thằng tức là văn tự phôi thai. 

 Thứ ba : Lập ra cày bừa tức mở ra nông nghiệp. 

Những việc này sẽ đẩy xa ở thời tiếp mang tên là Thần Nông. 

 

Như thế xét về nguồn gốc thì văn hoá khởi đầu với hai họ Phục Hy và Thần Nông là 

hai họ thuộc Viêm tộc có trước khi Hoa tộc vào nước Tàu. Vì thế chính Viêm Việt 

đã đặt nền móng cho Nho giáo. 

 Bây giờ chúng ta lấy chứng tích Khảo Cổ tức là Trống Đồng xem đã xuất hiện ở 

đâu thì nơi ấy cũng được coi là nơi khai sáng ra văn hoá . Vậy mà theo Khảo Cổ thì 

Trống Đồng đã phát xuất ở mạn Nam tức miền Trường Giang.   Điều này còn được kiểm 
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chứng bởi Kinh Thư. Theo thiên Vũ Cống thì nơi sản xuất ra đồng duy nhất là thời đó là 

vùng Dương Tử, tức miền của Viêm Việt. 

Như vậy ta có thể nói chính Viêm Việt đã đưa văn minh tự Tân thạch lên đợt văn 

minh Kim khí (đồ đồng ) nghĩa là Viêm Việt đã dẫn đầu văn hoá. 

 Ngoài ra còn một số tang chứng khác như sáng chế ra nghề tằm tang, vải, lụa. . 

. đó là điểu đã bàn  trong triết lý cái Đình.  Ở đây tôi muốn nói thêm việc trai Bắc lấy gái 

Nam vì điều đó cũng chứng minh là  phương Nam văn minh hơn phương Bắc. Vì hầu hết 

trên thế giới văn minh đã khởi đầu khi con người còn trong trạng thái Mẫu hệ, quen gọi là 

Thị tộc. Ngày nay người ta coi thường chữ Thị, chứ ở nguyên thủy chữ Thị rất cao trọng 

nên được  dùng để chỉ tên đất, tên nước như Hồng Bàng Thị, là chỉ thời tính họ theo dòng 

Mẹ, như Âu Lạc với Âu Cơ.    Vì thế khi có trào lưu người miền này lấy vợ ở miền kia, 

thì miền đó kể là văn minh cao hơn, nói chung là thế.  Vậy mà Hoàng Đế của Hoa tộc đã 

lấy vợ Thục Sơn cho con trai tên la Chiêm Ích và nhất là khi Chiêm Ích có con  thì lại đặt 

tên theo lối Việt Nam, họ mẹ tức gọi là Đế Cốc, mà không gọi theo lối Tàu là Cốc Đế.” 

Đến đây chúng ta bước vào chứng lý huyền sử : 

3.- Huyền sử nước Tàu 

Huyền sử nước Tàu mở đầu bằng Tam Hoàng là :   

   Toại Nhân + Hữu Sào 

   Phục Hy + Nữ Oa 

   Thần Nông 

 

                                                    Ngũ Đế là : 

   Hoàng Đế 

   Thiếu Hạo 

   Chuyên Húc 

   Đế Cốc 

   Đế Chí 

   Đế Nghiêu 

   Đế Thuấn. 

 

Đó là một số danh hiệu thuộc thời Tam Hoàng và Ngũ Đế, tức thời huyền sử, vì thế sẽ có 

những lối xếp loại khác nhau, thí dụ có bảng bỏ Nữ Oa, rồi cho Hoàng Đế lên đợt Tam 

Hoàng. . .    Những điều tỉ mỉ đó chúng tôi xin thông qua chỉ xin ghi nhận một điểm là 

một số khá lớn các tên kể ở trên lại đọc theo lối Việt Nam.    Thí dụ : Thần Nông mà 

không đọc Nông Thần, Nữ Oa mà không đọc Oa Nữ, Đế Chí, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế 

Thuấn mà không đọc Chí Đế. . .  Nghiêu Đế. . .như Hoàng Đế .  Lối đọc kiểu Việt Nam 

đó nếu ghi trong sách Việt thì không lạ, đàng này lại ghi trong sách Tàu, thì ta có thể kết 

luận là trước khi người Tàu vào thì những tên đó đã quá phổ cập trong dân gian, nên 

người Tàu ghi nhận y nguyên mà không nghĩ đến Tàu hoá.” 

4.- Huyền sử Việt Nam 

“ Nhất là khi thấy những tên huyền sử nước ta  cũng có liên hệ mật thiết với những tên 

đó, thí dụ :  Hữu Sào là Hồng Bàng, Toại Nhân là Xích Qủy, Phục Hy, Nữ Oa là Văn 

Lang và Giao Chỉ : hai Chỉ Trời Đất, ( Tiên Rồng ) giao thoa ( xem Việt lý tố nguyên 

trang 355 trở đi ).  Thần Nông là chữ Việt cổ viết với bộ Mễ có nghĩa là gạo.   Gạo là 
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tinh hoa của nghề nông, vì thế Việt với bộ Mễ là gắn liền Việt Nam với văn hoá nông 

nghiệp.   Nước Tàu không có danh hiệu nào nói lên mối liên hệ với nông nghiệp được 

như thế.  Chỗ này ta có thể ngờ rằng chữ Việt nay viết với bộ Tẩu có liên hệ nào đó với 

việc người Việt tháo chạy trước sức lấn át của Bắc phương.  Sự lùi bước này được ghi lại 

trong huyền sử theo hai điểm sau : 

 Họ Hồng Bàng vào nước Tàu trước Hán tộc tức năm 2879, còn Hoàng Đế la 

2697, như vậy là vào nước Tàu trước 182 năm. Con số này chỉ là con số Huyền sử không 

nên hiểu cách xác thiết. 

 Thứ đến huyền sử nói rằng Đế Minh cháu 3 đời của vua Thần Nông tuần thú 

phương Nam, gặp Tiên trên núi Ngũ Lĩnh. 

Đó là một sự thi vị hoá một sự chạy có cờ  trước sức xâm lăng của Hoa Hán từ Tây Bắc 

tràn vào. Có ông chạy mất vợ, xuống Nam phải lấy vợ Nam.  Đó là việc thường xuyên từ 

Triệu Đà tới những di cư hiện đại đều có gặp Tiên cả. 

 Ngoài ra câu truyện Đế Minh còn nói lên mối liên hệ của các nước phương Nam 

phát xuất từ văn minh nông nghiệp nên kêu là cháu 3 đời Thần Nông.   

Đó là một lối móc nối Việt Nam với việc phát xuất văn hoá nông nghiệp hay nói cách 

khác là Việt  tộc đã đặt nền móng cho văn hoá. Đó là Nho giáo nên cũng phải nói là 

Việt Nho. “ 

5.- Văn tự 

“ Bây giờ nói đến Văn tự là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong nền Văn hoá. Hỏi 

rằng ai đã lập ra ? 

Xưa rày người ta vẫn cho rằng Hoàng Đế, tức là Hoa tộc. Tuy nhiên đó chỉ là nói đại 

cương và có thể hiểu là Văn tự được cải biến hay hoàn bị dưới đời Hoàng Đế, nhưng có 

phải chính Hoàng Đế phát khởi ra chăng ? Thưa không.  
Huyền sử nói Hoàng Đế giao cho Thương Hiệt. Nhưng Thương Hiệt có phải là một nhân 

vật lịch sử hay chỉ là tên của một nhóm người hoàn thành một sự nghiệp như lối hiểu 

thông thường mỗi khi nói đến Huyền sử.    Nếu vậy thì Thương Hiệt chỉ ai ? 

Chữ Thương có nghĩa là bên Đông ( màu xanh ) hay kho lúa, còn Hiệt là giống chim bay 

cao.  Nếu vậy thì hai chữ  đều là biểu hiệu của Viêm Việt : một là con cháu Nông nghiệp 

( Thương ), hai là có vật biểu Chim ( Hiệt).  Vì thế mà Huyền sử nói rằng ban đầu chữ 

viết theo lối Chân Chim,( Điểu Tích tự )  chữ hình con Quăng  ( Khoa Đẩu ).  Đây là lối 

viết đã tiến bộ thay thế cho lối Kết thằng ở đời Phục Hy.  Về sau còn nhiều lần cải biến 

và thống nhất Văn tự như đời Hoàng Đế, rồi lần cuối là đời Tần Thủy Hoàng.  Tần Thủy 

Hoàng đã bắt bỏ Văn tự địa phương để dùng một lối chữ thống nhất trong toàn quốc.  Rất 

có thể chữ Nôm ta là chữ của các nước miền Nam xưa (đọc trại ra là Nôm ). 

 Sau này vì hết Hoàng Đế đến Tần Thủy Hoàng cải tiến nên chữ Nôm mất, chỉ 

còn một số Nhỏ cố duy trì riêng trong một dòng tộc rồi sau này đến đời Lý Trần nó lại 

phục sinh sau khi đã biến dạng. 

Tóm lại theo Huyền sử thì có nhiều lý do hơn để bảo là chữ Nho cũng như Nho giáo 

do viêm Việt phát khởi.” 

6.- Dã sử 

“ Bây giờ xin đưa ra mấy lý chứng lấy từ dã sử của Tàu:    
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 Trước hết trong sách “ Kỳ môn độn giáp đại toàn thư “ có câu :  “ Tích nhật 

Hoàng Đế chiến Si Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu : ngày xưa Hoàng Đế chiến 

với Si Vưu, Trác Lộc trận ấy kéo dài tới nay vẫn chưa có hưu chiến “. 

Câu ấy nhắc đến việc Tù trưởng Viêm Việt là Si Vưu chống với quân xâm lăng là Hoa 

tộc do Hoàng Đế hướng dẫn. Sau nhiều lần giao tranh, Si Vưu bị thương vong ở trận Trác 

Lộc.   Và từ đó Hoàng đế kể như là được trận và Viêm Việt kể là thua nên phải lùi bước 

hoài, dầu sau này có nhiều lần toan quật khởi nhưng không thành công.  Vì thế không thể 

gọi là “ Trận Trác Lộc chưa có hưu chiến “.  Cho nên câu đó rõ rệt là  đã bỏ phạm vi 

Chính trị Quân sự để chuyển sang địa hạt Văn hoá.  Và ở phạm vi này thì Viêm Việt 

không có thua nên vẫn còn giao tranh xuyên qua năm ngàn năm lịch sử với những 

thăng trầm khác nhau, với những lối gọi khác nhau như giữa Vương đạo và Bá đạo 

giữa Nhân trị và Pháp trị. . .   Sở dĩ nền văn hoá Viêm Việt chống lại được Văn hoá 

Du mục của Băc phương thì chỉ vì nền văn hoá Viêm Việt cao hơn, nên tuy thua về 

vũ lực nhưng lại cải hoá được người xâm lang, nên nói trận Trác Lộc kéo dài tới tận 

nay. 

 Thứ đến trong một số cổ thư có câu quen thuộc “ Tích giả Hoàng Đế đắc Si Vưu 

nhi minh ư Thiên đạo : Khi Hoàng Đế được Si Vưu ( tức tiếp cận với văn minh của Si 

Vưu ) thì hiểu được đạo Trời “ 

 Bây giờ ta thừ tìm hiểu trong nội dung có gì kiện chứng cho câu đó ?’ 

Ta biết đạo Trời đi với Thời gian, đạo Đất đi với Không gian. Vậy mà Huyền sử nói 

Si Vưu coi về Thời gian tức là Trị Lịch.   Thời với Thiên là một. Ta quen nói Thiên thời 

Địa Lợi. Văn hoá phương Nam đi với Trời, với lửa ( mặt Trời ), với Tiên  với Chim là vì 

vậy.  Và bởi đấy Văn hoá phương Nam nhấn mạnh Trời hơn Đất. Đang khi Văn hoá Tây 

Bắc nhận số 4 Đất 1 Trời, thì phương Nam thì là 2 Đất mà những 3 Trời, nên nói “ Tam 

Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số : 3 Trời 2 Đất là số căn bản để tựa “. 

 Đặc tính của Văn hoá nhận Trời là biến động nên có Kinh Dịch, bởi chưng 

Thời gian biến động, còn Không gian chỉ bất động.  Vậy khi nói 3 Trời 2 Đất là nói lên 

tính chất Biến dịch hay là Văn hoá xây trên Kinh Dịch.   Thế mà Kinh Dịch nói về Hoàng 

Đế là biết biến thông và buông xuôi áo, “ Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn thông kỳ biến, 

thùy y thường, nhi thiên hạ trị: Hoàng Đế Nghiêu, Thuấn biết biến thông, nên bỏ xõng 

áo mà thiên hạ lại trị được.  Cả hai câu biến thông và thùy y thường đều nói lên tính chất 

Nông nghiệp không còn xắn áo xắn quần như thời Du mục cưỡi ngựa nữa. 
 Điểm thứ ba là khi biết biến thông thì có thể đi cùng đường tiến hoá tức tự 1 đến 9 

.  Vì thế số 9 là số của phương Nam cũng là số của Mẹ, ngược với số 7 của Cha : “ Nam 

thất Nữ cửu “ là thế. 

Vậy Hoàng Đế đã đổi lối cai trị theo Văn minh phương Nam như theo lối của Si Vưu 

chia nước làm “ Cửu châu “ giống Cửu lê lúc trước.   Như thế quả là Hoàng Đế đã 

thâu hoá  được nền văn hoá Kinh Dịch của Viêm Việt, mà cổ thư nói là nhờ Si Vưu mà “ 

Minh ư thiên đạo “. 

 Sau khi đã thâu hoá được Kinh Dịch là nền tảng rồi thì sự thâu hoá các Phát 

minh khác là chuyện tất nhiên, kể từ sự đúc Đồng, ( phát minh ra Giấy cũng là của 

người Việt  ) cho đến việc Tằm Tang, Nông nghiệp, Y Dược. . ., nghĩa là tất cả mọi di 

sản Văn hoá của Viêm Việt được chuyển êm sang tay Hoàng Đế của Hoa tộc.   Hay 

nói khác đi chính Việt Nho mở đường đi sang Hán Nho thì trải qua Vương Nho mà 

những đỉnh cao là Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Khổng Tử. 

Đó là những bậc hiền triết đã có công “ Đúc Cửu Đỉnh “ tức hoà hợp Văn minh 
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Gươm của Du mục với Văn minh Trống của Nông nghiệp.   Sau Khổng Tử thì 

Vương Nho suy dần trong thời Chiến quốc, cho đến tần Thủy Hoàng đốt sách chôn 

Nho thì chính là táng xác Việt Nho, và sau đó là Hán Nho ngự trị suốt trên 20 thế 

kỷ.  Bởi vậy ngày nay khai quật Việt Nho lên thì cả là một truyện nghe như tiểu 

thuyết, là tại đã quá lâu ngày nên mọi người đã mất trọn ý thức về Việt Nho.   Vì 

cũng quá lâu ngày đi học mướn, viết nhờ, nhưng đó là học mướn, viết nhờ Hán Nho, 

vì đã đánh mất Việt Nho.”  

7.- Kết 

“ Đó là đại để một số lý chứng, nói lên nền văn hoá Việt Nho.  Nếu về chi tiết khó có thể 

đúng hết, nhưng lấy đại cương mà nói thì có thể đúng về căn bản.  Tức là trong nhân loại 

từ xưa tới nay vẫn có hai nền văn hoá đi ngược chiều : 

 

 Một phát sinh do Du mục thiên về Võ lực, trọng Nam kinh Nữ. 

 Một phát sinh tự Nông nghiệp thiên về Văn trị, Nam Nữ phân quyền. 

 

Nền văn hoá này bên Viễn Đông kêu là Nhu đạo, sau này đổi ra Nho giáo, chính nó 

đã giao thoa với văn hoá Du mục tại đất Viễn Đông với danh hiệu là Vương đạo, Bá 

đạo hoặc Nhân Trị, Pháp trị.  Theo tôi thì tiên Tổ Việt tộc đã tham dự vào việc hình 

thành ra cả Nhu giáo, cả Vương đạo và đã cố gắng duy trì trước sức xâm lấn của Du 

mục Bắc phương, nhưng vì sức yếu nên phải lùi dần về phía Nam, và thâu mình lại 

trong nước Việt Nam.”  ( Hết trích ) 

G .- Bàn về cổ sử Tàu 

( Hùng Việt sử ca: 9.- Cổ sử Tàu.   Kim Định ) 

I.- Đường hướng tìm về cổ sử Tàu, Việt 

“ Tiền sử nước ta diễn ra mãi tận bên Tàu, lẫn lộn cả với nguồn gốc nước Tàu, nay 

muốn nghiên cứu về nguồn gốc văn hoá Việt không thể không nhìn qua cổ sử Tàu, 

nhưng cũng không thể nào chấp nhận y nguyên các pho cổ sử do người Tàu chép, 

chẳng hạn như bộ Sử Ký Tư Mã Thiên hay bộ Tiền Hán Thư của Ban Cố, mà phải 

xét lại toàn bộ dưới ánh sáng khoa khảo cổ, cũng như các khoa tân nhân văn: dân 

tộc học, xã hội học, cổ thuật học . . . để từ đó kiến tạo lại một cổ sử Tàu theo lối sinh 

thành ( génétique ), khác hẳn lối tĩnh chỉ từ trước tới nay ở tại lấy cái khung đời 

Tần Hán chiếu ngược lên thời khai sinh, trái lại cần phải điều chỉnh toàn triệt, có 

vậy mới thấy rõ hơn nguồn gốc văn hoá nước nhà.” 

II .- Thử máu văn hoá Việt 

“ Huyền sử là một loại sử có biên cương ẩn hiện trùm lên cả sử ký lẫn cổ sử và tiền 

sử, nó không có những chứng liệu đích xác như sử ký, vì phần nhiều nó phải tìm chất liệu 

trong huyền thoại mà ý nghĩa lùng bùng như cao su, ai kéo chiều nào cũng được, vì thế 

việc giải nghĩa huyền sử vốn đã là truyện khó, còn trở nên khó hơn thập phần phức tạp, vì 

các huyền thoại đã hầu hết bị giật ra khỏi môi sinh tinh thần của chúng, bị chặt bét ra, 

ghép lại lộn xộn : râu ông cắm cằm bà là truyện rất thường.   Vì thế chẳng mấy khi dùng 

được huyền thoại y nguyên, mà phải dày công so đo kê cứu. 



 

78 

 

Ðể chứng minh điều đó, nhân tiện nhắn gởi những ai muốn đi vào huyền sử phải gia 

tăng chăm chú trong việc thâu thập tài liệu: phải đọc nhiều nhất là đừng đọc bản 

tóm đánh mất hầu hết những mối liên hệ nằm ngầm thường ẩn trong những tiểu tiết 

thoạt nhìn tưởng như vô tích sự.” 

1.- Si Vưu: loại máu Tiên Rồng ( T. R.) 

“ Ta hãy đua ra ít thí dụ, phần lớn xoáy vào Si Vưu, một nhân vật bị hiểu lầm nhiều nhất, 

nhưng lại đóng vai trò lớn trong khúc quanh lịch sử của Viêm Việt.  Si Vưu có tên được 

ghi ngay trang đầu huyền sử nước ta rằng : “ Ðế Nghi muốn bắt chước Ðế Minh trong 

việc tuần thú phương Nam, nên trao nước lại cho Si Vưu rồi lên đường Nam Tiến ( Xem 

Kinh Hùng số 3 )   Như vậy Si Vưu là họ hàng nhà, cớ sao trong dĩ vãng lại bị coi là 

giống ác độc ?   

a.- Si Vưu: Máu QH ( Quỳ, Huyền ) = Thao thiết = TR 

Cần phải tìm cho ra nguyên uỷ vụ này.  Ðể làm điều đó ta hãy dùng phương pháp thử 

máu văn hoá xem Việt có loại máu nào ?  Si Vưu có cùng loại máu với Việt tộc không ? 

Ðây chính là  lối nhận họ Văn hoá một cách khoa học hơn hết.  Muốn thử máu Việt tộc 

thì đễ, vì Huyền sử nói nước Việt thuộc “ Mẹ Tiên Cha Rồng ” ( Long phụ Tiên mẫu ) . 

Nói cho ra vẻ khoa học thì đó là loại máu TR ( Tiên Rồng ) tức là loại máu cao trọng và 

siêu việt hơn hết. 

Tiên được chỉ bằng một loại ngỗng trời ( Hồng ) cũng gọi là Thiên nga: hàm ý bay tới 

thấu trời.  Ðó là dòng máu Mẹ.  Còn dòng máu Cha Rồng thì lặn sâu tận đáy bể : tức 

không còn thể xuống sâu hơn được, nên trong Huyền sử đại dương thường được dùng để 

chỉ những chân lý sâu xa nhất.  Muốn nhận họ ta chỉ việc xem ai có dòng máu TR thỉ 

nhận là cùng họ không sợ sai, nhưng trong thực tế sự vụ lại không dễ dàng như vậy, vì 

xuyên qua nhiều hoàn cảnh dòng máu Tiên Rồng đã biến thể rất nhiều, thí dụ Si Vưu là 

loại máu SV nhưng cũng có tên QH hay LM. . .  

Vậy trước hết ta hãy phân chất máu SV của Si Vưu coi thử có họ với dòng máu TR 

chăng. Rồi lần lượt tới loại máu QH và LM. 

 

Ðiều trước hết ta thấy Si Vưu thuộc dòng dõi Thần Nông, đầu cũng có sừng như Thần 

Nông, nên nhờ Thần Nông có họ Khương ( chữ Hán )   Chữ Khương ( 姜 ) có bộ dương 

trên với 2 cái ngà. Vậy là Văn hoá Nông nghiệp lúa mễ. Ðó là điều hợp đầu tiên với dòng 

máu TR.   Ðiều thứ hai Si Vưu cũng có tên khác là Thao thiết sinh bởi ông Quỳ và bà 

Huyền Thê, như vậy thuộc loại QH, tức họ máu hàng dọc với Tiên Rồng , vì Quỳ cũng 

là Rồng, Huyền Thê củng họ với Huyền điểu thuộc Tiên, nên nói ông Quỳ ( Q )  lấy bà 

Huyền ( H ) Thê  cũng như nói Âu Cơ lấy Lạc Long: hai loại máu QH và TR.   Có bản 

đọc Li Vưu thì cũng không xa vì Li là Rồng vàng, còn Vưu là thượng thặng ( par 

excellence ), nói về người đàn bà tuyệt đẹp người ta dùng chữ vưu vật. Như vậy Si Vưu 

là Rồng vàng thuộc Hoàng Việt ( Hoàng có nghĩa là vàng ).  Cũng trong vòng chữ Li, Si 

“ 

b.- Li ( Si ) Vưu: Máu LM ( Li Mị ) = Tiên Rồng 

“ Vưu còn gọi là Li Mị với nghĩa là thần đầm ao ( li ) và thần núi ( mị ) , như vậy nói 

kiểu khác hai chữ non nước hoặc Tiên Rồng : Li là Rồng , Mị là Tiên ( Tiên ở trên núi ).  

Về chữ Li Mị này ( chữ hán ) có sự rắc rối vì người Tàu đọc là Si Mị. Từ điển Từ Nguyên 

cho cách đọc là “ sách y thiết như si chi vân” và giải nghĩa rằng “ theo thuyết xưa thì Li  
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giống như rồng vàng, không ngà ”. Còn người Việt ta lại đọc là Li Mị. Người xưa khắc 

hình thứ rồng này vào đầu cột nhà và gọi là Li đầu.    Ai phải ?   Theo luật chung thì chữ 

kép có hai bộ phận : một bộ là để hội ý; một bộ là hài thanh, như chữ Li có bộ trùng ( 

Hán ) hội ý chỉ con vật, còn Li là phần hình thanh. Vậy đọc Li là phải Tàu đọc Si căn cứ 

trên bộ trùng mà Tàu phát âm gần như Si. Vậy chữ Li bỏ đi đâu ?  Cho nên ta suy đoán 

được rằng, đó chẳng qua là thuật chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý. 

Li Mị thủ lãnh các dân Man Di nên thay vì Li Mị thì đọc là Si và gắn liền vào Mị ( 

Hán ) viết với bộ quỷ cho thêm bệ rạc, để chỉ những tinh quỷ trên núi, theo đó ta có 

thể hiểu Si Mị chính là Li Mị bắt nguồn từ những kháng chiến ẩn nấp trên núi để 

chống Hoa tộc xâm lăng, coi như “ xuất quỷ nhập thần ”.  

Còn nghĩa đơn sơ thì hiểu được là con rồng vàng ( Li )  của dân Mị ( nhớ Mị là họ rất lớn 

trong Sở, tức là Kinh Man, Kinh Việt, cũng là họ lớn trong nước Văn Lang. Ta đọc Mị 

Nương, người Mường đọc là Mễ Nàng gì đó.  Vì sự biến thái của ngôn ngữ, nhiều khi do 

sự cố ý của kẻ thắng, nên sau con cháu không nhận ra họ hàng giữa Việt Tiên Rồng với 

Si Vưu, Li Vưu, Li Mị, khác tên nhưng cùng họ máu, và từ nay  đề nghị ta sẽ đọc là Li 

Vưu. 

Cũng trong ý đồ đánh lạc hướng nọ chữ Bàn trong tên Lộ Bàn Lộ Bộc có liên hệ với 

Bàng, Bành, Bà, Ba (Hồng Bàng, Bành tổ, Bành Lãi, Hồ Bà Dương cũng đọc là Ba 

Dương ) phát nguồn từ rồng quận khúc có tên là Bàn Quỳ, lại bị đèo theo một âm là 

phiên để chỉ những sâu bọ bên dưới chum ( lu ) lọ là để nhằm hạ đối phương.  Các thể 

rồng khác của Việt đều bị hạ như vậy. Quỳ là rồng đầm ao thì bị Hoàng Ðế bắt lột da 

bưng trống!  Lúc ấy Tàu chưa nhận rồng làm vật biểu, rồng mới là của Việt nên bị khinh 

khi. 

Tuy nhiên truy căn căn thấu đáo mới nhận ra Li Vưu thuộc dòng máu Rồng Tiên 

nên loại máu LV cũng là họ máu hàng dọc với loại máu TR.” 

2.- Li ( Si ) Vưu  sáng tạo ra Nỏ bự, Côn ngô cùng loại với Phủ Việt 

“ Li Vưu còn là tên một ca đoàn trưởng, một vũ đoàn gồm 81 người, có khi 72.  Trong 

đoàn vũ có một người mang cái nỏ bự.  Rõ ràng là hình ảnh đoàn vũ Trống Ðồng cũng có 

cái nỏ bự. Nỏ là khí dụng riêng của Việt tộc có nói đến trong truyện thần Kim Quy.  Tàu 

lúc xưa mới có cung, chỉ có đòn ngang, phải có thêm đòn dọc nữa như chữ Ðinh   ( 丁 ) 

mới ra nỏ. Chữ nỏ là do phiên âm tiếng Việt : nỏ, ná. Từ điển Từ Nguyên có cho Si Vưu 

sáng tạo ra dao, kích, và đại nỏ.  Dao đây là thứ dao cong cũng gọi là Côn Ngô dùng 

trong việc tế tự, nó cùng loại với cái Phủ Việt cũng lưỡi cong ( hình Phủ Việt ). Kích 

cũng tên là cái qua .” 

         
 

Hình Phủ Việt 

3.- Li Vưu với bộ cơ cấu vài Ba 

“  Còn rất nhiều truyện về Li Vưu, nhưng bằng ấy tưởng tạm đủ để chứng minh Li Vưu 

cùng một dòng máu TR như Việt tộc, cùng bộ cơ cấu “vài ba ”.  Nên nhớ bài vũ đầu 

tiên của Việt Nho có tên là “ lưỡng lưỡng tam tam ” chính là bài vũ Li Vưu, căn cứ 

trên bộ số nền tảng “ vài ba tham lưỡng ” đó.” 
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4.- Li Vưu: nhà lãnh đạo Nông nghiệp  ( của Tam Miêu, Viêm tộc ) 

“ Li Vưu còn được gọi là nhà lãnh đạo của Tam Miêu một chi dẫn đầu của Cửu Lê, mà 

Cửu Lê là toàn khối người Thổ trước ( Viêm tộc ) đã cư ngụ rải rác trên toàn cõi nước 

Tàu lâu, rất lâu trước khi người Tàu xuất hiện như một dân tộc.   Ðoàn vũ có 81 người, 

đó là  9*9 = 81, căn hai của 9 là 3. Còn 72 là 8 hàng vũ 9 người.  Chữ tam trong Tam 

Miêu nên hiểu là số 3 căn hai của 9 ( Cửu Lê ), tức cùng loại cơ cấu “ vài ba tham lưỡng 

” và  3 – 9 được cụ thể vào 3 hồi 9 tiếng trống vẫn được khua lên trước mọi cuộc hội 

hè của Viêm Việt.  Chữ Miêu theo nghĩa nguyên thuỷ là mạ, chỉ nông nghiệp ruộng 

nước ( lúa mễ ) có gieo mạ. Lúa mễ mọc ở Ðông Nam trước, sau đã lan lên tận mạn Bắc 

Tàu, rồi do đó đôi khi có nghĩa chung chỉ cốc loại vì tính chất phổ quát của nó.   Thế 

nghĩa là đất Tam Miêu cũng chính là đất của Văn Lang và nó trải ra cực kỳ rộng, có 

thể nói khắp cõi nước Tàu, mãi cho tới sau này trong các sách Tả Truyện, Chiến Quốc 

Sách . . . vẫn còn thấy Tam Miêu chiếm cứ toàn vùng Hồ Bành Lãi, Ðộng Ðình, Vân 

Sơn, Thái Hồ tức hợp với hai châu Kinh và Dương của Lộc Tục xưa.     Nhưng trước nữa 

theo Kinh Thư thì thấy Li Vưu được thờ ở Sơn Ðông ở nước Tề, lan cả lên Mạn Châu, 

phía Tây thì lan tới núi Tam Nguy vùng Cam Túc, tức toàn cõi nước Tàu.  

Vì thế các học giả đời nay gọi Tam Miêu hay Cửu Lê là liên đoàn các dân hoặc liên 

bang các dân: Confraternities of people, confederation of people. Need. II 117.Từ điển 

Từ Nguyên dẫn sách Lễ Ký ( theo lời giải nghĩa họ Trịnh ) gọi Tam Miêu là Li Vưu và 

sách Thượng Thư Khổng Truyện cho Li Vưu là Cửu Lê , rồi cho hai sách đó Bất Đồng. 

Sự thực rất Đồng tức Li Vưu hay Tam Miêu là chi lãnh đạo của Cửu Lê ( 3*3 = 9 ).  

 Lê, Lộ ( Bàn ), Lạc, Lai cùng một họ. Ta có thể gọi gồm tất cả các thứ dân đó vào 

hai chữ Tứ Hải hay Tứ Di rồi sau biến ra Bách Việt. . . đều chỉ là toàn khối các dân 

cư ngụ trong nước Tàu đã có lâu trước dân tộc Tàu.” 

5.- Hoàng Đế: Lãnh tụ Du mục 

“ Huyền thoại nói dân tộc Tàu đã xuất hiện với Hoàng Ðế. Các nha khoa học nay cho đó 

chỉ là sự hoàn toàn bịa đặt ( pure fantasy. Legge ), vì không tìm được di khảo cổ nào 

chứng minh.  Nhưng ta có thể cấp cho Hoàng Ðế thẻ căn cước theo lối huyền sử để giúp 

vào việc hiểu biết hơn về mẫu người đại diện nền văn hoá Nông nghiệp Ðông Nam là 

Li Vưu, tức coi Hoàng Ðế là mẫu người đại diện cho nền văn minh Du mục phát 

xuất từ Tây Bắc. 
Theo sách “ Trúc Thư kỷ niên ” thì Hoàng Ðế có tên là Hữu Hùng và Hiên Viên. Cả 3 

tên đều nói lên tính chất Du mục xâm lăng : Thứ nhất Chữ Ðế chỉ Ðế quốc, chiếm đoạt.  

Thứ hai đến chữ Hùng là con gấu: rõ ràng Du mục, vì Du mục thượng nhận ác thú làm 

Vật Tổ, những bức chạm trổ người có hình Hổ tìm được ở Sơn Ðông hẳn phải có liên hệ 

với Hữu Hùng ở đây.  Thứ ba Hiên Viên tuy là tên núi mà cũng có nghĩa là Xe nói lên 

nói lên liên hệ với Công Thương gắn liền với Du mục y như Sĩ, Nông đi với Nông 

nghiệp. 

 

Sách Thế Bản gán cho Hoàng Ðế nhiều phát minh, điều đó rất đáng ngờ, nhưng có 

điều chắc chắn là ông khởi đưa vào Tàu 2 yếu tố Văn minh là Luật hình đối Nội và 

Chiến tranh chiếm đoạt đối Ngoại ( Kwang I . 216 )  

Xin nhớ Văn minh ở đây hiểu trong liên hệ với Thành thị, còn Văn hoá hiểu liên hệ với 

Nông nghiệp, Nông thôn ( Civ. I . 2 ) .” 
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6.- Cuộc chiến giữa hai nền Văn hoá Nông nghiệp và Du mục 

“ Theo đó Hiên Viên chinh phục Li Vưu tức là du mục lấn át văn hoá nông nghiệp, thị xã 

lấn át nông thôn . .   Chắc vì lý do này mà Hiên Viên có tên là Phong Long  tức là thần 

sét ( lôi công ).  Ông có được một người con gái đặt tên là Nữ Thần Bạt chủ về đại hạn.  

Rõ ràng là những dấu chống Li Vưu vốn có hai thần gió và mưa phụ tá chỉ nông nghiệp 

ruộng nước sợ đại hạn cần mưa.  Ðó là những khía cạnh đối kháng của hai nền văn hoá 

mà hai trận tuyến đã khởi từ xa xưa : một bên là Hoàng Ðế đại diện Văn minh, bên kia 

là Li Vưu đại diện Văn hoá. 
Nói theo Hoàng Ðế đại diện kỷ thuật, Li Vưu đại diện tình Người ( nhân bản ) . Vì thế 

trận tuyến đó cứ diễn dài dài vì là cuộc chiến thuộc Văn hoá: bên Nông bên Du chẳng 

bao giờ hết được.  Về mặt quân sự Hoàng Ðế đã giết Li Vưu, đã đánh tan Tam Miêu, vậy 

mà cho đến cháu 5 đời là Nghiêu vẫn còn bị phiền hà với Tam Miêu.    

Ông Thuấn cũng phải đánh dẹp và cho là xong, thế mà đến đời ông Vũ còn phải cất 

quân đi đánh Tam Miêu và thua, đành trở về mặc áo lông chim rồi dùng cái mộc và 

giáo mà múa: lúc ấy Tam Miêu mới chịu phục. 

Như vậy có nghĩa là ông Vũ phải múa theo kiểu Tam Miêu, tức có mang lông chim khi 

múa, nói vắn tắt là phải theo văn hoá Tam Miêu.  Y như trước Hiên Viên cũng thế, các 

nhà Khoa học cho Hiên Viên đã tiếp thu phù hiệu và biểu tượng với các kỹ thuật của 

Li Vưu, nhờ đó mà Hoàng Ðế “ trở nên nhà sáng tạo đủ điều ”, nào là đúc đồng, đúc 

trống, nào là làm nhà, dệt vải. . . Sự thực không phải là sáng tạo mà chỉ là tiếp thu 

của Li Vưu. 

Ðại để đó là hậu quả chiến cuộc giữa Hiên Viên du mục và Li Vưu nông nghiệp.  

Ðược thua, thua được lẫn lộn, trận tuyến thì rộng lớn không những về quân sự , 

chiếm đất, chiếm người , còn kéo theo mặt trận tâm lý : hai bên cố bới xấu nhau nên 

Li Vưu bị đọc là Si Vưu và bị chê là “ ngu đần ” hay “ gây rối ”, là “ quái vật ”. . . 

Ðang khi theo một dòng lưu truyền khác thì Li Vưu lại là Thiên tử, là lá cờ hướng đạo, là 

thần đáng được tôn thờ. 

Hán Cao Tổ khi mới lên ngôi cũng còn tế Li Vưu. Như vậy chẳng qua là truyện được, 

thua làm giặc làm vua. Li Vưu thua nên tên bị bôi bẩn thỉu như Mỹ Nguỵ ngày nay vậy.” 

 

7.- Chiến tranh Tâm lý 

“ Tuy nhiên Việt tộc cũng mở mặt trận tâm lý chiến đánh vào tim gan giặc xâm lăng, tức 

là đánh vào cái hồn, cái vật tổ của Hiên Viên.  Xin kể ra một vụ chính về chim Cú.  

Chim Cú được phe Hoàng Ðế thờ và đặt làm thánh quan thầy các thợ luyện Kim 

khí mà Hiên Viên “ đứng đầu ”. 

Xem ra chim Cú chính là vật tổ,. vì được Hoàng Ðế ăn thịt theo nghi lễ để được tham dự 

phần linh lực của nó.  Vậy nhưng Việt tộc tuyên truyền thế nào mà về sau Cú biến ra “ 

Cú vọ ”, ra “ quỷ điểu ”, có tiếng là ban đêm hay lầm mò đi bắt trẻ sơ sinh và làm hại các 

bà mới đẻ. Quỷ điểu có 10 đầu, nhưng bị chó ăn mất 1 nên sợ chó lắm.”  

 

( 1 ) . Vì thế, để đề phòng chim Cú người ta phải kéo tai cho nó kêu, hoặc đập cửa, đập 

giường.  Với trẻ sơ sinh thì người ta bôi lên trán vạch đỏ để xua đuổi chim Cú ( có thể tục 

xâm trán ( điêu đề ) phát xuất từ đó, hoặc bán con cho thần, thánh, tiên, phật để được nhờ 

sự che chở. 

 ( 2 ) .- Chó nơi đây có liên hệ với chó Bàn Hồ là vật tổ của các chi Dao ở Vân Nam, 

Quý Châu và các chi Mán . . .  Tộc phả của họ ghi rằng : Thời xưa vua Hải Ðảo đánh 
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nhau với vua Lục Ðịa, treo giải thưởng ai giết được vua Hải Ðảo thì gả công chúa cho.  

Chó Bàn Hồ của vua liều đi, bơi tới Hải Ðảo, được vua Hải Ðảo đưa về nuôi, nó lừa dịp 

cắn chết vua Hải Ðảo, tha đầu trở về và vua Lục Ðịa phải gả công chúa cho.  Chó Bàn 

Hồ đón công chúa về Dương Châu sinh được 10 con tức 10 bộ lạc Dao mà con 

trưởng là họ Bàn. Sau vì bên Tàu mất mùa , nên con cháu Bàn Hồ phải di cư qua Việt 

Nam.  Vì thế khi ai chết đều làm bè chuối tiễn về Dương Châu, nơi đây có từ đường thờ 

công chúa đứng cạnh con cho Bàn Hồ.  Do tích này mà các cô gái Dao hay thêu cái đầu 

con chó trên cổ áo.  Ở Tứ Xuyên giáp với Vân Nam có một bộ lạc được gọi là người lai 

chó, chắc vì mối liên hệ với họ Bàn. Mà Bàn Hồ nằm trong khối Viêm Việt nên cũng có 

liên hệ với Rồng. Con cháu Li Vưu có người gọi là Cẩu Long ( chó rồng ) là vì liên hệ 

ngầm đó. 

Nhưng đó là một việc làm dài hơi không ai đủ khả năng làm một mình, mà cần sự cộng 

tác của nhiều nhà chuyên môn mới có thể đi vào chi tiết và chính xác được. Sau đây là 

cái nhìn tổng quát về một số điểm để gợi ý :  

III.- Tên nước Tàu 

“ Tôi chưa gặp được bài nào nghiên cứu về nguồn gốc danh hiệu này, vì người Tàu hình 

như không bao giờ rớ tới cái tên Tàu, với họ phải là Trung Hoa, Trung Quốc, hoặc là 

người Hán, Ðường . . . kia .  Tìm trong cổ sử chỉ thấy có hai chữ coi được như gốc tích: 

Một là chữ Ðào Ðường có nghĩa là nung đồ gốm và là tên đất phong của vua Nghiêu, mà 

theo Kinh Thư thì Nghiêu là thuỷ Tổ.  

Như vậy chữ Tàu do Ðào Ðường Chăng ? Người Tàu đọc Ðào là Tào, rồi ta biến ra 

Tàu?  

Vì chỉ có một chữ Tào chỉ nơi nuôi súc vật như ngựa mà ta đọc là tàu ngựa ( một con 

ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ ).   Bách Việt cũng có tên Bách Bộc, là đất ở Nam Kinh 

Châu, có thể vì sự lân cận đó mà người Việt gọi lân bang là người Tàu hay nước Tàu, y 

như sau này vì lân cận với nước Ngô mà ta gọi Tàu là Ngô, chứ Tàu không bao giờ nói 

mình là Ngô cả. 

    Gánh vàng đi đổ sông Ngô. 

 

Trong ca dao đôi lần nhắc đến chữ tào: 

 

   “ Sa cơ mới phải lụy Tào, 

   Nhưng so tài sức thì tao kém gì .” 

 

Câu trên có thể thoát ra khẩu khí, những vị như Hưng Ðạo hay Quang Trung đánh cho 

Tàu chạy có cờ, mà rồi vẫn phải sai sứ đi cống. Bề ngoài cống nhưng trong bụng nói: “  

nhưng so tài sức thì tao kém gì ”.  Chữ tào làm liên tưởng tới chữ Tào Khê trong ca dao: 

   Ðêm đêm tưởng dạng ngân hà, 

   Bóng sao tinh đẩu đã  ba năm tròn, 

   Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

   Tào Khê nước chảy lòng còn trơ trơ. 

Câu này đọc lên nghe lòng hiu hắt như đang ở mạn Bắc lòng đầy những mối tiếc thương 

một cái gì, một mảnh quê hương đã mất, những mong lấy lại được liền, mà nay đã ba 

ngàn năm tức lâu rồi mà vẫn chưa.  Tuy vậy không sao quên được. Tào này có lẽ ở mạn 

Tây Nam Sơn Ðông ( C. A. 81 )  và là tên xa xưa .  Còn một Tào Khê nữa ở huyện Khúc 
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Giang, tỉnh Quảng Ðông có chùa bảo Lâm, nơi tổ Huệ Năng hoằng pháp, có thể là tên di 

cư của Tào Khê gốc cũ chăng?  Ðó là đại để vài tên liên hệ với chữ Tàu, người Hy Lạp 

viết về Tàu thì ghi là Tauga, nhưng có người bảo không do Tàu mà do Tabghaj cách 

phiên âm Ả Rập của chữ Thát Bạt ( Need I . 169 ).   

 

Khi nghiên cứu về cổ sử, tôi ưa dùng tên Tàu vì ngoài vụ tên đó có hơi hướng với du 

mục do hai chữ : tàu là tàu ngựa, và đào là lò nung gốm, nó còn liên hệ với sự bé 

nhỏ của nước Tàu mới nhú mọc. Sự bé nhỏ này cần để trước mặt, nếu không sẽ bị 

cái hình ảnh khổng lồ đời Tần, Hán làm hoảng sợ, rồi cái gì rõ là của nhà cũng 

không dám nhận. 

Nước vua Nghiêu chỉ quảng một làng một tổng của ta, cùng lắm là một huyện. Vì sau này 

mãi tới đời Thương mà nước cũng mới bằng một phủ rộng độ một hai trăm dặm ( Civ. I . 

85 )  Sau này mới chinh phục mở rộng ra dần. 

Nhân tiện, xin nói ra chữ Chine, mà Âu Mỹ dùng để chỉ Tàu. Chữ này gần với chữ 

Tàu hơn vì nó lên nước Tần. Tần cũng là một ba trong ngũ bá.  Thứ  đến cũng nói lên óc 

Du mục đế quốc. Nói vậy không có ý bỏ hai chữ Trung Quốc hay Trung Hoa vẫn phải 

giữ lại cho bộ ngoại giao cùng lắm thì khi viết về sử Tàu từ Tần Hán trở đi.  

Còn nói về cổ sử thì tên Tàu vẫn nên dùng vì nó có phần đúng nhất với thực trạng: 

nó nói lên sự bẻ nhỏ và lân cận với nước Việt cổ đại vươn mình mãi tận Bắc kinh.” 

 

Ngoài ra, Khi thanh toán được các chủng Việt thành các nước Chư hầu, các nước Chư 

hầu phải  ở 4 bên để bảo vệ nước Thiên triều ở giữa, do đó nước Tàu mới có tên Trung 

Hoa: Trung là ở giữa, Hoa là danh xưng cho giống Thiên Tử cao sang, đó là Ý nghĩa của 

hai chữ Trung Hoa!  

Như vậy Trung Hoa chỉ có ba cái Tên, ( Tàu, Trung Hoa, Chine ) mà chẳng có tên 

nào mang ý nghĩa Văn hóa theo chữ Nho! 

Còn Việt Nam thì có những mấy chục cái tên chữ Nho, mà tên nào cũng đầy ý nghĩa.  Xin 

nhớ Nho không phải là của riêng Tàu, Tàu có công chiếm đoạt, công thức hoá thành 

Kinh Điển rồi làm cho sa đọa. 

III.- Nguồn gốc và quốc hiệu Nước Việt Nam 

“ Theo truyền thuyết thì Đế Minh là cháu 3 đời vua Thần Nông nhân di tuần thú qua miền 

Ngũ Lĩnh lấy Công chúa Vụ mà sinh ra Lộc Tục.   Đế Minh phong cho người con trưởng 

là Đế Nghi làm vua phương Bắc, còn Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh 

Dương Vương, quốc hiệu là Xích Qủy.    Kinh Dương Vương lấy Long Nữ con gái Động 

Đình Quân sinh ra Sùng Lãm về sau nối ngôi cha xưng là Lạc Long Quân. 

Đế Lai là con Đế Nghi sang ở phương Bắc, nhân nhớ tới họ hàng, nên cùng Âu 

Cơ xuống Nam, về sau nàng lấy Lạc Long Quân đẻ ra cái bọc 100 trứng, nở ra 100 con 

trai, rồi phong người con trưởng làm vua nước Văn Lang xưng là Hùng Vương truyền 18 

đời, trị vì 2621 năm. 

Đến năm 258 nhà Thục dứt, nhà Thục đặt tên nước lá Âu Lạc ( 257 – 208 ). 

Đời Tần ( 214 ) chiếm lấy Âu Lạc chia làm 3 quận. 

Triệu Đà ( 208 – 111 ) khôi phục lại và đặt quốc hiệu là Nam Việt. 

Nhà Hán dứt họ Triệu đặt độ hộ trên Nam Việt, lấy tên là Giao Chỉ ( 111 – 618 ). 

Nhà Đường ( 618 -907 ) gọi là An Nam đô hộ phủ. 

Nhà Đinh  ( 968 – 980 ) gọi nước là Đại Cô Việt. 
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Nhà Lý đổi ra Đại Việt. 

Nhà Tống công nhận là An Nam quốc. 

Đời Gia Long đặt là Việt Nam. 

Vua Minh mạng đổi là Đại Nam. 

Đến thời Độc lập gọi là Việt Nam. 

Như thế từ ngày độc lập tới nay nước ta có tất cả 11 danh hiệu, trong số đó có 5 danh 

hiệu đầu là quan trọng hơn cả, bởi vì nó thuộc thời Huyền sử, nên biểu lộ sử mệnh của 

nước  cũng như quyết định về Hồn nước nhiều nhất, vì thế chúng ta cần tìm hiểu 5 danh 

hiệu đó là : 

            Xích Quỷ đời Kinh Dương Vương 

            Văn Lang  đời Hùng Vương, cả hai thuôc họ Hồng Bàng 

            Âu Lạc đời Thục An Dương Vương 

Nam Việt đời Triệu Đà 

Giao Chỉ, Bắc thuộc lần thứ nhất.” 

1.- Hồng Bàng: 鴻 (厖) 龐 

“ Bây giờ chúng ta đi vào từng danh hiệu và trước hết hảy xét tới danh hiệu thời Hồng 

Bàng ( 鴻 (厖) 龐 ): Hồng là chim lớn ( Giang điểu ), còn Bàng là nhà Lớn  ( trong có 

Rồng ở ) . Hai chữ này gợi cho ta nguồn gốc Viêm tộc, ban đầu thờ vật Tổ Tiên mà biểu 

hiệu là Chim ( 1 ), là Trời với Lịch, liên hệ đến Thời gian. Hồng được ngờ là một giống 

hạc rất lớn trong mìền sông Dương Tử, chim được sách Sơn Hải kinh kêu là Đế giang  ( 

帝 江 ) hầu chắc là chim Hồng, vì Hồng kép bới chử Giang và Điểu, nên là Đế Giang, 

Đế Hồng ( Dances 543. 544,. 515 ). Các bà lớn Viêm Việt thuộc Huyền sử được gọi  là 

Tiên nữ, vì Tiên biết bay cũng như nói người phương Nam được gọi là có Cánh ( Dances 

339 ). Thí dụ: Tam Miêu là người có cánh Chim, chắc là vì đó. Núi Tam Nguy nơi Tam 

Miêu bị đày cũng gọi là Vũ Sơn ( 羽 山) nghĩa là Núi lông Chim, nơi có loại chim chỉ có 

1 đầu mà 3 mình ( Dances 243. 248 ) có màu xanh da trời, hình con tra trả . Cũng có sách 

gọi là Cưu ( Dances 242 ), và do đó khí múa bài Si Vưu thì phải mang lông Chim ( 

Dances 262 ). 

Nên nhớ Si Vưu vừa là tên riêng vừa là tên chung chỉ lá Cờ, và cũng chính là bài vũ của 

Tam Miêu . Sau nàu Điểu đi với Văn ( 2 ) , ngược lại với Võ gắn liền với Thú . Thú 

cũng như Võ đi với Hoa tộc, vì thế Hiên Viên lấy hiệu Là Hữu Hùng, Hùng là một loài 

gấu trắng, có lẽ vì đó mà các bà quan mặc áo thêu chim Trĩ, còn áo các ông thêu Rồng ( 

H. Maspéro  210 ), vì Rồng là một loai thú nhưng đã thăng hoá tức đã đồng hoá với Chim 

nên cũng biết bay? 

Dầu sao thì mối liên hệ Điểu Thú đã có từ lâu đời, hầu chắc thuộc giai đoạn Tam 

Hoàng khi chưa có Thú của Hoa Tộc, nhưng đã có Rồng của Viêm Tộc, nghĩa là Tiên 

Rồng có trước lúc Hoa Tộc tràn vào. Ngay thời Thiếu Hạo đã có lệ dùng Chim làm 

trang sức cho quan Văn và Thú cho quan Võ ( Cordier 72 ). Về chữ Bàng là có thể nghĩ 

về lúc ấy còn nặng óc gia tộc nên nhấn mạnh đến nhà lớn, có thể là đại gia đình, đại gia 

tộc giai đoạn Thị tộc Mẫu hệ, Chữ Bàng có thể gợi ý đến chữ Thất ( 室 ) là chữ có thể 

ngờ rằng Viêm Việt dùng để  chì có nhà . Vì Viêm Việt đi vào nông nghiệp sớm, nên 

làm nhà đàng hoàng nơi đàn bà to quyền, nên dưới chữ Miên thì đến chữ Thất và 

chữ Khư chỉ đồ dệt vải của Chức Nữ đặt trên chữ Thổ, vì thế con gái chưa chồng kêu là “ 
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Thất nữ “, Nam kêu Nữ là Thất, nữ kêu Nam là Gia. Chữ Gia ( 家 )viết với bộ Thỉ ( 豕 

) là con heo, người Tàu mấy tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Hà Nam. Mãn Châu biết nuôi 

heo rất sớm ( Civ. 76 ) và nhà thường khoét váo đất đỏ trong đó đồng cư cả người lẫn 

heo.     Bài “ chiết dương liễu ca : là một bài thơ biểu lộ được phong thái đất Bắc có câu: 

“ Ngã thị Lỗ gia nhi: 我 是 虜 家 兒. 

Bất giải Hán nhi ca ; 不 解 漢 兒 歌 

“ Ta người trai đất Bắc.  Sao hiểu được Hán ca “ 

 

Ta nhận thấy chữ Gia chỉ người trai phương Bắc không hiểu được Hán ca. Vì sông Hán 

thuộc phương Nam. Lâu ngày thì chữ Gia bớt dần hơi heo để đi lên bậc khá tôn quý, đến 

nỗi đi kèm những chức bậc cao như Thương gia, Chính trị gia. Tất nhiên không thể lên 

cao bằng chữ Thất, vì Thất lên tới Thái Thất mà Thái Thất là then chốt Văn hoá vẫn nằm 

trong quyền chi phối của Viêm Tộc coi trọng Nhà như Nước, nên đã gắn Nhà vào Nước 

để ra “ Nhà Nước “, hoặc sau biểu tượng Nước là Đế Điểu kêu là Hồng, thì đến biểu 

tượng Nhà là Bàng. Ngày nay nói đến Nhà Nước  là nói đến Ý tưởng của tiền nhân lúc ấy 

là Hồng Bàng thị vậy.   Kêu là Hồng Bàng hay Thái Thất cũng là một: Cả hai danh từ 

đều chỉ nền Văn hoá nối Nhà với Nước.   

Trên đây là những suy luận tuy có căn cứ trên một số dữ kiện nhưng không nên hiểu cách 

cố định, mà cần uyển chuyển rất nhiều, thí dụ tuy Điểu đi với Viêm tộc, còn Thú đi với 

Hoa tộc là câu nói không nên đặt biên giới kín mít vì có thể vật Tổ Thú đi với giai đoạn 

Săn hái, còn Điểu đi vơi giai đoạn Nông nghiệp.  Thí dụ: Thần Nông có đầu bò thì đầu 

bò có thể là ý nghĩa Nông nghiệp. Nên nhớ Thần Nông cũng có họ Khương ( 羌 ) có lẽ vì 

bộ dương ( 羊 ) nên nói Thần Nông có đầu bò, mà cũng có thể là dấu vết thời còn Săn 

hái? Rồi sau đến con cháu  thì mới đi hẳn sang Nông nghiệp với Vật tổ là Tiên nử ( 

Dances 259 ). Đó là vấn đề phiền toái, chỉ cần nhăc đến để có một ý niệm về hai loại 

Điểu và Thú, nhưng vì tính chất biến dịch tự Thú sang Điểu rất thường. Ông Cổn bị đày 

lên núi và hoá va Vũ ( 羽 ) tức loài có cánh chim nghĩa là đồng hoá với Tam Miêu. Tam 

Miêu là loài cánh nhưng không bay được  ( Dances 258 ). Rõ ràng vật tổ Tiên hay Điểu.        

Ngoài ra biến dịch tính còn có phép giao thoa giữa Thú và Điểu tức giữa hai nền văn hoá 

kiểu : “ Âm trung hữu Dương căn “ nên trở thành tế nhị. Thí dụ Phục Hy  phải cầm Quy 

để Củ cho Nữ Oa vì Quy là Tròn đi với Trời, với Đực với Đàn ông, còn Củ là Vuông đi 

với Đất, Cái, Đàn bà. Thế mà đây Nữ Oa lại bồng Quy mới chết người ta, một  số học 

giả lầm vì thế.       Vậy cần nhớ luôn là chúng ta đang ở trong bầu khí Kinh Dịch có tính 

cách giao thoa thẩm thấu với các bờ cõi nhập nhằng trồi trụt liên miên « . 

2.- Xích Quỷ: 赤鬼 

«  Tên nước đầu tiên của ta là Xích Quỷ, hai chử này gợi ngay ra một tên Quỷ đỏ, ít ra đỏ 

ở cái đít, nên hầu hết sách vở không dám bàn đến.Có người cho rằng đấy cũng là một vụ 

chài kiểu Si Vưu, và như vậy thì Xích trước kia là chữ Tử, còn Quỷ là chữ gì đó.Nhưng 

ta có thể giữ y nguyên danh hiệu, miễn là phải đặt vào đồng văn lúc đó.   Theo quyển 

Văn Hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm thì chữ Qủy có nghĩa là lớn lao và hay đi với 

Chủ ( Quỷ chủ ) 鬼 主 để chỉ người có quyền lớn ở vùng Nam ( Văn hiến 214 ).  Miền 
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Tứ Xuyên hay nói “ Đô quỷ chủ “ ( 都 鬼 主 ) có lẽ để chỉ người cầm đầu một ngàn nhà  

( Văn Hiến 278 ). Theo Kinh Dịch thì Bắc chỉ Nước, Nam chỉ Lửa ( quẻ Li ) hai hành này 

phải giao nhau mới làm nên “ Linh phối “ . Theo ý đó Tư Mã Thiên  ( III 369 ) dùng câu 

Ngạn ngữ “ Thủy dữ hoả hợp vi túy “ nhân khi nói tới hai ngôi sao Thủy tinh Hỏa tinh. 

Nói khác ( 368 ) ông có nhắc đến một bức chạm Nữ Oa và Phục Hy trong đó bên cạnh có 

con Chim đỏ ( Chu tước ? ), còn bên cạnh Nữ Oa thì có Huyền Vũ ( guerrier sombre, xem 

thêm Dances 489 ), vì thế trong nền Văn hoá cổ đại Việt Hoa thì Huyền là màu chỉ sự 

sống đi với nước, còn Xích chỉ lửa (đỏ ) hay quẻ Li chỉ Văn minh tinh thần. Khi nói đến 

phần linh thiêng con Người thì dùng hai chữ Nhơn Qủy ( 人鬼 )  đối với Thiên thần và 

Địa chi (天 神 地 柢 ) vì thế vua quay về hướng Nam.    Cũng như trong mỗi nhà gia 

trưởng quay về hướng Nam ( P. C. 3697 ).   Tất cả nói lên sự hướng vọng vể Văn minh. 

Khi nói các nước Văn minh là “ Chư Hạ “ thì cũng là ý đó. Vì hạ là mùa Hạ đi với 

phương Nam . Ý tưởng này phát xuất từ Ngũ hành Hà Đồ và Lạc Thư nên chắc phải có 

đã lâu đời lắm. Người ta còn tìm được dấu tích ở hai đời Ân và Chu có ba nước ở phương 

Bắc được xem là nước có Văn hiến thì nước “ Qủy Phương “ là một, hai nước kia là Côn 

Di và Huân Dục ( Văn học sử Trung Quốc của Dịch Quận Tả. 42 ).   Như vậy khi đặt tên 

cho nước la Xích Quỷ thì Tiên Tổ ta có thể nhằm một trong ba hay tất cả ba ý tưởng sau 

đây:  

            1.- Một là nói lên ý tưởng Văn minh, trong đó chữ qủy có nghĩa là quy hướng 

= “ Qủy quy dã “ . Liệt tử đã dùng chữ này trong khi nói về lúc sau chết, thì Thần 

và Hình đều trở về chỗ chân thực sơ nguyên của mình. “ Tinh thần ly Hình, các quy 

kỳ chân. Nên Xích qủy có nghĩa là đi về phía Văn minh chỉ thị bằng mặt trời 

phương Nam ( Nhật Nam ) 

            2. Có thể xưng mình là Chủ lớn ở phương Nam. Điều này có thể thật khi nói 

về Viêm Việt, vẫn từ đầu đã làm chủ cả phương Nam lẫn phương Bắc. Rất có thể 

lúc ấy Hoa tộc đã tràn vào làm ung thối 6 tỉnh Hoàng Hà, nên Viêm Việt dùng danh 

hiệu Xích Qủy để nói lên ý chí quyết giữ chủ quyền phương Nam. 
            3.- Có thể tiền nhân nói lên ý chí duy trì di sản thiêng liêng của Viêm tộc 

được ghi trong chữ Xích.Theo truyền thuyết xa xưa còn ghi lại do Châu Diễn thì 

nước Tàu xưa kia kêu là “ Xích Huyện Thần Châu “ ( 赤 縣 神 州 ) mà Ông 

Needham dịch là “ The spiritual continent of the Red Region “ ( Need. II. 233 ).   Có 

lẽ đây là tên đặt cho Trung Hoa cổ đại đời Tam Hoàng để ghi nhớ việc khai sáng ra 

nền Văn minh ( Lửa ).    Đến sau Hoa tộc tràn vào đổi tên mới, thì Viêm Việt cố duy 

trì lại bằng danh hiệu Xích Qủy. Theo Trịnh Khang Thành thì Xích Đế có nghĩa 

ngang với Văn Tổ là Trời, tức là lấy phương Nam sáng lạng nhất ( Xích ) để chỉ cái 

toàn thể là Văn Tổ.   Đó là 3 lý do phỏng định có lẽ không đúng về chi tiết nhưng nói 

lên được ý chí người xưa muốn làm chù phương Nam cũng như duy trì di sản tinh 

thần của tiên Tổ:  Là hướng tới ánh sáng Văn minh, tuy danh từ nghe lạ cho người 

nay, nhưng cùng một ý nghĩa như hai chữ Nam Việt sẽ nói tới. Trong đó Việt là siêu 

việt là vươn tới, tương đương với Quỷ. Còn Nam là phương của quẻ Ly của lửa đỏ ( 

Xích ) . » 
( 1 ) : Hình như ban đầu có một giai đoạn Viêm tộc thờ vật Tổ Chim rồi từ đó tiến lên vật 

Tổ Tiên và Rồng. Điều chắc là về sau Chim cũng như Núi, và đàn bà vẫn đi đôi với Tiên . 

Vì thế mà Chim chiếm một vai trò quan trọng trong văn hoá Viêm Việt. 
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( 2 ): Múa Văn thì cầm lông chim Trĩ và ống Sáo. Múa Vũ thì cầm cái Thuẫn và cái Búa.  

( Kinh Thi . Bài Giản hề 380. Bản dịch Tạ Quang Phát  tr. 189 ) 

3.- Văn Lang: 文 廊 (1) 

«  Văn Lang là nước của những người có Văn hiến hay là nước những người có tục xâm 

mình? 

Một số học giả hiện đại như Maspéro bảo chữ Văn Lang phải dịch là nước những kẻ xâm 

mình ( Royaume des tatoués et non rouaume des lettrés ) và tất nhiên được nhiều học giả 

khác theo. Nhưng chúng ta cho đó chỉ là óc Duy Sử, tức là một thứ khoa học cận thị xem 

thấy vỏ mà mất ruột. Trước hết là Duy Sử vì có nhắc đến tục vẽ mình. An Nam chí lược 

quyển I, “ Người châu Giao. . . vẽ mình bắt chước người Ngô Việt “ . Sách Cương 

Mục quyển I thì nói về Hùng Vưong có chép rằng: “ Thời ấy cư dân xuống nước hay bị 

Giao long làm hại, vua bèn dạy người lấy mực họa thủy quái lên mình, từ đấy mới khỏi bị 

hại, tục Văn thân xâm mình bát đầu từ đấy “.   Còn thể kể thêm sách Toàn Thư ngoại kỷ 

quyển I, và Hoài Nam Tử, chương I. . .nhưng dù có nhiều sử chứng tới đâu cũng chưa thể 

kết luận rằng Văn Lang là nước những người vẽ mình, vì nếu thế phải dùng cả hai 

chữ “ Văn thân “ mới được. 

Đàng khác có thể hỏi : ừ thì vẽ Rồng trên mình để giống với Rồng, nhưng giống để 

làm gì? Để nó khỏi ăn mình hay mình ăn nó?    Bởi chưng nói rằng xâm mình để giống 

với Giao Long là một chuyện, còn giống với Giao Long để “ Làm gì “ là chuyện khác. 

Thưa câu thứ hai này sẽ biểu lộ cả một nền triết lý: Tức Duy Vât Sử quan hay Duy 

Linh Sử quan. 

Nếu Duy Vật thì bảo để nó khỏi ăn mình. Ta nhận xét đời nào người xưa ngu đến độ nghĩ 

rằng có thể đánh lừa con vật bằng mấy nét chấm để nó nhận là đồng tông. Như vậy lẽ này 

quá yếu, nhất là khi ta nhận thấy những nơi có tục Xâm mình thì thường lại dành riêng 

cho những hàng Qúy tộc, nghĩa là những người không phải xuống mò cá. Việt Sử lược 

quyển III, mục Lý Anh Tôn, năm 1157 chép về việc vua “ xuống chiếu ban luật. . . cấm 

Nô gia của các Vương hầu không được thích hình Rồng ở bụng. . . “ tức là giữ độc quyền 

xâm mình cho Quý phái mà thôi. Không riêng ở nước ta, mà đâu cũng thế , việc vẽ mình  

đều dành riêng cho Quý tộc cả. Trong quyển “ Văn Hiến Thông khảo “ của Mã Đoan 

Lâm ( tr. 401 ) có nói đến con gái Qúy tộc bên đảo Hải Nam trước khi kết bạn cũng có 

tục xâm mặt gọi là “ Thêu mặt: tú diện “ ( 繍 面), cô nào càng sang thì xâm càng 

nhiều nét, còn dân gian thì không được phép xâm. Vậy thì xâm mình Rồng vào mình 

không phải để khỏi nạn Rồng ăn mà chì là một cách “ Đeo lon “ để phân cấp, chắc tục lệ 

này phát xuất  từ lúc chưa mặc quần áo, nên lon không có chỗ khâu mới phải xâm thẳng 

vào mình để biết chào đại úy hay thiếu tướng. . .. 

Trong quyển Văn Hiến thông khảo “ Mã Đoan Lâm có nhắc đến việc Hán Vũ Đế “ lâu 

lâu xâm mình Rồng cho một ông Hoàng của chư hầu thì người ấy lấy làm ơn trọng đại 

như được nhập họ hàng Thiên tử ( Văn hiến 144 ) .  Như vậy đã rõ con Rồng ở đây đã 

trở thành thứ Long linh vật Tổ, chứ không phải là Giao Long ăn thịt người chi cả. 

Ngược lại chính người ta ăn Giao Long, ăn không phải lấy no lấy béo, nhưng để 

chịu lấy Linh lực của Vật Tổ. Đó là nghi lễ ăn Vật Tổ đã biến dạng dần để trở thành 

vẽ hình vật Tổ lên mình hoặc mặc áo bằng lông vật ( nguyên nghĩa của chữ Phục:服 ) 

( Sơn Hải Kinh ) là một loại sách Thần thoại nhằm dạy cách tận dụng những linh lực của 

các con vât, có viết rằng muốn làm chủ được những đức tính của con vật nào thì chỉ cần 
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ăn thịt nó, hoặc mặc áo bằng da nó. Ăn thịt con tinh tinh (đười ươi) thì có sức đi mau lạ 

lùng. Ai mang trong thắt lưng một miếng da hay mấy cái lông con ngựa đầu trắng có vằn 

như con hùm mà đuôi lại đỏ thì rất dễ nhiều con trai. Ai mang lông chim cú, mặt như mặt 

người, mà lại chỉ có một chân thì không phải sợ sấm sét, ai mặc áo bằng da một thứ cá 

bay thì khỏi lo sét đánh hay khí giới nào cấm phạm “ phục chi bất uý lôi, khả dĩ ngự binh 

“ ( Dances 261 ) . Con cóc là cậu ông Trời hễ đã mở miệng xin là Trời nể phải cho mưa, 

nên ai đeo bùa làm bằng da cóc thì tránh được tên bắn của địch. ( Dances 530 ).   Theo sự 

tin tưởng như trên, ta không lạ gì khi người ta tìm cách ăn thịt Giao Long. Vì Long là vật 

thiêng, nên xưa các vua giữ độc quyền cho mình. 

Nước ta từ thời lập quốc quân sĩ đều thích đeo long văn ở bụng và hai bắp vế gọi là “ Thể 

long “ . Đó cũng là hợp với tục dùng chữ Long để chỉ những ông vua mạnh nhất. Tên Lạc 

Long Quân hẳn là ở vào trường hợp này ( Văn hiến 141 ). 

Giải nghĩa như thế chúng ta mới hiểu đúng hiện tượng vẽ mình và khi người xưa như 

Triệu Ung hay Cao Du cho là cốt để tránh Giao Long thì nên hiểu là các ngài đã mất ý 

thức về ý nghĩa Vật linh rồi vậy. Cho nên cần đề cao ý nghĩa tiêu biểu trang sức như 

chính giáo sư Hòa đã viết đến hai lần ( tr. 149 - 151 ) mà tại sao lại còn giữ ý nghĩa trứ 

hình? 

Đàng khác tục Xâm mình có thể không liên hệ chi tới “ Văn Lang “, bới chưng đó là một 

tục lệ chung nhiều miền từ hai miền Dương Tử giang xuống đến Mã Lai, Océanie. . . đều 

có tục này, tại sao không gọi tất cả là Văn Lang, mà lại chỉ có nước của họ Hồng Bằng 

mới đặt tên là Văn Lang ? Nói cho đúng ra cũng có vài người Tàu dùng tiếng “ Văn 

thân “ để gọi ( xem Văn hiến tr.302 ) nhưng đó không phải là tên nước mà là nói phớt đến 

trong 3 chữ “ Văn diện bộc “ và xếp vào cùng một loại với những miền có tục kỳ dị như “ 

Xích khẩu “ ( xoa môi cho đỏ ); triết phủ: bẻ gãy xương sống khi con mới sinh . . . ) . 

Nhưng gọi thế chỉ vì những nhà mạo hiểm nghe hay xem thấy thế rồi về ghi lại trong dăm 

ba chữ , để chỉ một miền bé nhỏ xa lạ chưa ai biết đích xác ra sao. Và như thế là rất khác 

trường hợp nước ta thuộc Bách Việt đã lâu đời chiếm cứ 12 tỉnh miền Nam Trung Hoa, 

nghĩa là rộng hơn miền Hoàng Hà gấp đôi. Cũng không thể bảo rằng lúc ấy chữ Văn mới 

chỉ có nghĩa là xâm mình mà chưa đạt nghĩa Văn vật, bởi vì lúc đó người ta đã dùng chữ 

Văn để đặt tên Thuỵ cho những người có công lớn trong Văn học, như năm 154 trước d. 

l. nhà Hán phong cho quan Thái thú Tứ Xuyên chức và người trong miền quen xưng tụng 

là “ Văn ông “ vì có công lập ra trường học đầu tiên để đào tạo và tuyển lựa nhân tài, đến 

năm 124 nhà Hán theo đó lập ta trường đào tạo và tuyển lựa “ Bác sĩ quan “ ( theo sách 

Tiền Hán thư chương 89.p.2b ff và Neeham I. p. 106 ).    Lên cao nữa là danh cho Văn 

Vương nhà Chu. Trên cùng tột phải hiểu là Văn Tổ. 

Các sách thường không dám giải nghĩa Chữ Văn Tổ, chỉ đề là khuyết nghi, riêng có Mã 

Dung thì giải nghĩa là Trời, giải như thế là đúng, nhưng không đưa ra lý chứng nên không 

được mọi người theo. Chính ra Văn Tổ là Trời, hay nói cho thật chính xác thì phải nói cả 

Trời cả Đất theo câu “ duy Thiên Đia vạn vật chi phụ mẫu “ ( Kinh Thư Thái Thệ 

thượng ) và ý nghĩa này đã được dùng vào việc xếp đặt sông nước. Thí dụ về nước thì đời 

ông Vũ đã nói đến Ngũ Nhạc là 5 núi thánh của nước Tàu xếp đặt trong 4 hướng ông, 

Tây, Nam, Bắc, Trung là Thái Sơn (泰 山) về phía Đông nên cũng gọi là Đông nhạc ( 東 

岳 ) thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa sơn (華 山 ) thuộc tỉnh Thiểm Tây, Nam nhạc là núi về 

phía Nam gọi là Hành sơn ( 衔 山 ) thuộc tỉnh Hồ Nam, Bắc nhạc là Hằng sơn ( 恆 山 ) 
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thuộc tỉnh Sơn Tây, còn Trung nhạc là núi Trung ương tên là Tung sơn (嵩 山 ) thuộc 

tỉnh Hà Nam. Năm ngọn núi nói trên nói tắt là Thái, Hoa, Hành, Hằng, Tung ( xem 

Kinh Thư, Thuấn điển, câu 8, bản duịch Thẩm Quýnh tr.48 ). Tung sơn cũng gọi là Sùng 

Sơn ( 崇 山 ) hay Sùng Cao ( 崇 高 ) hoặc Thái thất (太 室 ).( Legge III. 131 ), Thái thất 

cũng là Văn Tổ, Văn Tổ cũng là Nghệ Tổ (文 祖:乂祖 ). Chữ Nghệ viết được cả đơn và 

kép (乂 藝 ),nhưng viết bộ đơn vẫn hay hơn, vì nói lên được hai nét Đất Trời giao hợp, 

do đó nảy sinh ra chữ Văn (文) cũng cùng ý nghĩa. Chữ Văn được Legge ( III. 36 ) dịch 

khá sát là “ the accomplished ancestor “ nghĩa là Tổ trọn vẹn hoàn hảo . Vậy mà trọn vẹn 

hoàn hảo cùng cực phải là “ Trời Đất giao hội “ và đó là nghĩa thâm thuý nhất hợp cho 

Minh triết là đợt thứ ba sau Bái vật và Ý hệ, vì thế lẽ ra mỗi khi ta nói đến “ Văn hiến chi 

bang “ hay “ Văn hoá “ là phải hiểu tới đó, hiểu tới bầu khí mà tơi gọi là “ Tâm linh sử 

quan “ . Bầu khí đó đã chớm nở trên bốn ngàn năm nay và được ghi lại trong Kinh Điển 

và nổi bật trong chương Hồng Phạm. Bởi thế nói rằng khi tiên Tổ ta đặt tên nước là Văn 

Lang thì những phần tử ý thức nhất trong các ngài đã đạt bầu khí Tâm linh, đó là câu nói 

có bằng chứng chính xác. Vì thế phải hiểu chữ Văn Lang không phải theo nghĩa là 

nước những người có học ( lettrés ) mà còn phải hiểu theo nghĩa cao cả nhất của chữ 

Văn lang trong Văn Tổ mới trúng đại đồng văn ( le grand context ). Và lúc ấy chữ 

Văn bao hàn hết mọi ý nghĩa từ thấp đến cao, mà thấp nhất là nét rằn ri của gỗ hay 

đá hoặc ngọc gọi là Văn, như Văn thân, sau cùng Văn Tổ như sau: 
            1.- Văn thân: là nét vẽ hay nét rằn ri trong gỗ đá. 

            2.- Văn học: theo nghĩa thông thường hiện nay. 

            3.- Văn công : Như Lễ Nhạc 

            4.- Văn đức: Khi đã khởi đầu hiện thực vào bản thân, đã cảm nghiệm. 

            5.- Văn Tổ: đã thể nghiệm. thể Đạo, tức đạt Đạo. 

Và khi xưng là “ Văn hiến chi bang “ thì phải bao hàm tất cả 5 ý nghĩa trên. 

Đã biết đặt tên nước Xích Quỷ thì có khó chi mà không đạt độ đặt tên nước là Văn 

Lang tức là nước lấy Văn hoá làm nền tảng, một đợt mà Âu Châu từ đời Phục Hưng 

đã khởi công đi vào mà đến nay vẫn chưa lọt. » 

 
( 1 ): Trong quyển Việt Hùng sử quan Ông Trần Văn Hợi có đề nghị viết Làng thay cho Lang . Vì trong 

sách Thủy Kinh Chú coi nước Văn Lang mọi rợ như sái lang. Tuy lý không được vững, vì đó chỉ là lối giải 

nghĩa của địch thủ. Nhưng chữ Làng nói lên tính chất quan trọng của làng Việt nam. Nên chúng ta có thể 

nhận để đặt nổi yếu tố ước trị của lang, nhưng không cần bỏ chữ Văn lang . 

 

H.- DỰ PHÓNG CÔNG CUỘC: GÁNH VÀNG ĐI ĐỔ SÔNG NGÔ 

I .- Trồi trụt niên hiệu Niên để  móc nối 

Niên hiệu đích xác nước Tàu mới có từ năm 721 năm khai mở sách Xuân Thu, sau 

đó người ta tính ngược lên tới Nghiêu Thuấn, rồi sau tới cả Hoàng Ðế nữa, cuối 

cùng lại ngược lên nữa tới cả Thần Nông năm – 2737 ( lưu truyền cho là năm – 3320 

), Phục Hy – 2852 ( lưu truyền  - 4480 ).  Sự tính ngược này có nhiều điều vô lý. 

Trước hết là Trúc Thư Kỷ Niên ( viết vào thế kỷ thứ 3 trước rồi lạc mất sau tìm ra được 

trong một số cổ mộ )  đưa ra niên hiệu khác với Kinh Thư sụt đi suýt soát 200 năm.   
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Thứ đến là các niên hiệu gán cho Phục Hy, Thần Nông quá muộn, khảo cổ tìm ra dấu 

vết văn hoá lối 4, 5 ngàn năm tr. c . n .   Ở cả hai di chỉ Long Sơn và Ngưỡng Thiều đều 

đã lâu 5000 năm là ít, nay lại mới tìm ra đợt trước cả Ngưỡng Thiều và Long Sơn hơn 3, 

4 ngàn năm như văn hoá Ðại Bôn Khanh có liên hệ với Hoà Bình tỏa ra ở Quảng Tây lên 

đến Ðài Loan ( xem The archeology of ancient China by  Kwang Chih Chang 3 rd, 

edition Yale univ. Press 1978 p. 152 ). 

Thứ ba  là gảy bỏ mất một lưu truyền dài hàng nhiều ngàn năm thuộc thời mà một hai 

học giả gọi là Sinic, còn tôi gọi là Viêm Việt, chứ Bách Việt cũng còn là muộn vì ban 

đầu chỉ có những tên Tam Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Di, Nhung, Ðịch, Man, Di.  

Thế nhưng tất cả lại có những nét văn hoá giống nhau như Tả nhậm ( Tứ Di tả 

nhậm ), xâm mình, đeo lông chim khi múa. . . và tất cả thuộc nông nghiệp lúa mễ ( 

lúa Tắc [1 ]chỉ là thiều số ).   Vậy mấy nét ấy nằm rõ trong tên Việt cổ viết với bộ mễ 

( 粵 ).  Nền nông nghiệp này cũng như thói tả nhậm và mặc lông chim được ghi trong 

Trống Ðồng mà  sử sách Trung Quốc đều công nhận chủ nhân là Lạc Việt, cũng 

như nơi phát xuất chính của Trống Ðồng được phát hiện ở nước Việt. 

[1 ].- Lúa Mễ ruộng ướt miền Nam . Miền Bắc ruộng khô, lúa Tắc tên chung chỉ là lúa 

mì, miến . . . của Tàu mạn Bắc .       Vì thế tôi gọi lưu truyền xa xưa đó là của Việt tộc 

và đề nghị phải dùng niên hiệu lưu truyền cho Phục Hy, Thần Nông chứ không để 

các nhà khoa học hạ thấp xuống rồi móc nối vào cổ sử Tàu, nó chẳng khoa học chút 

nào cả: nhận nó chỉ là giúp vào việc chôn táng nguồn gốc văn hoá Việt tộc mà thôi.  

Nói cơ sở thế để thấy rằng đem huyền số cơ cấu để lịch sử hoá thì chỉ là bày bịa vô 

nền.    Ðây cũng là lý do tại sao các nhà nghiên cứu người Tàu ngày nay không còn 

dám nói đến “ ngũ thiên niên sử ”. 
Trong cuộc cách mạng văn hoá do Trần Ðộc Tú và Hồ Thích khởi xướng vào năm 1920  

thì có nhóm rút sử của họ xuống 4000 năm. 

Cố Hiệt Cương cho rằng nếu gạn lọc cả những điều đáng nghi trong các sách gọi là sử 

chính thức ( không phải nguỵ thư ), thì có lẽ chỉ 2000 năm.   Ðó có thể là lập trường quá 

đáng y như  ngũ thiên niên sử. 

Chính sử Tàu chỉ có từ năm 721 tr. c . n .  Còn văn hoá Tàu được thai nghén từ đời 

nhà Thương tức từ thế kỷ thứ 17 tr. c . n .  trên nữa không có chứng tích gì bảo 

đảm, chỉ còn một mớ truyền thuyết như Bàn Cổ, Phục Hy, Thần Nông thì hầu chắc 

là lấy của Việt tộc như đã bàn trên  và những chương dưới .  Ngược với Việt Nam, 

nói 4000 năm văn hiến là còn ít vì căn cứ vào họ Hồng bàng với lối múa đeo lông 

chim làm cứ để tìm ngược lên thì thấy xa lắm, nói được là cho tới Phục Hy, Nữ Oa 

đều có chứng từ khảo cổ.   Không hiểu câu 4000 năm văn hiến xuất hiện lúc nào chứ 

nếu xuất hiện vào đời Trưng Triệu cũng không sợ bị cải chính, và nếu thế thì nay 

phải nói 6000 năm văn hiến.  Sáu hay hơn nữa cũng chẳng sao miễn tìm ra ấn tích 

để chứng minh cho nội dung ấy, mà nét đó tìm được ở văn hoá Bắc Sơn lối 5000 tr . 

c . n .  

II .- Người Tàu là ai 

1.- Người Tàu không là một chủng tộc riêng biệt 

Chưa biết là ai, nhưng điều quan trọng cần phải thải bỏ là cái quan niệm thông 

thường cho người Tàu là một chủng tộc riêng biệt, rõ rệt khác với Tứ Di xung 

quanh.   Ðó là điều ngày nay không một nhóm nghiên cứu nào dám nhận nữa, mà 

chỉ coi Tàu là tập hợp bởi rất nhiều sắc dân với những tên dị biệt như Tam Miêu, 
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Cửu Lê, Di, Ðịch, Man, Nhung, Việt. . . rồi sau thêm Mông, Mạn, Tạng, Kim, Hồ . . . 

nhưng nói chung thì là cổ Việt hoặc nói theo các nhà nghiên cứu thì Cổ Tàu là Sinic.   

Trong quyển Chine antique ( 17 ) ông Henri Maspéro cho Tàu chỉ là những người 

Cổ Việt ở mạn Bắc và nay nằm trong danh xưng Hán, khi nhà Hán mới lên còn tế 

Tổ của Việt là Si Vưu, và cũng có lúc xưng mình là Hán Man, là Viêm Hán như kiểu 

Viêm Việt. 

Tuy nhiên vào quảng nhà Hán thì Viêm Việt đã bị đồng hoá quá nhiều không còn ai 

nhận ra được nữa.   Muốn nhận diện phần nào phải vượt lên quảng nhà Chu và 

Thương. Khi Võ Vương nhà Chu giao chiến với vua Trụ thì Kinh Thư nói quân nhà 

Thương gồm toàn Di ( Thụ - tên vua Trụ - .  Hữu ức Di nhân . Thái Thệ . câu 16 ). 

Còn bên Chu cũng thế với quân mang các tên Dung, Thục, Khương, Mâu, Vi, Lữ, 

Bành , Bộc ( Mục Thệ câu 3 ).  Ðó toàn là Việt mang những tên khác nhau vì thuộc 

chi khác. 

Ðừng tưởng đó toàn là quân lính, còn cấp chỉ huy là người Tàu, đó là ý nghĩ sau này, chứ 

càng về trước càng không thấy có kỳ thị. Khi ông Thái Bá ( bố Văn Vương ) đi xuống 

miền sau này sẽ là nước Ngô thì ông không ngần ngại cắt tóc xâm mình, đóng khố.  

Không hề có kỳ thị, mãi tới sau này mà các vua tuyển cung phi hoàng hậu cũng chỉ lấy 

sắc đẹp làm tiêu chuẩn, chứ không hề kể đến sắc dân.   

Tấn Văn Công lấy một phát 4 người vợ toàn người Nhung ( tức là Di ). Còn thế lực các 

bà thì khỏi nói, đưa người nhà vào các chức quan trọng.  

Bố Tần Thuỷ Hoàng xưng là Tứ Sở vì mẹ nuôi là người nước Sở.  Nhiều nhà nghiên 

cứu đã đi đến kết luận rằng cho đến nhà Thương thì Tàu còn là Việt .  Nhà Thương 

mới vừa ra khỏi trình độ bộ lạc và mới lập thành nước Tàu về chính trị và văn minh như 

quân đội, chữ viết, thành thị, nhà nước.  Còn về văn hoá chưa có đóng góp gì đặc biệt . 

Tất cả lập lại của Việt tộc. 

III.- Nhà Chu: Khởi đầu văn hóa Hán Nho 

Còn thực đóng góp về văn hoá thì phải kể từ nhà Chu, một nhà phát xuất từ miền 

Thiểm Tây mang ít nhiều máu Turc đã chinh phục miền Cổ Việt mà sử gọi là nhà 

Thương. Vậy nên việc chinh phục này rất quan trọng, nó cũng xẩy ra một trật với vụ 

Aryen vào chinh phục Ấn Ðộ và cả hai đã  biến cải văn hoá bản thổ cho ra khác trước ( 

nước Cao Ly cũng được thành lập trong giai đoạn này ).  Cho nên ông Trương Quang 

Trực viết trong quyển The Archeology of Ancient China rằng nhà Chu chiến thắng nhà 

Thương kể như Tây Hạ thắng Ðông Di vậy ( p. 383 , 3 edition. New Heaven 1978 ).  

Vậy văn hoá Tàu chỉ hiện rõ nét từ nhà Chu: vì chất du mục được đưa vào Nho làm 

cho Việt Ðạo đốc ra Hán Nho sau này. 

IV.- Khác nhau giữa nền văn hoá Hán Nho với Việt tộc 

Hán Nho tuy manh nha ở nhà Thương nhưng phát triển mạnh từ nhà Chu; gồm mấy nét 

đặc trưng như thiên về Quân đội, đề cao Vua, đưa ra quan niệm Thiên mệnh để thánh hoá 

Dòng họ. . .  Như vậy là đã đưa đặt Quyền bính lên Trời rồi. 

Với Việt tộc xưa thì quyền bính thuộc về Người có Đức, có Tài cán, có Uy tín.  Nay 

nhà Chu đưa Thiên mệnh ra thay thế tức bỏ uy tín cá nhân để đặt nền tảng sang uy 

quyền Dòng tộc, Thiên mệnh. 

Ðó là tìm nền tảng bên ngoài con người và do sự liên hệ nằm ngầm sẽ cai trị theo lối Du 

mục là dùng Pháp luật nhất là luật hình vì nó tiêu biểu lối Du mục hơn hết. 
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V .- Luật hình 

Ở đây xin nói tới Chu Mục Công như được ghi lại trong cuốn “ Mục Thiên Tử  Truyện ”.  

Các nhà khoa học ngày nay đều cho đó là một quyển tiểu thuyết không có giá trị lịch sử, 

nhưng với triết thì nó lại có giá trị văn hoá.    

Yếu tố nổi nhất trong truyện là vụ Mục Công đến chầu Tây Vương Mẫu.  Tây Vương 

Mẫu tuy có tiếng là con trời nhưng mang trong mình đầy yếu tố du mục như có răng 

hùm đuôi báo, coi về các bệnh dịch hạch, vậy mà Mục Công xướng họa thơ với bà ( bà 

hay ông ) thì hẳn rằng những bài thơ đó phải mang âm hưởng du mục chuyên chế.  Ta 

đoán được thế vì Kinh Thư có ghi lại trong thiên “ Lữ Hình ” nói về hình luật do Mục 

Công thực hiện.  Mở đầu thiên bằng những lời lên án nặng nề Si Vưu vì đã dùng ngũ 

hình một cách tàn bạo. Tưởng là nói vậy rồi bại bỏ hay ít ra rút nhẹ, ai dè Mục Vương đã 

đưa ra vô số tội phải chịu cực hình lên tới 3000 nố. Trong đó có:   

  500 trường hợp bị chặt chân 

  300 trường hợp bị hoạn  

  200 trượng hợp bị giết 

  1000 trượng hợp bị cắt mũi hoặc thích chữ vào mặt. 

Chính vì sự tàn khốc như vậy nên ngày nay nhiều học giả đặt vấn đề tại sao một thiên 

sách đặc mùi du mục tàn bạo đến thế lại được Khổng Tử đưa vào Kinh Thư. Có người hồ 

nghi cho là không phải Khổng Tử đưa vào sách, mà do lúc Tần đốt sách rồi lúc Hán lập 

lại thì cho vào. Dù sao thì gốc tích thiên ấy là do nhà Chu không ai chối cãi ( về rất nhiều 

điển nữa đã bàn nơi khác, xin miễn lập lại ). 

Như vậy phải lấy nhà Chu làm khởi điểm cho văn hoá Tàu, nhà Thương là thời 

chuyển tiếp như biến thôn làng hoà bình thành ra thị xã hiếu chiến. . ., còn trước 

nữa chỉ là Việt, tuy đã có những làn sóng du mục tràn vào được dán nhãn hiệu là 

Hoàng Ðế, là Nghiêu, là Vũ, thì đấy là những liều lượng du mục nhỏ, nên tất cả bị 

Việt tộc cải hoá, chưa đủ sức làm ra một dân tộc mới.  Ðiều đó chỉ xẩy đến đời 

Thương Chu, và chỉ có tự Chu mới thực sự có Tàu xét như một dân tộc đối với Việt. 

VI.- Tại sao Việt lại bị chinh phục? 

1.- Mạn Bắc nổi về Quân sự 

Thưa có nhiều lý do, trước hết là do du mục xâm chiếm, nắm được quyền hành nên đoạt 

thâu dễ dàng, đó là sự thường đến nỗi luật chung làm như hai nhịp thay đổi làm nên lịch 

sử nhân loại, một bình, một loạn.  Thời bình học thuật phát triển, thời loạn chiến tranh 

phát triển ( Civ. 117 ).    Ông Will Durant đã viết: “ nổi về quân sự là mạn Bắc: Aryen 

đổ xuống Dravidiens, người Archeans và Dorians xuống chinh phục Cretans và Egeans; 

người Germans đổ xuống Romans; người Lombards xuống Italians; người Anh đổ xuống 

thế giới.   

Mãi mãi thế, phương Bắc sản xuất người thiện chiến và cai trị, phương Nam sản 

xuất nghệ sĩ và thánh nhân và kẻ hiền lành ăn tự trời ” ( Civ.I  379 ) .   Luật chung đó 

cũng xẩy ra ở đất Tàu, người Tàu là Bắc, người Việt là Nam. 

2.- Chữ Nho trở thành yếu tố Thống nhất kinh khủng 

Ðã vậy người Tàu có được một công cụ hết sức hiệu nghiệm, đó là chữ Nho, một chữ 

tượng ý không những đẹp nhất và thành công nhất hoàn cầu, vì mỗi chữ đọc khác 

nhau tuỳ mỗi nơi, nhưng trông vào lại hiểu nhau liền.  Vì vậy chữ Nho trở thành yếu 
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tố thống nhất kinh khủng, không một nền văn hoá nào bì kịp.  Các nhà nghiên cứu 

về Tàu đều phải công nhận rằng nước Tàu mà còn đến ngày nay và to lớn thống 

nhất như vậy là nhờ có chữ Nho.  Ðấy là nói về mặt ngoài “ tượng ý ”.  Còn ý đó là 

chi thì lại là nền nhân bản của Hoàng Việt đã được thành lập cách huy hoàng và 

trung thực đến độ đáng xưng là Nhân chủ.   

3.-  Chữ tượng ý của Nho  hội nhập được nền Nhân chủ của Hoàng Việt 

Vậy mà chữ Nho đã hội nhập được nền nhân chủ nọ nên mang trong mình một uy tín bất 

dịch giúp cho Tàu vừa được thống nhất, vừa được tiếng là chủ nhân ông của chữ Nho. 

Ðang khi đó Việt tộc bị tước đoạt, mất chữ Nho, không còn cách nào ghi chép thành ra 

một mình Tàu ghi chép sự kiện xa xưa thì tất nhiên bao sự kiện đều trở nên của Tàu hết 

trọi.   Ðó là kể sơ qua vài ba sự kiện bó buộc chúng ta phải làm lại cổ sử của Tàu, vì 

nó là việc cần thiết trong việc tìm hiểu về nguồn gốc và sự chính truyền của nền Văn 

hoá Việt tộc.   Bài này cũng là để trả lời một vài ông tiến sĩ non nớt mới du học về 

nước dịp tôi cho ra quyển Việt Lý Tố Nguyên đảo ngược các điều tin tưởng trước, 

mấy vị đó phàn nàn tại sao tôi lại làm hư thiếu niên, nói những điều trái với sách vở 

xưa nay như vậy.”      

I.- Vụ hiếp dâm lịch sử lớn nhất chưa được tuyên án. 

( Hùng Việt sử ca: 10.- Vụ hiếp dâm. . .  Kim Định ) 

I.- Văn hóa và Văn minh 

“ Bàn về văn minh Hy Lạp, ông W. Durant có mở đầu một câu: 

“ Khó có thể thiết lập một nền văn minh mà không cướp phá, cũng như khó có thể 

duy trì văn minh mà không phải dùng đến nô lệ ” ( Civ.II . 10 ).   Ðó là câu đáng ghi 

nhớ, vì nó thực cho hết mọi nền văn minh. Chữ văn minh ở đây xin hiểu theo nghĩa 

chuyên biệt ngược lại văn hoá.  

Văn hoá đi với nông nghiệp vốn tính hiền dịu và tổ hợp theo lối thôn làng được cai 

trị bằng tục lệ.  Văn minh trái lại đi với thành thị, quân đội, nhà nước, pháp luật. 

Phân biệt này tỏ ra rất thuận tiện trong việc tìm về nguồn gốc, nhất là trong khảo cổ, nên 

được dùng nhiều trong bộ triết lý An Vi.  

II.- Mẻ cướp lớn: Hoàng Đế hiếp Nữ Oa Thái Mẫu 

Hôm nay xin nói về một vụ cướp đoạt lớn nhất mà văn minh Tàu đã phạm đối với 

văn hoá Việt: đó là vụ Nữ Oa Thái Mẫu bị Hoàng Ðế hiếp. 

1.- Những cột cái của Văn hoá Việt 

Sự vụ rất phiền toái cần được một lần phanh phui để thấy rõ cổ sử Tàu ra sao, Việt bị ăn 

hiếp như thế nào ? 

Ta biết 3 cột cái của Việt là số 2,  3,  5, Nho công thức thành Âm Dương, Tam tài, 

Ngũ hành.    

Ðó là những ý niệm bao la trừu tượng đã được cụ thể hoá bằng đặt ra cho những tên 

huyền sử:  

Tam tài trở nên Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông đại diện cho Trời, Ðất, 

Người.  Người chỉ bằng Nữ Oa trong tay cầm cái quy ( ┼ )  cũng gọi là thập tự nhai thành 

bởi hai nét ngang dọc, nét ngang chỉ đất, nét dọc chỉ trời, nghĩa là thiên địa chi đức.  
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Còn Ngũ Hành được cụ thể hoá bằng Ngũ Ðế là Thái Hạo, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế 

Nghiêu, Ðế Thuấn.  Trong bảng Ngũ Hành, hành Thổ quý nhất do địa vị trung ương 

được xếp như sau : 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← Thổ  → Kim 

↓ 

Thuỷ 

 

Ðó là lối xếp cơ cấu với ý nghĩa siêu hình dành cho Thổ, địa vị siêu lên khỏi bốn hành 

chung quanh để chỉ con Người Ðại Ngã làm chủ vũ trụ.  Ðó là lý tưởng còn trong thực 

trạng ngũ hành cũng như âm dương đã bị lạm dụng theo nghĩa ma thuật dị đoan. 

2.- Móc nối với Tam Hoàng, Ngũ Đế 

Ngũ hành cũng được dùng vào lịch sử để làm dáng cho triều đại, bắt họ với những 

Tổ huy hoàng, theo đó quý nhất là Tam Hoàng, thứ nhì là hành Thổ, thứ ba mới 

đến 4 hành chung quanh.   

Con Người ai chẳng sính làm đẹp cho dòng tộc, người Tàu cũng theo luật đó, nhưng  đã 

nổi bật trong vụ này vì có thuyết Tam Hoàng, Ngũ Ðế trợ lực: gia phả quý nhất là móc 

nối được với Tam Hoàng, nếu không được thế cũng phải cố níu lấy một Ðế nào đó mới 

chắc có Thiên mệnh trước mặt dân chúng vì các Ðế kế tiếp theo thứ tự thiên tiên Ngũ 

hành, nên móc nối dòng tộc vào được Ngũ đế là chứng minh được Thiên mệnh cho dòng 

tộc.  Triều đại nào lên ngôi đúng vào hành Thổ thì sang vô cùng.  Vậy ta hãy xem các 

triều đại xếp đặt theo thứ tự các hành, các hành theo thứ tự các mùa như sau : 

 

              Mộc chỉ mùa     Xuân        màu xanh 

              Hỏa chỉ mùa            Hạ                màu đỏ 

              Thổ chỉ mùa            Tứ Quý        màu vàng  

              Kim chỉ mùa            Thu              màu trắng 

              Thuỷ chỉ mùa           Ðông           màu đen. 

 

Ðó là thứ tự vòng sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. 

Ngũ Ðế đầu tiên xếp theo vòng sinh này mở đầu bằng Thiếu Hạo gọi là Kim Thiên. 

Ngược lại thứ tự khắc: Thuỷ khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.   

Cuối đời Chu đã bắt đầu đặt gia phả triều đại, nhà nào cũng cố móc nối với một ông 

lớn như Nghiêu, Thuấn, Chuyên Húc, Hoàng Ðế.  Tư Mã Thiên có lẽ vì nể đạo Lão 

đã dùng vòng kháng, vòng khắc đặt Hoàng Ðế lên đầu ở hành Thổ, ông Granet gọi 

đó là tội gian lận bắt được quả tang đổi Huyền thoại ra Sử ký.   

 

Theo bảng này nhà Chu ở vào hành Hỏa, dùng màu đỏ ( màu Chu ), nhà Hán kế tiếp Chu 

phải là hành Thuỷ ( Thuỷ khắc Hỏa ) nhưng hành Thuỷ tầm thường không xứng với nhà 

Hán đã mở mang bờ cõi rộng chưa từng có trong lịch sử Tàu, vậy phải xoay trở thế 

nào cho được hành Thổ.  Thế là nhà Hán diệt Tần nhận hành Thổ, đúng điềm triệu 

xuất hiện khi lên ngôi trong đó có sâu đất ( Thổ ) vô kể ! 
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Tuy sự tráo trở đó gọi được là xuôi, vì thứ tự Ngũ Ðế chưa được phổ biến lắm, nhưng 

cũng không qua mắt được một số Nho gia trong đó có Lưu Hâm và con là Lưu Hưởng đã 

lập lại bảng sinh với hai điều đổi mới:   Một là đẩy xa hơn: các người trước như Trâu 

Diễn, Tư Mã Thiên chỉ đi đến Hoàng Ðế là tận cùng. Trái lại cha con Lưu Hâm gồm 

cả Thần Nông và Phục Hy vào nữa.   
Hai là thêm vào một ít triều đại tuỳ bằng “ hành Thuỷ đệm ”  để xếp chỗ ngon cho thần 

tượng của ông như sau : 

                       Hành                       Nhà cai trị  

                       Mộc                           Phục Hy 

                        ( Thuỷ đệm )             Cung Công  

                       Hỏa                           Thần Nông  

                       Thổ                             Hoàng Ðế  

                       Kim                            Thiếu Hạo ( Kim Tân )  

                       Thuỷ                           Chuyên Húc  

                       Mộc                            Ðế Cốc 

                       ( Thuỷ đệm )              Ðế Chí 

                     Hỏa                            Ðế Nghiêu 

                        Thổ                              Ðế Thuấn 

                        Kim                             Hạ Vũ  

                        Thuỷ                            Thương 

                        Mộc                             Chu 

                        ( Thuỷ đệm )              Tần             

                        Hỏa                             Hán 

                        Thổ                            Vương Mãng  

 

Theo bảng trên Hán bị mất ghế Thổ phải ra ngồi ghế Hỏa, làm sao được Hán triều 

hoan nghênh, Lưu Hâm suýt bị thiệt mạng là thế.  Nhưng khi Vương Mãng lên nắm 

chính quyền liền tuyên dương bảng trên vì mình được vào trung cung hành Thổ ( 

Hỏa Hán sinh Thổ vương Mãng ), thế là sang hơn nhà Hán: không thèm móc nối với 

Ðế Nghiêu như nhà Hán nữa, mà với Hoàng Ðế tức lên một bậc: từ Ðế nhảy lên Hoàng!  

Hoàng Ðế trị theo Thổ đức, Vương Mãng trị theo Thổ đức màu vàng chói.      

Nay ta phân tích thì thấy rõ sự giả tạo, nhưng xưa ít ai nhận ra, nhất là khi Vương 

mãng đổ thì lưu truyền đã ăn sâu lại được biên cả vào Tiền Hán Thư, thế là bảng 

trên được công nhận chính thức, được tin tưởng cho đến đầu thế kỷ 20 không một ai 

đặt vấn đề .  Trong bảng trên ta thấy Hoàng Ðế được tôn vinh cùng cực: vừa lên bậc 

Hoàng, còn Ðế thì ở địa vị Thổ.   
Không thể tôn vinh Hoàng Ðế hơn được nữa.  Hoàng Ðế được tôn vinh tức dân Tàu được 

lên theo, được tôn vinh đên cùng tột, nên Lưu Hướng có đổi bảng khắc ra bảng sinh, có 

đưa thêm vào nhiều cải cách, cũng vẫn theo Tư Mã Thiên dành chỗ tốt nhất cho Hoàng 

Ðế.      

3.- Vết tích ăn cướp không thể  cạo sửa. 

 Ðiều đó không lạ:  dân nào cũng có thể làm thế, nhưng ở đây sự tôn vinh kéo theo 

một sự ăn hiếp là đẩy Nữ Oa ra để có chỗ trống cho Hiên Viên được tham dự vào 

đợt Hoàng, nhưng đây là vụ ăn cướp không kịp cạo số.  Vì theo huyền thoại Tàu 

không bao giờ có tên Hoàng, mà chỉ có Việt mới gọi là Hoàng Việt.   Việt bắt đầu 



 

96 

 

bằng Hoàng kỷ, Tàu khởi ở Ðế kỷ.  Vậy chữ Hoàng thêm vào cho Hiên Viên là giả 

tạo, đồ nghề giả tạo là thuyết Tam tài, Ngũ hành.  Ðó là điểm một. 

4.- Đánh mất tính đối xứng của Âm Dương 

Ðiểm hai là sự giả tạo trên làm mất tính chất cân đối Âm Dương ở bộ ba đầu là lưỡng 

Long chầu nguyệt : Nguyệt là Nữ Oa làm nguyên lý Mẹ ngự giữa hai long là Phục Hy và 

Thần Nông theo luật Kinh Dịch “ Quả vi chủ : ít làm chủ ” được biểu thị bằng quẻ Li của 

Việt tộc.   Phục Hy và Thần Nông là hai hào dương phải nhường ngôi chủ tịch cho Nữ Oa 

ở giữa. Cả ba đều là Việt.    Theo phương pháp phân tích máu văn hoá thì Phục Hy Nữ 

Oa đều là họ Tiên Rồng. Phục Hy có họ Phong ( gió : liên tưởng tới chim ) cũng có tên là 

Thanh Tinh tức là rồng xanh, cũng họ Rồng như Lạc Long Quân. Còn Nữ Oa sinh tại Ðồ 

Sơn tên cũ của Cối Kê , kinh đô Việt Chiết Giang, lúc qua đời thành chim Tinh Vệ ( cùng 

họ Tiên ( chim ) như Âu Cơ  ).   Huyền thoại nói: chim Tinh Vệ tha  đá “ lấp bể Ðông ” 

vì đã chết đuối ở bể.   Ðó là nói liều, vì Nữ Oa có nghĩa là loài ở dưới nước ( nhái, ốc , cá 

), ta gặp hình bà đầu người mình rắn, hoặc cá . . . làm sao chết đuối được; bà tha đá bỏ 

xuống biển là dấu nhớ thương Phục Hy, nhớ thương Thanh Tinh.   Chữ Tinh Vệ nói lên 

sự muốn duy trì bảo vệ mối liên hệ với Thanh Tinh, tức là Rồng xanh, vì đó là liên hệ nền 

tảng.    Huyền sử nói bà là em hoặc vợ của Phục Hy, cả hai chữ chỉ tỏ mối tình thắm thiết, 

đồng thời nói lên mẫu đề huyền thoại một số dân Ðông Nam Á anh em lấy nhau.  

 

5.- Tính chất duy Dương của văn minh Tàu 

Thêm một lẽ Nữ Oa thuộc văn hoá Ðông Nam của Việt tộc.  Mối liên hệ thắm thiết ấy bị 

Hoàng Ðế phá vỡ, đẩy Nữ Oa ra ngoài, tức văn minh bỏ nguyên lý Mẹ, để trở nên duy 

dương du mục.  Ðó là tính chất nổi trong văn minh Tàu.  Tàu thờ Hậu Tắc  ( lord millet ) 

làm điền tổ.  Tắc là lúa ruộng khô ( pannicled millet ) đối với mễ ( oriza sativa ) ruộng 

nước mà điền tổ là Thần Nông.  Thần Nông bị đẩy do Hậu Tắc ( thành ra xã tắc ) thì vào 

ẩn ở nông thôn.  Nông thôn là tổ của văn hoá, duy trì nguyên lý Mẹ.  Còn văn minh tỉnh 

thành chú ý nguyên lý Cha. Văn minh du mục thắng thì nguyên lý Mẹ bơ vơ mất chỗ 

đứng, chỉ còn cách bù trừ bằng lương tri : nói bóng là gửi những viên đá xuống biển đối 

với việc đội đá vá trời.   Ðá chỉ nơi ở của chim Tiên ở trên núi ( đá ) tức ở giữa Trời cùng 

Ðất để làm mối lên liên hệ với cả hai: cả Trời ( đội đá vá trời ) cả Ðất chỉ bằng nước bằng 

hình trên Trống Ðồng, chim Âu ( Cơ ) lao xuống trên miệng Rồng đặt cái hôn sâu thẳm, 

cái hôn giao cấu để sinh ra 100 con  đang nhởn nhơ múa hát trên thuyền.   

Vậy thí Tinh Vệ không có y lấp bể Ðông mà là cố nối lại phần nào mối liên hệ đằm 

thắm cũ, nó phảng phất 4 câu thơ do tiềm thức cộng thông kinh hứng qua ngọn bút tài 

tình của thi bá Nguyễn Du: 

  “ Ngọn triều non bạc trùng trùng 

  Với trông con nước bóng hồng lúc gieo, 

  Tình thương bể thắm lạ điều 

  Mà hồn Tinh Vệ biết theo chốn nào ” 

Ðó !  Hồn tinh Vệ không tha đá lấp bể, mà gửi cánh hồng về thăm chồng để phần nào cố 

duy trì “ tình thương bể thẳm ”  là nguyên lý Mẹ.  Nhờ sự cố gắng tha đá bỏ bể đó mà văn 

hoá Việt Nho chưa đến nỗi đốc ra đực rựa, tức còn giữ được phần nào nguyên lý Mẹ như 

sự mềm dịu, nhu nhã đi với tình người.  



 

97 

 

Còn văn minh do Hoàng Ðế lãnh đạo vì đẩy Nữ Oa ra thì Tam Hoàng trở nên đực 

rựa:  ba cái đực rựa thì quá duy dương, nên văn minh trở nên du mục, võ biền, 

chuyên chế.  

6.- Càng sửa càng sai 

Người lập ra bảng này cũng cảm thấy có sự bất ổn nên thêm tên Cộng Công tuy dòng dõi 

Thần Nông nhưng đã làm nứt Trời, khổ công Nữ Oa phải vá đi vá lại, nên phải kể là Việt 

gian không thể thay thế Nữ Oa được.  Vả Cộng Công là đực rựa thêm vào thì ra 4 góc: 

mất cả chữ Ba cao trọng của Tam Hoàng. Vì thế bảng trên không được công nhận khắp 

hết. 

Ta thấy trong các sách Tàu kể thứ tự Tam Hoàng Ngũ Ðế không hợp nhau.  
Ngũ Ðế có Huỳnh Ðế, Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn.  Tam Hoàng thì có 

Toại Nhân, Phục Hy, Nữ Oa.  Mỗi sách có bảng riêng (1 ) .  Ðây là bài tổng quát không 

tiện đi vào chi tiết, chỉ cần biết có sự khác biệt trong các sách để không ngạc nhiên khi 

nghiên cứu. 

7.-Vụ ăn hiếp gây tai họa ngàn đời 

Sự dị biệt chỉ nói lên chứng tích của vụ ăn hiếp.   Cần ghi nhận nữa là vụ ăn hiếp này 

có tầm ảnh hưởng vô biên vì nó không là trò chơi gia phả vô tội vạ mà là đại diện cho 

trào lưu chung của nhân loại là văn minh du mục đàn áp văn hoá nông nghiệp, và 

từ đấy đã chôn táng nguyên lý Mẹ mà chúng ta cần phải phục hoạt ( xin xem bài còn 

Mẹ trong Kinh Hùng ).  Ðó là việc dài hơi. 

8.- Huyền thoại và Lịch sử của Tàu 

Ở đây ta hãy nhận định tóm lược rằng sử Tàu chỉ đáng tin cậy là tự năm 721, trên 

nữa thì nhận tạm được đến nhà Thương, ngoại giả đều là huyền thoại, đừng tin là 

lịch sử, cần phải phân biệt thực hư, vì điều này rất quan trọng đến việc tìm về 

nguồn gốc văn hoá Việt tộc. 

( 1 ) Ông Eberhard có lên sổ được cả trăm bảng khác nhau như bảng của nhóm Âm 

Dương, của Hồng Phạm của Trâu Diễn, của Nguyệt Lệnh, của Tố Văn  ( Hoàng Ðế nội 

Kinh ) của Lễ Ký . . .  Need.  II.  264 . 

 

Việt Nho chỉ có ý bênh vực con người chống lại du mục đã hiện thân vào du mục, và 

du mục bên Viễn Ðông đã bắt tay phần nào với Tàu đã vô tình tư sản hoá những 

mẫu mực của Việt.  Năm 1919  Tàu làm cuộc cách mạng văn hoá tưng bừng ở tại 

dùng tiếng Bách Thoại thường dân làm ngôn ngữ văn học, nhân đó nhiều nhóm nhiều 

đại học đã đi tìm lại những chuyện cổ tích, những huyền thoại của thôn dân, của các sắc 

tộc thiểu số, thu thập và in ra nhiều ngàn truyện xưa, nhưng sau Tưởng Giới Thạch đã 

chặn đứng trào lưu đó, một trong các lý do có lẽ ‘chính cốt là sự tìm kiếm đó làm lu 

mờ hoặc phá huỷ hẳn những trang đầu oai nghi của “ Ngũ thiên niên sử  Tàu ”, vì 

các Hoàng Ðế cao cả bị ánh sáng khoa học soi vào thì chỉ còn là những anh hùng thần 

thoại nghĩa là giả tạo ( Hoàng Ðế, thí dụ ) hoặc là những vật tổ của các bộ lạc Man Di ( 

xem chi tiết trong quyển Folktales of China by Wolfram  Eberhard . The University of 

Chicago 1965 p. XXXIV ). 
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9.- Cần nối chí vua Quang Trung để phục Việt 

Vua Quang Trung xưa có giấc mơ đòi lại hai tỉnh Lưỡng Việt đã bị gọi bằng tên 

không liên hệ đến chủ quyền cũ, nay đổi ra Quảng Ðông, Quảng Tây.  Ta cần nối 

chí Quang Trung trong lãnh vực tinh thần là thâu hồi lại chủ quyền các truyện 

huyền sử đã bị coi là của Tàu: như truyện Bàn Cổ, Tam Hoàng . . . 

Hiện bầu khí rất thuận lợi vì được sự trợ lực của các khoa học Tân nhân văn: khảo cổ, 

dân tộc học, nhân tộc học, xã hội học, cổ sử, cổ nghệ, cơ cấu luận.  

Do đó từ năm 1970 năm xuất bản quyển “ Việt lý tố nguyên ” tới nay tôi đã viết rất 

nhiều, quan trọng nhất là “ Sứ Ðiệp Trống Ðồng ”.   Nhưng xem lại thấy lực bất 

tòng tâm: cánh đồng mênh mông, mà phương tiện và sức không đủ, nên chỉ xin coi 

các sách trên đây là mấy tiếng kèn ra trận gửi đến các nhà chuyên môn mai hậu để 

hợp lực viết lại những trang sử thời sơ khai của nước nhà, những trang sử đầy ứ 

chất văn hoá cao cả mà bấy nay chưa  được khai quật đúng cung cách.  Hiện thế 

giới đang có những cố gắng khai quật như vậy, nhưng sự việc không được sai trái 

như đối với Việt Nho, bởi văn hoá Việt đã có lâu đời được thành lập vững bền trước 

khi Hoàng Ðế xâm nhập, nên đã để lại ấn tích sâu đậm trong dân gian, nhờ đó mà 

nghiên cứu được nhiều tiêu điểm đánh dấu bước đường truy căn.  

10.- Cần Phân biệt Tả và Hữu nhậm 

Sau đây xin đưa ra tục Tả nhậm làm thí dụ : Tả nhậm nghĩa siêu hình là hướng theo 

Trời, là chỉ “ tình thương bể thẳm ” Kinh Thư nói : “ Tứ Di tả nhậm ” : Bốn Di theo tục 

tả nhậm . Bốn Di cũng là tứ hải, theo sách Nhĩ Nhã là 4 dân quanh nước Tàu tức là Việt 

tộc. Tiền nhân cất nhà có lễ “ Thượng đòn dông ”, lấy hướng Ðông làm trọng ( tức là Tả 

nhậm ).  

Con gái ở phòng Ðông, con trai ở phòng Tây, đó là theo lúc Nữ Oa còn làm nội tướng. 

Các điển chương như Lạc Thư, Trống Ðồng đều tả nhậm ( tiến theo vòng tay tả ).   

Kinh điển Nho chứa đầy lộn xộn, khi đề cao tả, lúc đề cao hữu ( như đã bàn trong 

Việt lý tố nguyên ), nhưng sự lộn xộn đó là những ấn tích quý hoá cho việc truy tầm 

nguồn gốc.   

Ðại để ban đầu Hoa tộc đề cao bên Hữu, khinh dể bên Tả, gọi là Trái ( tay Trái ) là 

hèn ( Tả đạo là Tà đạo ), nhưng sau bị Việt cảm hoá dần dần: coi trọng bên Tả, khi 

tiếp khách thì để khách bên Ðông  tức bên Tả là có ý trọng kính.  

Ði đường đàn Bà bên Tả, đàn Ông bên Hữu ( nam tử do Hữu, nữ tử do Tả   Lễ Ký II . 515 

) .  Sau còn coi trọng bên Tả bên Ðông đến độ dành phòng Ðông cho Thái tử kế vị gọi là 

Ðông cung Thái tử.    Nay ta nói: “ Nam Tả Nữ Hữu ”  là vô tình đi theo Hán Nho.  

Chứ theo Lạc Thư thì về ngay bên hữu . “ Nam tử do Hữu ”, chàng ràng bên Tả chi đây, 

chực theo đóm Hoàng Ðế  ăn tàn Du mục hay sao? 

Tóm lại vì Văn  hoá Việt xuất hiện lâu đời truớc, đã để lại những rễ lớn như Lạc 

Thư, Trống Ðồng, tục Tả nhậm, Gái ở phòng bên Tả . . . , nên nguyên Lý Mẹ vẫn 

còn hoạt động phần nào.  Huyền sử  chỉ bằng tích:  

Nữ Oa đội đá vá trời, tha đá lập bể. 

Âu Cơ nghi mẫu lâu lâu gặp Lạc Long Quân trên cánh đồng Tương. 

Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm có hội . . . 

Do vậy “ phục Việt ” trở thành một ngành nghiên cứu đầy hứng thú có bằng chứng 

thi vị mà vững chắc.  Hơn nữa đó cũng là làm việc đóng góp tích cực vào nền Văn 
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hoá loài người đang cố gắng làm sống lại nguyên lý Mẹ để tẩm nhuận cho nền Văn 

minh hiện đại đượm thêm tình Người .”    ( Hết trích ) 

K.- Vụ hiếp dâm lịch sử : Hai Lão, ba Cô với một Trò 

( Hùng Việt sử ca: 11.- Hai lão. . .    Kim Định ) 

 

  “ Một trò là Hiên Viên Hoàng Ðế  

  Hai lão là Lão Bành hay Bành Tổ và Dung Thành  

  Ba cô là  Tố Nữ, Thái Nữ , Huyền Nữ. 

Còn giáo trình là quẻ Ký Tế để dạy cách làm Tình sao cho được trọn hảo. Hậu quả của 

bài học Dục nọ sẽ ra sao ? Ðó là ba tiết mục được bàn sau đây:  

Trước hết bàn về người Học và thành phần Giáo sư : 

I .- Người Học là Hiên Viên ( 1 ) 

Một khi Hiên Viên chiếm được chỗ trung cung của Nữ Oa xong liền tự phong cho mình 

chức Hoàng Ðế, rồi một trong những việc đầu tiên là lo hội nhập nền Văn hoá của Nữ 

Oa. Muốn học thì phải đi rước Thầy:  Thầy đó là “ hai Lão ba Cô ”.   Ðây là một trang 

Huyền sử hay nói mộc mạc là một Huyền thoại được đặt ra quảng cuối nhà Chu nhằm đề 

cao Hoàng Ðế, nhưng dưới Tiềm thức thì trái ngược, đó là nói lên việc Hoàng Ðế nhận 

Văn hoá của Viêm Việt.    

Ðiều này được ghi lại bằng nhiều truyện đã nhắc đến trong quyển “ Việt Lý Tố Nguyên ”, 

nhất là câu:  

“ Tích nhật Hoàng Ðế dắc Si Vưu nhi minh ư Thiên Ðạo ” : “ ngày xưa Hoàng Ðế 

được Si Vưu thì sáng  ra ( hay biết được ) về Ðạo Trời ”.   Nói Ðạo Trời là cái gì lạ với 

Hoàng Ðế mới chỉ biết có Ðạo Ðất.   Nói khác đi Hiên Viên thuộc Văn hoá Du mục 

ngầm chỉ trong tên Hiên Viên ( Hiên :  軒 : xe của quan Ðại Phu ; Viên : 轅 : Tay xe ) là 

một thứ xe, nên cả hai tên đều viết với bộ xa, xe đi với Công thương bên Du mục, cũng 

như “ Sĩ nông “ bên Viêm Việt.  Hiên Viên còn biểu lộ tính chất du mục trong số 4 khi  

chiến Si Vưu : Hiên Viên dẫn đạo quân có 4 con ác thú : hổ, báo, hùng, bi  ( Leg. III . 

108 ).   Thời sau người Tàu đặt lễ giỗ Hiên Viên là ngày mồng 4 tháng 4, hẳn có liên hệ 

tiềm thức với vụ con số 4 này, con số ruột của Hiên Viên . Ðó là những căn cứ  để gọi 

Hiên viên là du mục.  Ðến nay thêm một bằng chứng chói chang khác trong vụ Hiên 

Viên rước thầy về học Kinh Dịch, tất cả đều nói lên rõ sự vụ là văn minh du mục của 

Hiên Viên được văn hoá nông nghiệp của Viêm Việt tẩm nhuận ra sao.  Ðiều đó được 

hàm tàng ngay trong thành ngữ “ vài ba ” : vài là hai lão, ba là ba cô. 

II .-Hai Thầy ( 2 ): Lão Bành hay Bành Tổ với Dung Thành 

Cả hai tên đều ngầm chỉ Viêm Việt. Chữ Bành cùng họ với Bàng ( Hồng bàng ), Bàn ( 

Lộ Bàn ), Bà , Ba ( hồ Bà Dương cũng đọc là Ba Dương ).  

Còn Dung là Trung Dung diễn bằng số  2 – 3  giữa hai Thái cực chỉ bằng số 1 và 4 .  4 và 

1 không thể gặp nhau, vì có 2 , 3 ở giữa.   Còn 2 với 3 thì liền ngõ và ở giữa, nên chỉ đạo 

Trung Dung, tức đứng giữa hai Thái qúa là 1 và 4.   Trong hai Lão có một vị tên Dung 

Thành, ta đoán được đó là tên tiêu biểu để chỉ người hiện thực được đạo Trung Dung, là 

đạo lý ruột hay Lý tưởng của Việt Nho. Dung Thành đôi khi cũng mang tên là Thái Bá, 

thì đó chẳng qua cũng là Bá, Ba , Bà, Bành, Ban như đã nói trên.  Trong quyển sách 

thuốc “ Hoàng Ðế Nội Kinh ” hoặc “ Hoàng Ðế Tố Vấn ” hay nhắc đến Thái Bá, coi như 
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phát ngôn nhân của Tố Nữ.  Ðây nói hai Lão hay vài Lão, vì số Lão có vẻ uyển chuyển 

không hẳn hai mà vài, vì có lúc thêm Thái Bá: có phải người thứ ba hay chỉ là một tên 

khác của Bành Lão hay Dung Thành ?  Không rõ lắm, nhưng địa vị các ông kém các bà 

thì rõ, vì các ông chỉ là phụ Giáo, còn Giáo chính ngạch là 3 cô.   

III.- Ba cô ( 3 ): Tố Nữ, Thái Nữ, Huyền Nữ 

Vì thế, các khoá trình lưu lại phần lớn mang tên  3 cô như: Tố Nữ Kinh, Huyền Nữ 

Kinh Diệu Pháp, Tố Nữ Diệu Luận.  Ba cô đây chẳng chi khác hơn là nguyên lý Mẹ 

chỉ bằng những tên huyền sử là: 

    Tố Nữ 

    Thái Nữ 

    Huyền Nữ. 

 

H. Maspéro dịch Tố Nữ là “ fille de simplesse ”.  Ông Van Gukik ( 105 ) đề nghị “ fille 

de candeur ”, Thái Nữ dịch là fille choisie ”, Huyền Nữ “ fille aux Cheveux de Jais ” ( tóc 

đen nháy ) , ( Gulik 107 ) . 

Con số hai Lão ( 2 )  ba cô ( 3 ) biểu thị Văn hoá Viêm Việt.   Viêm số 2 chỉ Lửa đỏ 

hay quẻ Li ( Li là mặt trời ) nên cũng gọi chung là Xích đạo chỉ phương Nam.    Còn Việt 

là số 3 ( tự 2 vượt lên 3, màu xanh, hành mộc, số 3 chỉ phương Ðông. Cả hai dồn lại 

thành Ðông Nam, nói bằng số là 3 – 2  hay 2 – 3.   Dân Viêm Việt thường có tục “  Ðiều 

đề ” vẽ trán. Một lưu truyền rằng nhiều chi vẽ trán xanh đỏ, gọi là “ xích văn lục tự ”, 

nghĩa là Văn thì đỏ, Chữ thì xanh, nếu thế chắc họ đã vẽ theo bộ chữ kỳ  (  示 : 2 nét 

ngang trên, 3 nét dọc dưới ) .  Ðiều đó làm liên tưởng tới hai Lão và ba Cô ở trên.  Tóm 

lại đây là lần đầu tiên  được ghi lại về việc Du mục Tây Bắc tiếp thu Văn hoá nông 

nghiệp Ðông Nam. Vì là lần đầu tiên nói quá ư “ Huyền sử ”, nghĩa là hàm tàng một cách 

âm u.  

Ta có thể kể một vài lần nữa về sau như vụ ông Vũ đúc 9 đỉnh tức đúc hai Văn hoá lại 

một :  Văn minh Du mục số 4 với Văn hoá Ðông Nam ( 2 + 3 = 5  ) số 5 thành ra con 

số 9, nên gọi là 9 đỉnh.  
Ông làm được vậy là nhờ có bà Thầy, gọi bóng là “ lấy được vợ Việt ”.   Thực ra sách nói 

là lấy vợ ở Ðồ Sơn: “ thú vu Ðồ Sơn ” ( Kinh Thư. Ích Tắc, câu 8 Leg . III . 85 ) . Nhưng 

Ðồ Sơn trước nữa gọi là Cối Kê hoặc nữa đều ở vùng Châu Từ miền Hoài Giang, cũng là 

quê bà Nữ Oa, vỉ vậy nói lấy vợ Việt cho giản tiện .  Lần thứ ba nhắc đến việc Du mục 

tiếp thu Văn hoá nông nghiệp là khi Văn Vương nhà Chu rước thầy Dục Hùng là 

người đứng đầu đất Kinh tức Kinh Man, địa bàn của Bộc Việt, Lạc Việt. 
Ðại để đó là những trang Huyền sử nói lên vụ Văn hoá Ðông Nam ( 3 – 2 ) của Viêm 

Việt biến cải Văn minh Tây Bắc ( 4 – 1) của Hiên Viên ra sao. 

IV.- Bài dạy: Chữ Dục = Làm Tình (Âm Dương hòa ) 

Bây giờ bàn đến bài vở xem “ Hai Lão ba Cô ” dạy gì?   Thưa dạy chỉ có một bài là Dục 

, nói cho văn vẻ một chút là làm Tình.  Nói xiết chặt hơn nữa là “ quẻ Ký Tế ”  trong 

Kinh Dịch.  Ðó là quẻ thứ 63 áp chót kép bởi quẻ Khảm và quẻ Li.   Ký Tế thường dịch 

là “ đã xong ”, làm trọn, còn ở đây có nghĩa là dạy sao để việc giao cấu được trọn hảo.   

Học giả Van Gulik dịch là l’union parfaite ( Gulik 63 ) và nhận xét thêm: các sách vở về 

Dục tình đều tựa trên quẻ này, hơn nữa nói được quẻ này là nền tảng tư tưởng của 
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Tàu, tức của Việt Nho.  Vì đây là nền tảng Minh triết của Việt Nho, nên ta hãy đưa 

ra ít hình ảnh quen dùng để ghi đậm nét .  
Trước hết là hình I  ( mượn từ Van Gulik 66 ) về quẻ Ký Tế. 

 

Hình quẻ Ký Tế. 

 

 

 

 

 

 

Bảng có đề  4 câu chữ Nho rằng: 

Khảm tượng lai điền      Li quái thành ách 

Thiên Ðịa định vị :  Phản bổ hoàn nguyên. 

    

Hai câu cuối tương đối dễ hiểu mà ý lại cao xa, tức là nói chuyện giao cấu mà cuối cùng 

dẫn tới “ Thiên Ðịa vị yên ” thì vạn vật được trở về nguồn cội.  Còn hai câu trên rắc rối ở 

chữ điền và ách.   Ðiền là làm cho đầy, hoặc động cựa êm êm.  Còn ách ( 1 ) là cái ách 

quàng cổ con vật kéo xe, kéo cày.   Tiếng Latinh là jugum. Hôn phối là conjugum. Chữ “ 

con “  chỉ cùng. Conjugum là cùng kéo ách. Quẻ Khảm chỉ con trai thứ nên đại diện cho 

Nam, còn quẻ Li chỉ thứ Nữ nên đại diện cho Nữ. Nhưng đôi khi ta thấy lộn ngược, 

Khảm Nữ, Li Nam là tại xét cái đức, cái power.  Khảm là nước, còn Li là lửa.  Nên nghĩa 

giao thoa như vậy là truyện thường trong Kinh Dịch. 

( 1 ) .- Bản khắc không được rõ. Có thể là chữ loát hay ách. Tôi chọn chữ ách xem ra hợp 

hơn . 

Bài học còn được minh họa bằng đồ biểu : Long hổ giao cấu đồ, cũng mượn từ Gulik 

118. 

Hình Long hổ giao cấu đồ. 

 

                    
   Bạch diện lang quân kị bạch hổ 

   Thanh y nữ tử khóa thanh long 

   Duyên hồng đỉnh biên tương kiến hậu 

   Nhất thời khai tỏa tại kỳ trung . 

Nghĩa : 

   Chàng mặt trắng cỡi bạch hổ 

   Nàng áo xanh cỡi rồng xanh 

   Chì Sa bên đỉnh sẽ thấy quả 

   Một thời khai mở ở bên trong. 
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Chì : con trai, Đan sa ( mercury ): con gái .  Chữ mặt trắng thêm vào để chỉ màu trắng 

phương Tây cũng như bạch hổ tượng trưng Tây Bắc. Hành Mộc màu xanh là nguyên lý 

Mẹ, phương Ðông. Hoặc một hình ảnh khác là Nữ Oa Phục Hy quấn đuôi nhau . 

 

Hình Nữ Oa Phục Hy 

 
Nữ Oa cầm thập tự nhai cũng gọi là Quy.Phục Hy cầm thước vuông gọi là Củ. 

 

Còn nếu nói thanh cao nữa cho hợp câu” Thiên Ðịa vị yên ” thì hình Bát Quái do vua 

Phục Hy vạch ra gọi là Tiên thiên Bát quái. 

Hình Tiên thiên Bát quái . 

1. Kiền   2. Ðoài  3. Li    4. Chấn  5. Tốn   6. Khảm  7. Cấn   8. Khôn 

 

Xem hình trên ta thấy mỗi quẻ đối nhau chan chát: 1-8; 2-7; 3-6; 

4-5. 
Ðó là bản tóm Kinh Dịch, vì 64 quẻ đều thành bởi hai quẻ đơn 

chồng lên nhau: một nằm trên  “ khom khom cật ”, một nằm dưới 

“ ngửa ngửa lòng ”. 

 

( Các cặp đối cực đối xứng với nhau: Càn / Khôn; Đoài / Cấn; Li / khảm; Chấn / Tốn )  

V.- Ý nghĩa của bài học: Âm Dương hòa 

Bây giờ bàn đến hậu quả của bài học “ kỳ cục ” nọ.  Ðây là chỗ các người thanh giáo có 

thể đặt câu hỏi nghiêm nghị rằng : Kinh với sách gì mà toàn nói tàm bậy vậy cà ?  

Cả một đoàn giáo sư chọn lọc kỹ lượng để đưa đến triều đình dạy một vị Hoàng Ðế 

cao cả, mà đem chuyện bù cú ra nói là cái nghĩa chi ?   

Các cụ chửi cũng có lý do vì thế “ bên trong còn lắm điều hay ” hay hơn nhiều mà tôi 

không dám nói tới, chỉ xin nói sơ qua về hậu qủa của bài học ( duyên hống đỉnh biên 

tương tiến hậu ).   Có một điều mà các học giả quốc tế hầu như đồng thanh công nhận là 

đang khi các Văn minh đồng thời với Tàu thì hoặc đã chết ngóm từ lâu như Sumer, 

Babylon, Egypt, Greece, Roma, hoặc đã biến đổi nhiều như Ấn Ðộ, Âu Tây, chỉ có Tàu 

còn y nguyên về nền tảng và vẫn thịnh đạt, vẫn vươn lên, với một nền Văn hoá có sức 

quy tụ đặc sắc, vậy xin hỏi bí quyết đó tự đâu?  

 Ông Gulik cho người Tàu đã khéo léo duy trì được sự cân bằng giữa yếu tố Nam và 

Nữ và điều đó ngay từ đầu kỷ nguyên của chúng ta ( Gulik 412  414 ). 

Câu nhận xét đó quả là đúng, nên chúng ta đào sâu thêm.   

 Trước hết là câu giữ được Quân bình từ đầu thì rất đúng thì rất đúng vì chúng ta 

đã thấy ngay từ đầu một đoàn giáo chức đã biểu lộ sự Quân bình ngay trong thành 

phần của mình là 2 Nam 3 Nữ, tức con số vài ba của Việt tộc đó.   

 Thứ đến là đề tài đua ra hàm chứa một sự quân bình không đứt đoạn, tượng 

trưng bằng quẻ Ký Tế. 63 quẻ kia cũng đều là nét song trùng như thế : tức một quẻ 

Trên, một quẻ Dưới, nghĩa là bài học không bao giờ rời xa cái vụ làm Tình.  Ðấy 
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chính là Ðạo Trời Ðất đã xuất hiện ngay từ thuở khai Thiên lập Địa có bao giờ bị 

đứt quảng đâu.  Nếu đứt quảng thì chúng ta đâu có ở đây để mà kẻ viết người đọc. 

VI.- Việt Nho lập Đạo ngay chỗ cho là hư hỏng đó 

Việt Nho nhằm ngay vào cái chỗ đó để lập Ðạo, sau này sách Trung Dung ( câu 12 )  

tuyên bố “ Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ Phu Phụ ” Ðấy là điều kỳ lạ: Ðạo gì mà bắt 

đầu ngay từ chỗ lôi thôi nọ.   

VII.- Ai phải ai quấy 

Quả là kỳ lạ vì hầu khắp thế giới ít ra hai nền Văn hóa lớn là Âu Tây và Ấn Ðộ 

không nói tới vụ đó nữa, Âu còn cho đó là hư hỏng, nói đến là hèn hạ, là tội lỗi? Ai 

đúng  ai sai ?   Ðây là chỗ mà nhiều Triết gia và Dân tộc học đang bù đầu tìm lý do tại 

sao cơ quan sinh dục ban đầu được hết mọi dân cổ sơ thờ lạy mà đến nay mới nói đến thì 

đã đỏ mặt cho là không đứng đắn để khỏi nói là hư hỏng! 

Nhưng ai đây mới thật là hư hỏng ?   Có phải những người bị lên án là hư hỏng hay 

chính những người lên án mới đích thực là hư hỏng tức làm đảo lộn Trật tự thiên 

nhiên: cái được tôn thờ lại bị đảo ngược thành cái huý kỵ! Tại sao vậy ?  

VIII.- Lý do hư hỏng: Lật ngược Trật tự thiên nhiên 

Người ta đưa ra đủ giả thuyết, rằng Triết lý An Vi thì thấy đó là tại thiếu nét Song 

trùng tức không biết nhìn toàn bộ, mà đã vội ngưng tụ lại ở một điểm nào đó. 

Hãy lấy một thí dụ nhỏ nằm trong trào lưu lớn nọ là con Rùa: xa xưa ngay tự đời Ân, 

người Tàu cũng tôn thờ Rùa như một trong tứ linh. Thế mà tại sao từ đời Minh về 

sau thì lại coi là tục. Không còn gì thoá mạ cho bằng gọi ai là Rùa đen.   Ðó là lời chửi 

tục tỉu nhất ( bên Nhật cũng như bên Việt không bị vạ nên vẫn kính Rùa ).   Riêng vụ này 

có lý do lịch sử là tại người Mông Cổ khinh tất cả những gì của Tàu, đã vậy còn đẩy quẻ 

Ký Tế đến chỗ thái thậm.  

Sự vụ xẩy ra đại lược như sau:  Quân Nguyên theo Phật giáo Tây Tạng, bên đó có 

lối thiền bằng Giao cấu. Người ta tạc tượng Nam thần đang giao hợp bằng cách ôm 

vào lòng một Thần Nữ, các tượng đó gọi là Yab Yum.  Tàu dịch là Lạc Phật. Các đôi 

tân hôn cưới xong thì đến đảnh lễ rồi lên sờ vào cái nút của Phật để học bài “ Sinh 

dục ” ( Gulik 324 ).  Quá đáng là thế, nên một khi người Tàu lấy lại được độc lập 

liền phản đối đập phá om sòm.   
Do sự phản động quá mạnh đó mà mắc vào cái lỗi xem nhìn một phần thay vì cái nhìn 

thanh thản an vi cách bao trùm. Nếu nhìn bao trùm toàn thể sự vật, ở đây toàn thể con 

Rùa cả mu lẫn chân thì có thể vươn lên ý nghĩa Mu Tròn chỉ Trời, 4 Chân ( vuông ) chỉ 

Ðất.  Còn nhìn theo lối chấp ý thì chỉ chú mục vào có cái đầu, rồi nghĩ cái Dương vật lúc 

này đã bị tục hoá. Thế là có màn đảo lộn” tự vật Thánh ra vật Tục ”, rồi kinh tởm tục, rồi 

bỏ hẳn.  Cũng may nhờ bài học thâm sâu của “ hai Lão với ba Cô ” nên tuy cũng mắc 

bệnh, nhưng mới là sốt rét vỡ da, chưa đến nỗi nhập lý gây nên bệnh trầm trọng cả tâm lý 

lẫn siêu hình là chọn một bỏ một tức sự nghiêng hẳn về những cái bé nhỏ, khiến cho Văn 

hoá trụt mất bên Âm cũng gọi là nguyên lý Mẹ, mà trở nên duy Dương Đực rựa, gây nên 

tại họa tày trời cho nhân loại ngày nay. 

Riêng Văn hoá Tàu vẫn còn giữ được phần nào sự cân đối giữa Âm và Dương, nên 

vẫn trường tồn không cần thay đổi nền tảng. 
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Bí quyết phải tìm ở đâu ?    Hãy trở lại với cái phallus để tìm căn do: hỏi tại sao bên Tàu 

không bao giờ bị hạ bệ, tức không bao giờ nó bị gọi là “ Củ tội ” mà vẫn giữ tên là “ 

chày ngọc ” ( Ngọc hành ) với sự cao quý ?  Tôi cho rằng bí quyết nằm trong chữ Việt, 

nghĩa là Việt lên, siêu vượt.  Chứ ban đầu trong giai đoạn Tôn giáo Phong nhiêu thì quẻ 

Ký Tế cũng được thực hiện đậm nét lắm, như ta thấy tỏ trên cái nắp thạp Ðào Thịnh ( 

tỉnh Yên Bái ), bốn đôi đang làm tình cách trọng thể với Dương vật to quá cở thợ mộc. 

 

 

Hình thạp Ðào thịnh ( tỉnh Yên Bái ) 

 
 

Nhưng rồi nhờ Việt tính nó đã biến thể nhiều cách như hai Giao long đang Giao Chỉ ( 

giao hai tay ). 

 

Hình Giao Long 

 
Hoặc như hình Nữ Oa phục Hy quấn đuôi nhau để rồi biến dần ra thanh thoát hơn nữa 

như : 

  Cá nước Chim trời 

  Số Chẵn số Lẻ 

  Gạch Đứt gạch Liền. 

Rồi những gạch chồng lên nhau thành quẻ Đơn, rồi cứ hai quẻ đơn chồng lên nhau thành 

ra 64 quẻ Kép.  Rồi biến thể lần nữa thì ra Thập tự nhai thẳng ( ┼ ) hay Thập tự nhai chéo  

( × ). Thập chữ chéo này hóa ra chữ nghệ ( 乂 ) , chữ nghệ làm nền tảng cho chữ văn ( 文 ) 

trong Văn Lang hay giao  ( 交 ) trong Giao Chỉ, rồi vô số biểu tượng khác cũng như lược 

đồ tự phiền toái như Hà Ðồ, Lạc Thư, Minh Ðường, Nguyệt Lệnh cho đến vòng Con 

Giáp và bao danh từ như Vũ Trụ, Núi Sông, Nước Lửa, Tiên Rồng. . .tràn ngập vào nền 

Văn hoá Việt Nho đến độ trở nên Cơ cấu uyên nguyên của nền Văn hoá đó đem lại cho 

nó một sự cân bằng siêu tuyệt. 
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Ðang khi hầu hết các Văn hoá vì thiếu chữ Dịch ( 易 ), chữ Biến thể, cứ để phallus 

nguyên con mà thờ thì đến một lúc nào, con người bị chi phối vì một ý niệm tư riêng 

nào nên coi sự thờ phallus là chướng liền bỏ tuột, thế là trở nên duy Dương đực rựa.  

Không duy Tâm thì cũng duy Vật.  Xem thế đủ biết ba bài học của hai Lão ba Cô 

thực là quan trọng vô cùng, nó là tinh hoa của Kinh Dịch, nền móng của Văn hoá 

Ðông Nam. 

 

Nhờ đó là Âm Dương vẫn được duy trì, nhiều khi còn đem treo cả bên cạnh bàn thờ để 

tôn kính mà chẳng ai lấy làm lòng, vì nó đã được biến thể, có thể nói là trở nên trừu 

tượng để thanh thoát vươn lên làm đà tiến đến chỗ cao siêu cùng cực như Ðất Trời, rồi 

cuối cùng đến chỗ chỉ Có với Không tức đi đến Quân bình siêu linh.    

Nói khác là từ chỗ “ rất thấp ” Nam Nữ giao hợp mà bò lên tắp tít tới chỗ siêu hình 

Có Không, Không Có: Hữu Vô tương sinh ”:  Vô là Âm, Hữu là Dương, tức là nét 

song trùng ở đợt sâu xa nhất bao trùm cả Vũ Trụ hơn hết.  Ðó là nhờ tác động Việt. 

Chính nhờ tác động Việt nọ mà Tàu duy trì được sự Quân bình nền tảng, làm cho 

Văn hoá trở nên trường tồn.  Ðó là đại để khóa trình “ hai Lão ba Cô với một Trò ”, 

nó vừa muốn chứng tỏ sự vụ Văn hoá Viêm Việt đã cải tổ nhuần nhã hoá Văn minh 

Du mục Bắc phương, vừa nói lên sự hiệu nghiệm ơn ích của bài học, mới coi tưởng 

như trò đùa mà kỳ thực là đặt căn bản trên nền móng cực kỳ vững mạnh.  Nhờ đó 

mà Văn minh Tàu còn giữ được chất Nông nghiệp với nguyên lý Mẹ đến 60 %, còn 

Việt đến 90 % là do bà Thầy ( đội tên Nữ Thần Mộc )  dạy làm nhà chữ Ðinh ( 丁 ) 

thanh hơn quẻ Ký Tế một độ.”    ( Hết trích ) 

L.- Ba vụ trộm rùa 

( Văn Lang vũ bộ: 17.- Ba vụ trộm rùa.  Kim Ðịnh  ) 

I.-Rùa: Huyền sử tóm lược Đạo lý của Việt tộc 

“ Rùa đây là Ðạo Người thành bởi Ðạo Trời Ðạo Ðất. Xuyên qua cả huyền sử lẫn 

lịch sử, nước ta đã xẩy ra ba vụ ăn trộm rùa, cả ba lần đều gây ra đau thương cho 

quê hương đất nước.  

Vì vậy hôm nay, chúng ta bàn về ba vụ đó mong tài bồi cho Ðạo Người ngày thêm vững 

mạnh để bảo vệ con Người. Con Người được Việt Nho quan niệm như sự tổng hợp của 

đức Trời đức Ðất. Khi hai chỉ Trời Ðất giao thoa đúng liều lượng thì đó là con Người 

chân nhân. Tiền nhân đã dùng rùa làm biểu hiệu Người vì nó có lưng tròn tượng trưng 

Trời, mình vuông tượng trưng Ðất.  Do biểu hiệu như thế, nên kể nó vào một trong tứ 

linh: Lân, Ly, Quy, Phượng.    Quy đặt ở giữa Ly và Phượng chính là cơ cấu hoá biểu 

tượng Tiên Rồng: Tiên là Chim ( Phượng ); Rồng Là Ly ( Rồng biển ) sinh ra con là 

Quy, nên Quy chính là hình ảnh Người.  Người Việt là con của Mẹ Tiên, Cha Rồng, 

nên Rùa cũng được coi như bản tóm lược được Ðạo lý của Việt tộc.  Vì nền Ðạo lý 

này xuất hiện rất sớm mãi ở thời tiền Ngôn, tiền Niệm, tức thời chưa có Văn tự cũng 

như chưa có Lý thuyết, nên Ðạo lý được gửi vào những Huyền thoại.. Về sau con 

cháu mất ý thức nên gọi là chuyện hoang đường.   

II.- Đạo Người với Sử mệnh Dân tộc 

Vì muốn trả lại cho các truyện kể trên ý nghĩa thâm sâu của nó, nên tôi gọi là Huyền sử.   
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Như vậy Huyền sử chính là Sử trình của Ðạo Người nhưng được ghi lại bằng những 

nét u linh huyền ảo.  Bởi đó là điều đã xuất hiện rất sớm ngay từ thời hồng hoang.  Vì 

xuất hiện rất sớm nên cũng rất căn bản quan trọng. Hễ người giữ được thì hạnh phúc, mà 

lỗi Ðạo thì khổ lụy.   Chính vì thế nên Sử trình của Ðạo Người gắn liền với Sử mệnh 

của Việt tộc tức Việt tộc thịnh hay suy là tùy thuộc vào mức độ giữ được Ðạo Người 

nhiều hay ít. 

III.- Huyền sử với những cuộc Hưng, Vong 

Sau đây là mấy Huyền sử nói lên những cuộc Hưng Vong đó: 

1.- Truyện trộm rùa thứ nhất ở Bột Hải 

a.- Câu chuyện Long Bá câu rùa 

Truyện đầu tiên ghi lại trong sách Liệt Tử về một vụ ăn trộm Rùa như sau:   Ở phía 

Ðông trong Bột Hải có một vực thẳm không đáy, gần đó nổi lên 5 đảo, tên là: Ðại Dư, 

Viên Kiều, Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai.  Mỗi đảo cao 3 vạn dặm, rộng 9 

ngàn lý, các đảo cách nhau 7 vạn dặm.    Nhà cửa trên đảo làm bằng vàng ngọc, chim 

muông thân thiện với người, cây cối tốt tươi, hoa thơm quả ngọt, ăn vào làm cho không 

già không chết.  Vì vậy mà sống trên đảo toàn là Thánh, mỗi ngày bay qua lại thăm nhau 

nhiều lần.  Chỉ phiền là các đảo cứ trôi nổi theo nước thuỷ triều.  Thượng Ðế sợ một ngày 

kia các đảo sẽ trôi sang Tây, nên truyền cho thần Trung Cương liệu lý.  Thần này sai 

khiến những con Rùa khổng lồ đội đảo trên lưng, cứ mỗi đảo là 3 con, 5 đảo thành 15 

rùa, nhờ vậy mà các đảo trở nên vững như bàn thạch.  Không may ngày kia có người 

khổng lồ tên Long Bá từ miền Bắc đến câu mất 6 con đưa về lấy mu Rùa dùng vào việc 

bói toán.  Thế là 2 đảo Ðại Dư và Viên Kiều trở nên bồng bềnh, dạt trôi về biển Bắc, 

rồi chìm mất, chỉ còn lại 3 đảo Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. 

b.-Nước Văn Lang  được hạnh phúc nhờ giữ được đảo 3 Rùa 

Trên đây quả là một trang Huyền sử. Bột Hải hay Việt Hải cũng thế.  Có thời nhiều chi 

Việt cư ngụ trên sông Bộc, nên Bách Việt cũng có tên là Bách Bộc.  

Còn những con số toàn là Huyền số quen thuộc của Việt tộc: số 3 chỉ Ðạo Ba, số 9 là 

“ Cửu Thiên Huyền Nữ ” ( nguyên lý Mẹ ), số 15 là 3* 5 = 15, 15 bộ nước Văn Lang.   

Dân Văn Lang là những người giữ được Ðạo đó nên sung sướng như tiên thánh: thức ăn 

đầy đủ, đối với nhau bằng tình ái, trong nước không có cảnh Chủ Nô, đấu tranh Giai cấp. 

Thần Trung Cương là cương vị của đạo Trung Dung tức Ðạo Người, Ðạo Trời, Ðạo Ðất 

hợp lại mà thành, nói bóng là đảo được chở bởi 3 con Rùa, không cho trôi lên mạn Bắc 

hay sang Tây, vì đó là hai miền trái đạo Trung Dung. Bắc số 1 , Tây số 4, cả hai nhà 

những số chỉ sự thái quá ( bộ số giữa là 2 – 3 ) , nên là miền chưa vượt được Bái vật ( bói 

rùa ) hoặc Ý hệ ( ăn trộm tức chinh phục ).     Long Bá là Bá đạo ưa dùng số chẵn, số 6 ( 

trong 6 con Rùa bị câu ) là số Duy vật “ Con sông Lục đầu nước chảy xuôi một dòng, tức 

là Duy nào đó, ( duy Vật hay duy Tâm  đều là nước chảy xuôi một chiều cả ), nên cũng 

làm chìm mất Ðại Ðạo.  Còn lại được 3 đảo:  

 Một đại biểu đức Ðất là Phương Hồ ( hồ vuông ),  

 Một đại biểu đức Trời là Doanh Châu ( Doanh là tròn đầy ngầm chỉ số 3  Trời. 

 Bồng Lai là cộng hai đảo kia mà thành, nên rất đầy đủ.  
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Ta quen nói : “ Bồng Lai tiên cảnh ” là do tích này.  Ðó là hình ảnh xa xôi diễn tả cùng 

một ý như bánh Dầy bánh Chưng tức Đạo làm Người.  Hễ giữ được thì đạt Hạnh phúc 

gọi là được “ Thiên sinh Ðịa dưỡng : vạn vật dục yên ” ( mọi vật đều được hưởng nhờ ), 

ngược lại là trầm luân khổ lụy, như được chứng minh bằng hai truyện trộm Rùa sau: 

2 .- Truyện trộm Rùa thứ hai: Trọng Thuỷ 

Truyện trộm Rùa thứ hai là Trọng Thuỷ mà ai trong chúng ta cũng đã biết là nó đã gây 

ảnh hưởng quyết liệt vào nước ta. Trọng Thủy cũng từ Phương Bắc như Long Bá, đánh 

lừa Mỵ Châu là tiêu biểu nguyên lý Mẹ ( lúa mễ : Mỵ hay Mễ là một ), nên nước Văn 

Lang bị tan tành, Văn hoá Việt tộc bị Hán Nho che phủ. 

3 .- Truyện trộm Rùa thứ ba: Hegel, Karl Marx 

Lần trộm Rùa thứ ba xẩy ra khi Hegel lấy hứng từ Kinh Dịch để đưa ra Biện chứng 

pháp. Tuy không chỗ nào Hegel nói là mình đã lấy hứng từ Kinh Dịch, nhưng người ta 

có quyền suy đoán như thế do hai lẽ sau :  

4.- Kinh Dịch với Leibnitz, Hégel và Marx 

Trước hết là Kinh Dịch đã được Leibnitz ( 1646 – 1716 ) giới thiệu với Âu châu trước 

Hegel ( 1770 – 1831 ). Hai là những luận đề của Hegel đều tương tự với luận đề Kinh 

Dịch, như dùng biện chứng động thay vì Danh lý cứng đọng: dialectic thay vì logic.  

Ðồng thời thuyết “ phiếm thần tương tự với thuyết “ Thiên Ðịa vạn vật đồng nhất thể ” . . 

.    

Tôi nói tương tự mà không nói y hệt, vì nếu Hegel cũng như Cộng sản múc được 

Chính đạo của Dịch Lý thì đã là đại phúc cho con Người rồi, nhưng dàng này chỉ lấy 

được có cái vỏ.   Học giả Armaury de Riencourt gọi Hegel là con hoang Á Châu ( 

xem The soul of China. Harper ; Colophon book, 1964 , từ trang 166 ). 

Theo Dịch pháp thì mọi sự biến động đều tự Nội giữa hai đối cực Âm Dương, nói 

bằng biểu tượng là giữa Trời cùng Ðất mà Trung Ðạo là con Người.  

Khi nào người đánh mất một Cực thì cũng là mất ý thức về sự Biến động tự Nội như 

trường hợp triết học Tây Âu chỉ là một chiều hoặc duy Vật hay duy Tâm nên là triết học 

im lìm làm bằng những ý niệm cứng đọng.  Mãi cho tới Hegel mới nhận ra sự sai lầm đó, 

nên đánh đổ Danh lý, tức là Lý luận căn cứ trên những ý niệm im lìm để đưa ra Biện 

chứng pháp thay vào.  Biện chứng có hai điều mới đối với logic cũ :  

 Một là nó động,  

 Hai là  sự động nằm ngay trong nội tại sự vật.  

Sự vật nào cũng biến động do đó mang trong mình yếu tố mâu thuẩn.   

Hegel gọi đó là Quyết đề và Phản đề, khi giải hòa được Quyết đề và Phản đề thì có 

Tổng đề.   Rồi Tổng đề trở nên Quyết đề mới hàm chứa Phản đề mới và cả hai lại 

hoà giải trong Tổng đề mới nữa.  Sự vật cứ thế mà tiến mãi cho tới Tinh thần tuyệt 

đối. 

a.- Luận đề cũa Marx 

Karl Marx đã học được Biện chứng pháp với Hegel.  Nhưng Marx chê Hegel là sai lầm, 

vì đặt Biện chứng trong Ý niệm, mà lẽ ra phải đặt trong Sự vật, trong Nhân sự, vì chính 

Vật chất quyết định Tinh thần, Tư tưởng chỉ là phản ảnh của Sự vật. Chính Sự vật là đầu 

mối Tư tưởng. Tư tưởng tiến theo Biện chứng là vì Sự vật tiến theo Biện chứng như thấy 
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được trong các đợt Kinh tế: Kinh tế đời pPong kiến bị phá vỡ do Bourgeois.  Bourgeois 

bị phá vỡ do Tư bản rồi Tư bản sẽ bị phá vỡ  do Phản đề của nó là Vô sản.  Hiện Tư bản 

đang mang trong mình Mâu thuẩn sắc bén là giới Vô sản của Thợ thuyền, vì sự sản xuất 

có tính cách công cộng do Vô sản làm ra, thế mà quyền Sở hữu lại nằm trong tay mấy 

Chủ nhân Tư bản.  Ðó là Mâu thuẩn Nội tại, nên thế nào rồi Tư bản cũng sụp đổ theo luật 

Duy vật biện chứng mà tiến trình xảy ra đại khái như sau: giới Thợ thuyền càng ngày 

càng đi lên đến chỗ nghèo khổ cùng cực, nên càng đoàn kết lại mạnh, càng được tổ chức 

chặt chẽ có kỷ kuật, đang khi giới chủ nhân càng ngày càng trở nên thiểu số thì càng 

không đủ sức điều hành guống máy sản xuất. . . thế là sụp đổ.   Chính giới Tư bản với 

máy móc ngày càng tinh vi đang tự đào lỗ chôn mình để nhường lại quyền hành cho giới 

Thợ, cho giới Vô sản, từ đó sẽ thực hiện được chính sách ” tam vô, nhị các ” Tam vô là 

Không Tôn giáo, không quốc gia, không gia đình, còn nhị các là ai cũng sẽ làm tận 

khả năng của mình và  dùng theo sự cần dùng ( các tận sở năng, các tận sở nhu ) , nhờ 

đó sẽ chấm dứt cái nạn “ kẻ ăn không hết , người làm không ra ”. 

b.- Sai lầm của Marx 

Ðó là những lời hứa hẹn  đầy sức quyến rủ, được truyền bá mạnh giữa lòng thế kỷ 19.    

Nhưng đến nay thì ai cũng đã thấy những dự đoán của karl Marx đều xảy ra trái ngược 

hẳn lại. 

Thứ nhất : Thợ thuyền không ngày càng nghèo cực mà trái lại đời sống càng 

ngày càng lên cao, có nơi lên tới 20 lần so với thời Karl Marx. 

Thứ hai:  Tư bản đã không sụp đổ, mà lại ngày thêm lành mạnh do những cải 

cách mới như thuế Lũy tiến và Chế độ An sinh phân phối lợi tức quốc gia cho mọi người 

được hưởng . 

Thứ ba : Thuộc địa không là nơi kéo dài cuộc sống Tư bản thêm lâu như 

Lénine nói, trái lại các nước Tư bản đã nhả hết thuộc địa, đang khi Nga chiếm thêm đất 

đai còn rộng hơn các thuộc địa cũ của các nước tư bản. 

c.- Sai lầm căn bản trong Biện chứng pháp 

Tất cả những dự đoán trật đó bày tỏ sự sai lầm căn bản nằm trong Biện chứng pháp là 

duy Tâm hoặc duy Vật.  

 Biện chứng là sự động giữa hai Hạn từ, nay bỏ một thì còn đâu là động nữa, vì chỉ 

có Biện chứng khi có sự Biến động, nhưng hễ nơi nào Cộng sản cướp được chính 

quyền là tuyệt đối cấm đoán thay đổi, cấm đoán Mâu thuẩn với chính quyền.  Thế là 

diệt mất Căn do của Tiến bộ, tức cũng là diệt mất Biện chứng.  Ta thấy rõ điều đó 

trong tính chất Độc hữu và Bất tương dung của Cộng sản. Chúng khai trừ đối lập : 

không chịu nhận bất cứ ý kiến nào trái ngược với hệ Tư tưởng của chúng. 

d.- Đối đáp giữa  Proudhon và Marx 

Ðiều này đã xuất hiện ngay từ Karl Marx.  Marx đã dùng những lời thô bỉ tục tằn để mạt 

sát đối phương, thí dụ Proudhon, một nhà Xã hội học nổi tiếng của Pháp cùng thời với 

Marx, được Marx hết sức ân cần mời mọc nhiều phen để cùng cộng tác, Proudhon đã 

trả lời đại để:  “ Chúng ta nên tìm hết cách để cộng tác với nhau đặng tìm ra Luật xã hội, 

tìm ra con đường Tác động của những luật lệ đó, nhưng không bao giờ chúng ta được đưa 

ra những Lý thuyết độc đoán. Tôi hoan nghênh ý kiến phải đưa ra ánh sáng mọi ý nghĩ dị 

đồng.  Chúng ta hãy tỏ ra là những nhà Học thức sâu xa với lòng Bao dung rộng rãi.  



 

109 

 

Ðừng bao giờ trở nên những nhà lãnh đạo cho một sự Bất tương dung mới. Chúng ta hãy 

hoan nghênh và khuyến khích hết mọi lời phản đối. Hảy lên án hết mọi sự khai trừ, mọi 

huyền thuyết.  Ðừng bao giờ coi một vấn đề như đã đóng hẳn, hãy bắt đầu lại nếu cần, cả 

với sự tự mỉa mai chính mình.  Trên điều kiện ấy, tôi sẽ thích thú có chân trong hội của 

ngài, ngược lại thì không ”.  Ðể trả lời Marx viết quyển “ Sự Nghèo khổ của Triết lý ” 

chọi lại với quyển “ Triết lý của sự Nghèo khổ ” của Proudhon.   

e.- Các Long Bá: Hégel, Marx, Mao, Hồ đã nhận chìm mất Đạo lý Nhân sinh 

Chủ trương của Karl Marx đã là mầm gieo ra những ác quả của Bất Tương Dung 

không những trong Chính trị Kinh tế, mà luôn trong Tư tưởng, Lời nói cũng như Cảm 

tình: Tình nhà, Tình nước, Tình  người, đều bị chống đối đến cùng cực. 

Mao Trạch Ðông đã học được trọn vẹn bài học vô phúc đó trong cuốn sách quan trọng 

của y nhan đề “ Mâu thuẩn ” theo nghĩa lấy Mâu đâm Thuẩn, tức chỉ có Đối kháng, thiếu 

mất vòng trong Tâm linh của Kinh Dịch, nên hai Hạn từ Tâm và Vật mất đất hội thông 

hoà hợp, chỉ còn cách chọn Một bỏ Một, y như Duy niệm ngày xưa. Thế là các Long Bá 

( Hegel, Marx, Mao, Hồ ) đã làm chìm mất nền Đạo lý  Nhân sinh của con người 

Ðông phương đầy an vui, để gây nên cảnh đau thương muôn trùng mà người Việt 

đang cảm thấm thía tận tâm can tì phế.   Trong cảnh nước mất nhà tan, toàn dân 

phải từ bỏ đời sống an vui để đi vào cảnh sống thiếu thốn đến cùng cực, không 

những về Thể xác mà cả Tinh thần cũng bị dày vò vì nạn Khủng bố rình rập lo âu, 

đang khi xem về tương lai không thấy một tia sáng nào hết.  “( Hết trích ). 

 

Việt Nho đã tóm tính chất các lối cai trị vào câu sau trong 3 lối cai trị: 

N .- Ba lối cai trị 

( Văn Lang vũ bộ: Ba vụ trộm rùa. Ba lối cai trị. Kim Định ) 

 

    Nhân giả An nhân 

    Trí giả Lợi nhân 

    Úy giả Cưỡng nhân. 

1 .- Nhân giả an nhân 

“ Khi giữ được đạo Nhân hoàn toàn thì như 5 biển ở Bột Hải, của nuôi có đầy trong tầm 

tay, nói bóng là chim muông thân thiện với người, hoa trái đầy trên cây, người ăn không 

già, tức không bị lo âu làm cho tổn thọ.  Ðó là cảnh “ nhân giả an nhân ” , người giữ được 

đạo Nhân thì làm cho dân nước an vui. 

2 .- Trí giả lợi nhân 

Thì như Trọng Thuỷ tuy làm lợi được cho phe mình, nhưng lại gây hại cho bên Văn 

Lang, nước tan mà tình nhà cũng vỡ, cha đành tâm giết chính con mình. 

3 .- Úy giả cưỡng nhân 

Là các tên chuyên chế, đàn áp con người toàn triệt, nên bị người oán ghét căm thù chỉ 

mong lật đổ. Chính cái lòng oán ghét của toàn dân làm cho những kẻ thống trị đâm ra 

nghi ngờ sợ bị lật đổ, vì vậy chúng lập ra đủ phương thế để kiểm soát không những trong 

phạm vi công cộng mà còn xâm nhập vào gia đình, vào cả đời sống tư riêng làm tan biến 
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trọn vẹn cảnh an nhiên thư thái, chỉ còn lại một bầu không khí nồng nực làm bằng lo âu 

sợ sệt. 

V.- Bài học của Huyền sử 

Mấy điều trên chứng tỏ rằng những trang huyền sử của ta chứa đựng những chân lý 

bất hủ, đời nào cũng thực, cái thực thiết thân đến nỗi hễ ly lìa thì lâm vào những 

cảnh đau thương thống khổ.   Như vậy nói truyện cổ mà hoá ra kim, nói chuyện xưa 

mà hoá nay, đủ biết sự học về Đạo lý, về Đạo làm Người là điều phải được coi trọng 

vào bậc nhất trong đời vậy.  Từ bài học đau thương vừa rồi, chúng ta cần rút ra một 

kết luận là phải làm thế nào cho chút Đạo lý mà người Việt tỵ nạn còn giữ được 

không bị mất cắp nốt, trái lại được nuôi dưỡng cho ngày thêm to lớn để mai sau về 

ràng buộc lấy nước Việt Nam, không cho trối sang Tây Bắc, đặng gây an vui hạnh 

phúc cho  toàn dân. 

Bài học xưa đã để lại: đó là biến Rùa thành sách rùa, biến Quy thành Quy thư, tức 

phải đem cái tinh thần Văn hoá còn mập mờ để làm sáng tỏ và truyền bá đến hết 

mọi người tỵ nạn khắp nơi. Làm được như vậy thì Rùa sẽ không bị ăn trộm nữa mà 

còn được lớn lên cho 15 bộ nước Văn Lang nhất định sẽ hưng phục ”.    ( Hết trích ) 

O.- Những bí ẩn trong hai bản Kim và Cổ văn 

( Tinh Hoa Ngũ Ðiển: VI.- Những bí ẩn trong . . . Kim Ðịnh ) 

 

I .- Gốc tích Cổ văn Kim văn 

1.- Kim Văn 

“ Năm 213 tr. c . n . Tân Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho.  4 năm sau ông qua đời: 

đế quốc của ông lung lay, và 3 năm sau thì sụp đổ ( 206 tr. c. n. )   Vì nhà Tần cai tri 

trong một thời gian ngắn, nên còn có thể tìm ra được những học giả nhớ thuộc lòng Kinh 

Ðiển.  Trong đó có Phục Thắng tiên sinh quen gọi tắt là Phục Sinh nhớ được 28 thiên. 

Triều đình cho quan đến ghi lấy và sau chép ra bằng thứ chữ gọi là Tiểu truyện do 

Lý Tư đề nghị ra, nên gọi là Kim văn, và mọi người phải học theo đó .    

2.- Cổ văn 

Nhưng đến năm 96 tr. c. n. đời Hán Vũ Ðế  người ta tìm ra được Kinh Thư viết trên 

thẻ tre ( trúc giản ) lấy trong vách nhà Khổng Tử, viết bằng chữ hình nòng nọc gọi là 

Khoa đẩu, vốn lưu hành trước đời nhà Tần, nên gọi là Cổ văn do Khổng An Quốc  ( 154 

– 74 tr. c. n. ) tìm ra và sắp đặt lại, được cả thảy 60 thiên. 

3.- Cuộc tranh luận kéo dài 

Thế là từ đấy nẩy ra vấn đề cổ bản và tân bản tranh luận xem bên nào là chính truyền. 

 Cuộc tranh luận kéo dài rất nhiều đời, nên muốn viết lại lịch sử là công việc rất phiền 

toái. Nếu như đó chỉ là vấn đề văn học suông thì không đáng cho chúng ta đề cập, nhưng 

đằng này cuộc tranh luận lại bao hàm một sự tranh chấp giữa hai chủ trương triết, và 

rất nhiều học giả vì không để ý đến, nên vấn đề dừng lại ở văn học, mà không nhìn thấy 

bề sâu. 
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II .- Hai bản văn, hai nền triết 

Nhưng so sánh kỹ sẽ nhận ra được rằng có một chủ trương triết lý nằm ẩn trong đó 

giải nghĩa được thái độ của vương triều thiên hẳn về tân văn. Nếu vậy thì cổ văn và 

kim văn không còn là vấn đề văn học suông nữa, nhưng nó tàng chứa một chủ 

trương triết lý.  

Có truyền thuyết cho rằng lúc ấy Phục Sinh đã 90 tuổi, nói không rõ nữa, phải nhờ con 

gái làm thông ngôn cho quan chép lại, vì ngôn ngữ bất đồng nên để mất đi 30% và như 

thế Kim văn đã bị cắt xén từng ấy.    

Ta có quyền ngờ rằng đây lại là vụ xén bớt Kim văn theo lối “ Gác Thạch Cừ ” vào 

đời nhà Hán.  
Càng có quyền ngờ vực hơn nữa là thái độ ngoan cố của Vương triều không đếm xỉa 

đến Cổ văn và những lời minh giải của Khổng An Quốc.   Năm thứ 5 tr. c. n. khi Lưu 

Hâm vận động để Vương triều nhìn nhận Cổ văn thì suýt bị hại ( Xem Tiền Hán Thư, 

Sở Nguyên Vương, truyện đệ lục ).   Có lẽ nhờ ông mà trong trào Vương Mãng Cổ văn 

được nhìn nhận một thời ngắn, rồi người nối tiếp gìn giữ Cổ văn là Khổng Hy cũng 

thuộc dòng họ Khổng.   Ðến đời Tam Quốc có Vương Túc ( 221, 256 ) vận động, nên 

đến đời Tuỳ, Vương triều mới chịu nhìn nhận là trong công hàm có hai bản Cổ lẫn Kim.  

Ðời Ðông Hán có người tên là Ðỗ Lâm tìm ra được một bản Cổ khác viết trên thẻ tre 

sơn nên gọi là “ Tất Thư Cổ văn ” thêm được  13 chương, và có được 3 nhà chú giải là:  

   Giả Quỳ giải nghĩa rộng 

   Mã Dung chú thích  

   Trịnh Huyền chú giải bình luận. 

Và tự đấy Cổ bản tuy không được Vương triều chấp nhận, nhưng các học giả vẫn có 

người theo; kẻ nghiêng về bản “ Tất Thư ”, người nghiêng về bản của An Quốc, cho tới 

nhà Ðường, triều đình mới chịu ra lệnh cho Khổng Dĩnh Ðạt ( 574 , 648 ) làm bản 

tổng hợp, tất cả tân bản lẫn cổ bản gọi là  

Khổng Dĩnh Ðạt Ðẳng Thượng  thư chính nghĩa ” ghi lại rất nhiều chú thích xưa.  

Nhờ vậy mà chú giải của Khổng An Quốc cũng như Mã Dung và Trịnh Huyền còn 

giữ lại được tới nay. 

Ðến đời nhà Tống Chu Hy ( đại diện phương Bắc )  đặt lại vấn đề và tỏ ý nghi ngờ Cổ 

bản cũng như lời giải của Khổng An Quốc.  Nhưng ông cho là sách Thượng Thư quá khó, 

kể cả tân bản của Phục Sinh. Vì thế, ông chưa kịp làm và phải giối lại cho môn đệ là 

Thái Trầm thực hiện, dặn phải phân biệt ra Cổ bản và Kim bản. Thái Trầm đã làm việc 

10 năm mới xong gọi là “ Thư Tập Truyện ”.   
Khi sách vừa ra mắt thì liền được rất nhiều người tán thưởng cho là quyển bàn về Kinh 

Thư lớn nhất từ trước tới nay, có lối văn chương sáng sủa duyên dáng, sách được ví với 

văn Chu Hy và từ đó “ Thư Tập Truyện ” đã trở thành cổ điển cho tới ngày nay.   Tuy 

Chu Hy không nói rõ nhưng thế giá ông đè nặng, khiến người ta vẫn cảm thấy ông nghi 

ngờ Khổng An Quốc.   Vì thế mối nghi ngờ đó lớn dần qua những người như Ngô 

Trừng đời Minh và nhất là đời Thanh có Diễm Nhược Cự ( 1636 , 1704 ) và Huệ 

Ðông , cuối cùng là Khang Hữu Vi ( 1889 ? ) .    Ông này không còn là  Khổng An 

Quốc ngụy tạo nữa, mà chính là Khổng Tử đã “ thác chế ” ( giả thiết có như vậy ) và tự 

đấy là số học giả hồ nghi Cổ bản đông hơn.  
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III .- Cãi cho Cổ bản 

Tuy nhiên lý chứng của họ không đủ vững, nhất là không giải nghĩa ổn thỏa được tại sao 

cổ bản được trưng dẫn trong rất nhiều sách như Tả Truyện, Lễ Ký, Mạnh Tử , Tuân Tử . . 

.    Vì thế có nhiều học giả vẫn bênh Cổ bản như J.Legge, Vol. 3 tr. 15 , 46  hoặc vắn tắt 

hơn nơi Lin Yu Tang. The wisedom of China tr. 152 , 159;  chỉ nhận xét điểm này là 

những ý tưởng then chốt về dân chủ gặp được nhiều hơn trong cổ văn như Thái 

Thệ, Ngũ Tử ca, Thái Giáp, Thương Cáo, Thiệu Cáo, Hàm Hữu nhất đức. 

Thí dụ phương trình nổi nhất của Kinh Thư: Trời là Dân, tiếng Dân là tiếng Trời, gặp 

trong thiên Thái Thệ. Do phương trình đó để đi đến nguyên lý khác “ Dân là nền của 

nước ” gặp trong Ngũ Tử ca.  Vì thế mà cứu cánh của chính quyền phải lo cho Dân được 

hạnh phúc ( Thương Cáo ), nếu lo không nổi thì mất Thiên mệnh. Nên Thiên mệnh bất 

thường, đổi thay từ tay này sang tay kia . . .  Ý tưởng này được nói lên rõ nhất trong 

Thiệu Cáo và Hàm Hữu nhất đức.    

Ðó là những ý tưởng dẫn đạo, vì sách nói đến 3 nhà thì cả 3 đều vì đức mà lên, rồi vì 

thất đức mà bị lật, lên hay xuống đều không vì dòng họ mà vì tài đức: rõ ràng là chủ 

trương Việt No khác với Hoa tộc chủ trương dòng tộc.   Xem qua như thế ta thấy 

phần cổ văn phong phú nhất về ý tưởng dân chủ.  

Và không lạ gì những sách đứng về phe dân trưng dẫn cổ văn nhiều hơn, chẳng hạn Tả 

Truyện trưng Kinh Thư 68 lần, thì 25 lần theo Kim văn, còn 43 lần theo Cổ văn.   1Như 

thế sự bênh vực Cổ văn cũng là tranh đấu cho Việt Nho. 
Mặc dầu vì lâu ngày các học giả không còn ý thức điều đó, nhưng ta có quyền nói đại 

cương như thế.  

Những nhận xét trên sẽ soi dọi vào việc học hành Kinh Ðiển những tia sáng mới, 

giúp nhìn ra trận tuyến giữa tự do con người một bên và bên kia là những mưu toan 

đặt ách nô lệ lên nó.   

Ðó là trận tuyến liên tục diễn ra liên tục trong lịch sử nhân loại.  Nhưng ở đây có sự khác 

biệt các nơi là phía tự do con người đã không đến nỗi khuất phục nhiều như ở các nền 

văn minh khác. Và do đó nó đã mang nhiều tên và trải qua nhiều trận địa mà ta có thể gọi 

là: 

   Nông nghiệp chống Du mục 

   Thần Nông chống Hoàng Ðế 

   Viêm Việt chống Hoa Hán 

   Việt Nho chống Hán Nho 

   Cổ văn chống Kim văn  

   Vương đạo chống Bá đạo 

   Ðức trị chống Pháp trị 

   Quốc gia chống Cộng sản . . . 

 

“ Trận Trác Lộc đến nay vẫn chưa hưu chiến ” và sẽ chẳng bao giờ hưu. Biết sao được, 

đời là thế. Sống là chiến đấu như triết Tây nói : La vie est un combat.  

Còn triết Ðông nói : Sống là Hoà, nhưng không là thứ Hoà ba phải nên cũng cần 

chiến đấu cho phe Tự do để mãi mãi nó còn được góp mặt trên đời.”    ( Hết trích ) 

P.- Vụ Gác Thạch Cừ 

( Cửa Khổng: Chương  III: IV.- Hán Vũ Đế . . .Tr 68.  . .Kim Ðịnh ) 
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1 .- Hán Vũ Ðế: Quan Thầy của Nho giáo 

“ Nhiều Nho gia đã ca ngợi Hán Vũ Ðế, coi như quan Thầy của Nho giáo, vì đã có 

công đưa Nho giáo đến chỗ toàn thắng. Nhiều học giả Tây phương coi Hán Vũ Ðế 

như Constantin của Công giáo hoặc như Acoka với Phật giáo.  Ðiều đó chỉ là cái 

dáng dấp bên ngoài. Còn chính nội dung thì khác.  . 

2 .- Nhà Hán với Nho giáo 

Nhà Hán đã kế tiếp nhà Tần không những trong Di sản Chính trị là Tập quyền 

trung ương và luôn cả óc Độc chuyên. Thực ra óc Độc chuyên không cần cho thể chế 

Trung ương tập quyền.  

Nhưng cứ sự, nó đã đi đôi ở đời Tần, và nhà Hán thừa tự Thể chế Trung ương tập 

quyền thì cũng kế tiếp óc Chuyên chế của nhà Tần nữa, như Ðổng Trọng Thư đã 

dám cả quyết nhiều lần.  Thế là Pháp Gia và Lão gia vẫn nắm then chốt trong guồng 

máy chính quyền ở đầu nhà Hán.   

Ðó là điều thuộc sử sách không ai nghi ngờ. Vì thế mà lệnh “ Cấm thư ” mãi cho đến đời 

thứ hai mới được “  bãi ” ( Huệ Ðế 194-187 tr. c. n. ) nghĩa là mới chịu công nhận một 

việc đã rồi.  Tuy bị triều đình cấm đoán nhưng Nho giáo vẫn được truyền dạy ở ngoài dân 

gian và càng ngày càng thấm nhập.   

Khi Tần Thuỷ Hoàng “ đốt sách chôn Nho ”,  thì Thái tử Phù Tô đã can rằng : “Chư 

sinh đều học và bắt chước Khổng Tử, nay lấy trọng pháp mà bắt tội, tôi sợ thiên hạ không 

yên” ( Kim: Nho ).  Câu đó chứng tỏ rằng ngay lúc ấy Nho giáo đã lan rộng lắm. Cho đến 

đời Hán Vũ Ðế thì càng ăn sâu hơn vào trong dân chúng. 

Khi Hán Vũ Ðế lên ngôi lúc 13 tuổi, tuy có vời mấy Nho gia vào triều để gọi là tham 

khảo ý kiến, nhưng sau bị bà Ðậu Thái Hậu đẩy đi.   Ðến khi bà qua đời, thì lòng sùng 

Nho đã nhạt xuống một độ, mới lại vời Nho vào triều và bất đắc dĩ nghe lời Ðổng Trọng 

Thư mà tuyên dương Nho giáo.   
Nói bất đắc dĩ vì thật ra Hán Vũ Ðế không ưa gì Nho giáo, bởi tự trong bản chất, 

Nho giáo vốn chống đối óc Độc tài chuyên chế và vốn đề cao “ Ý dân là ý trời ” ( vox 

populi, vox Dei ). 

Còn Hán Vũ Ðế tuy có nói là tuân theo ý trời trong việc cai trị, nhưng ý trời thì không tìm 

trong ý dân, mà lại đi tìm qua điềm trời, sấm vĩ, bốc phệ theo thuyết Âm Dương Gia, Mặc 

Ðịch. . .  

Chính vì Ðổng Trọng Thư giải nghĩa Xuân Thu theo lối tai dị đó như “ vua đi đâu 

có rồng theo ”,. . . nên mới được Hán Vũ Ðế chấp nhận và nghe lời ông mà đặt ra 

nhà Ðại học với 50 chức bác sĩ.   
Làm việc đó bề ngoài Vũ Ðế có vẻ ủng hộ Nho giáo lắm, nhưng thực ra là tại Nho giáo 

đã lan quá rộng, không thể gạt bỏ được, nền tìm cách kiểm soát sự giải nghĩa Kinh sách 

và uốn nắn cho hợp với ý của mình : cố biến Nho giáo trở thành dụng cụ cho lối “ 

trung ương tập quyền chuyên chế ”, chứ không phải thành thực đề cao Nho giaó. 

3 .- Dã tâm che đậy 

Riêng về Ðổng Trọng Thư, Vũ Ðế chỉ muốn hại đi, nhưng lại sợ mang tiếng, nên lập 

kế mượn tay người khác hại thay: tức là tuy có đặt Ðổng Trọng Thư làm quan nhưng đày 

ra giữ chức phụ tướng giúp Ðịch Vương cai trị đất Giang Tô.   
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Ðịch Vương là anh Vũ Ðế rất kiêu căng và thích vũ dũng. Nhưng vì Ðổng Trọng Thư 

khéo xử, nên không những không bị hại, lại còn cảm hoá được Ðịch Vương khiến Ðịch 

Vương rất kính trọng ông.  

Thấy không đạt đích, Vũ Ðế lại sai Ðổng Trọng Thư đi giúp một người anh khác dữ 

tợn hơn nhiều.   
Ðó là Giao Tây Vương, tính rất rông dài càn rỡ hay giết các quan đại thần.  Không 

dè ông nghe tiếng Ðổng Trọng Thư là người hiền, nên xử đại rất trọng hậu. Tuy vậy, sợ ở 

lâu có thể sinh nguy biến, nên Ðổng Trọng Thư xin cáo bệnh giải chức về hưu. 

Ðến khi Hán Vũ Ðế có gọi Thư đến hỏi ý kiến, nhưng chẳng qua là để che đậy dã tâm 

đã muốn mưu hại ông, chứ thực không có bụng dùng, bởi ông tuy có theo tai dị, nhưng 

tâm trí còn quá nặng óc Nho.  Ông nhấn mạnh điểm vua phải bắt chước trời mà yêu dân 

và cực lực phản đối việc cho người nộp nhiều thóc lên làm quan và làm quan lâu được 

thăng chức. . . Ông xin lấy tài đức làm tiêu chuẩn, và không cần phải làm việc lâu, miễn 

là có tài nhiều thì được thăng chức lớn. . .   

Tóm lại những nguyên tắc của Nho giáo, Ðổng Trọng Thư còn duy trì được khá 

nhiều nên không bao giờ Hán Vũ Ðế dùng ông, mà chỉ dùng một người khác là 

Công Tôn Hoàng làm Tể tướng.  
 

 Ông này trước bị tội giáng xuống coi heo, sau nhờ giỏi sách Xuân Thu mà được thăng 

chức theo lệnh Hán Vũ Ðế: “ Hễ kẻ nào thông được một nghệ ( trong lục nghệ ) trở lên 

thì đều được có chức cao ”.  Trong bài điều trần của Hoàng có 8 khoản thì hai khoản cuối 

cùng nói về hình với luật. Vì thế, Nho gia xếp xuống cuối cùng trong một trăm bài thi. 

Khi Hán Vũ Ðế soát lại thấy Hoàng khá nặng óc luật, đã thấm nhuần Hán Phi Tử và Lý 

Tư nên mới xếp lên hàng đầu.  

Chính vì đó Tư Mã Thiên cho Hoàng là “ vỏ Nho mà ruột luật ”, ngoài đại lượng mà 

trong mưu mô.  

Hoàng tuy có công trong việc vận động lập ra Ðại học, nhưng Ðại học cũng chỉ là bung 

xung. Sự thực thì Vũ Ðế cũng còn cho Hoàng là “ quá Nho ”, nên chỉ dùng làm tiêu biểu.   

Còn chính thực quyền thì trao cho các Luật gia như bọn Tăng Hoàng Dương, người 

ác cảm với Nho giáo ra mặt.     Vì thế mà Học Hiệu trở nên cái lò của Pháp gia biến 

chế Nho giáo theo ý muốn độc quyền của họ. 

4 .- Nho giáo bị uốn nắn 

Hán Vũ Ðế còn nghe Ðổng Trọng Thư mà bãi bỏ Bách Gia Chư Tử.  Ðiều đó làm 

cho nhiều người công phẩn với Thư, và đổ cho Thư là mở đường cho Nho giáo đi đến 

chỗ độc tôn.  

Sự thật thì không phải bỏ Bách Gia chi hết, mà chỉ là kế hoạch chính phủ dùng để 

vừa lấy lòng dân vẫn sùng Nho giáo, vừa chiếm độc quyền kiểm soát chú sớ Kinh 

sách và cà đến “ san định ” lại các Kinh Truyện đã bị thất lạc sau vụ “ đốt sách chôn 

Nho ” của Tần Thuỷ Hoàng.   Do đó mà Lưu Hâm được sai ra làm sách Nguỵ Kinh 

của cổ nhân, gọi những sách bí thư trong Gác Thạch Cừ của riêng chính phủ, tư 

nhân không ai có.   

Ở cái thời mà sách vở làm được rất khó khăn, chính phủ lại độc quyền tư hữu, những nhà 

thái học chốn kinh đô đều phải dùng sách ở gác Thạch Cừ, làm sách Thái Sử coi như gia 

pháp . . . thì việc uốn nắn cho Nho giáo trở thành công cụ của óc độc tài chuyên chế có 

thể thi hành cách êm thắm.  
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Vì thế trải qua bao đời mà rất ít người nhận ra, hay có nhận ra đôi chút, nhưng 

chưa bao giờ nghĩ tới việc gạn lọc cho Nho giáo trở nên tinh ròng.    Hầu hết chỉ thấy 

“ Tử viết ” thì cho là lời của Khổng Tử rồi lôi ra để hoan hô hay đá đảo tuỳ khuynh 

hướng, mà không nghi ngờ gì đến sự kiện lịch sử lớn lao trên đây. Do đó ta có thể 

cho việc bãi bỏ Bách Gia này là một cú chí tử đánh trúng tim gan Nho giáo, đem đặt 

vào miệng Khổng Tử những điều ông đả kích, để môn đệ ông phải chấp nhận và từ 

đấy Nho giáo biến ra Hán Nho.  

5.-  Thứ tự đảo lộn 

Bây giờ đi vào kinh sách tức là Nho hay Tàu cũng không thiếu tang chứng tràn ngập.   Ở 

đây chỉ nói hai sách nền tảng là Kinh Dịch và Kinh Lễ. 

 

a .- Kinh Dịch 

 Xây trên Âm Dương tức là thứ tự của Việt ( lady first ). Theo thứ tự này thì phải Khôn 

Càn như còn truyền lại tới đời nhà Thương và sau ở nước Tống, con cháu nhà Thương.  

Khi Khổng Tử đến nước Tống nghiên cứu về Lễ Nhạc thì còn thấy nói khôn càn, mà 

không càn khôn : “ Thị cố chi Tống . . . ngô đắc khôn càn yên ” ( Lễ Ký VII 10, 5 ).  

Thứ tự Càn Khôn có từ nhà Chu là nhà đã đưa vào kinh văn rất nhiều yếu tố du mục, 

đề cao ông trên bà , dương trên âm, vua tôi trên vợ chồng . . .  

 

b .-Kinh Lễ 

Với Kinh Lễ thì ấn tích của thứ tự Việt nhiều hơn một cách không ngờ: hầu hết nói 

cha con trước vua tôi.  Ở đây xin trưng ra một ít chứng từ trong chương Hồn Nghĩa, câu 

3, sẽ thấy ảnh hưởng Việt Nho còn rất mạnh trong Nho.  Trước hết nói đến nghĩa vợ 

chồng. Kinh Lễ nhắc đến phu phụ trước hết : đại ý rằng phải có phu phụ trước mới có 

phụ tử ( cha con ) sau. Cha con có thân thì sau mới có vua tôi ( quân thần ). Vì vậy 

hôn lễ ( lễ cưới cho có vợ chồng ) là lễ bổn gốc. 

  Phu phụ hữu nghĩa nhi hậu phụ tử hữu thân 

  Phụ tử hữu thân nhi hậu quân thần hữu chính 

  Cố viết: hôn lễ giả, lễ chi bổn dã. 

Rõ ràng luân cha con đặt trước vua tôi. Ðã vậy còn thêm một câu: hôn lễ là căn bổn, hợp 

trọn vẹn với câu :  ” Quân tử chi Ðạo, tạo đoan hồ phu phụ ”.  Nhất khi đọc câu sau 

đây thì không còn hồ nghi được. 

  Phù lễ, thuỷ ư quan 

  Bổn ư hôn 

  Trọng ư tang tế 

  Tôn ư triều sính 

  Hoà ư hương xạ. 

“ Này lễ khởi từ lễ quan ( Lễ gia quan là lễ đội mũ ). Bổn gốc ở hôn phối. Trọng đại ở 

tang tế. Tôn quý ở triều sính. Hoà hợp trong lễ bắn tên ở xã thôn ”.     Xem câu trên rõ 

ràng thấy luân vợ chồng đặt trước vua tôi ( triều sính )  

Còn điểm nữa là giữa phu phụ thì thấy hay dùng chữ phu thê, chữ thê bao hàm ý 

bình đẳng.  “ Thê giả, tề dã ”: Thê là bằng nhau.  Ðó là chữ hay được dùng nơi dân gian.  

Trong Kinh Lễ, vợ vua gọi là hậu, vợ chư hầu là phu nhân, thứ dân là thê. ( Lễ Ký 

chương I, phần 2, câu 28 ).   Do đấy thê đối với vua cũng có, nhưng là hàng thứ gọi là thê 

thiếp.  Tuy nhiên sau này chữ thê lên bậc và dùng cho tất cả như khi nói : “ Thú thê bất 
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thú đồng tính ”: Lấy vợ, đừng  lấy người cùng họ ( Chương I phần 2, tiết 3, câu 31 ).    

Ðó là danh từ, còn về nội dung ta thấy đầy đủ trong câu nói về lối chồng đối xử với vợ 

như sau : “ Kính, thận trọng, chính nhi hậu thân chi ” : hôn nghĩa là lấy sự kính nể, 

thận trọng làm đầu, rồi mới đến thân cận.  Ngoài ra khi lấy nhau còn có lễ giao bái: hai 

bên bái lạy nhau, chứ không còn một bên được bái, còn bên kia phải bái. 

Lễ giao bái còn được tăng cường bằng lễ hợp cẩn: cùng ăn một đĩa thức ăn, uống trong 

cùng một chén làm bằng quả bổ đôi, mỗi người một nửa. Cùng nhau hưởng chức tước 

cao thấp. 

Người ta hay đưa ra hai chữ Tam tòng ra để chứng minh Nho giáo hạ đàn bà.  Ðiều 

đó có thực, nhưng là trong Hán Nho.  Ngoài ra nên nhận xét có những cái tòng rất thú vị 

như câu: “ Phụ nhân vô tước, tòng phu chi tước ” : Vợ không có tước, thì kể theo tước 

chồng, chồng là tướng, vợ cũng tướng luôn.   Bây giờ xét đến nội dung xem có dấu vết 

đó chăng.   Nội dung đó là tất cả Nho chỉ là đạo Nghiêu Thuấn.  Vậy của Nghiêu 

Thuấn chẳng qua là hiếu đễ, tức là đặt trên Nhân luân. Xin hỏi luân nào trước?    Ông Cổ 

Tẩu là cha vua Thuấn rất khó tính, đến độ muốn hãm hại ông, nhưng ông ở hết lòng hiếu 

thảo, nên được trời đất bang trợ.  Tiếng thơm nhân đức của ông bay tới triều đình, vua 

Thuấn muốn nhường ngôi cho ông.  Trước hết gả con gái mình  cho Thuấn mà không hỏi 

ý Cổ Tẩu.  Phần ông Thuấn cũng kết hôn mà cũng không lãnh ý mẹ cha.   Ðó là điều trái 

với chữ hiếu, tức là điều tối quan trọng, vì đạo của Nghiêu Thuấn chẳng qua là hiếu đễ. “ 

Nghiêu Thuấn chi đạo, hiếu đễ nhi dĩ hĩ ”  ( Mạnh Tử VI , b . 3 ).   Ðó là một vấn nạn 

nghiêm trọng nên đã được Vạn Chương đặt ra với Mạnh Tử  ( V.2 ) rằng Kinh Thi có 

nói: “ Thú thê tất cáo phụ mẫu ”: lấy vợ phải hỏi ý cha mẹ.    Tại sao ông Thuấn là 

gương mẫu đạo hiếu lại không theo như thế ?   Mạnh Tử trả lời : “ Nếu lĩnh ý, thì cha mẹ 

ông Thuấn chắc chắn không chịu để cho ông lấy được vợ. Thế mà nam nữ lấy nhau là 

mối liên hệ lớn của con người, nếu báo cáo thì phế mất đại luân đó, lại còn làm phiền cha 

mẹ ( vì không có cháu nối dõi tông đường ), vậy nên không báo cáo ”.   

Vạn Chương hỏi tiếp : “ về Thuấn đã vậy, còn vua Nghiêu khi gả con cho Thuấn cũng 

không hỏi ý ông bà Cổ Tẩu là nghĩa sao ” ? Trả lời rằng : “ vua Nghiêu biết rõ nếu báo 

cáo thì không thể gả con cho Thuấn được ”  Ðoạn sách trên nói lên mấy điểm sau đây: 

trước hết luân vợ chồng là quan trọng hơn hết, gọi là đại luân, trên cả luân cha con.   

Ðiều đó làm cho nhiều nhà chú giải Hán Nho sợ, nhưng nó hợp tinh thần Việt tộc được 

biểu lộ trong truyện Tiên Dung công chúa đã tự ý lấy Chử Ðồng Tử ngoài quyền của 

vua cha.  Việc đó tuy có lỗi, nhưng là lỗi nhỏ, vì có thể giải nghĩa theo thuyết nhân chủ 

coi trọng tự do mọi người như được nói lên trong lễ Thành Ðinh của Việt và lễ Gia Quan 

của Nho.   Tuy nhiên nhân chủ không bỏ phần dân tức là con người phải lệ thuộc vào mối 

nhân luân, nên lý tưởng là duy trì được cả hai: vừa theo ý mẹ cha mà vẫn bảo tồn được 

quyền tự quyết của mình.  Theo cơ cấu : “ Tham thiên lưỡng địa ”, thì báo cáo cha mẹ 

quan trọng 2, còn độc lập của mình 3, có vậy mới hoàn hảo, còn khi bất đắc dĩ thì phải 

quyền biến như Thuấn, Nghiêu, Tiên Dung.  Một điểm nữa cần ghi nhận là cái nét đặc 

trưng của Việt khác Tàu. Tàu thì “ Nam nữ thụ thụ bất thân ” và nữ thường là thuận 

theo, không dám đưa sáng kiến.  Việt thì trái lại, gái lại đưa sáng kiến nhiều hơn như vụ 

Tiên Dung với Chử Ðồng Tử đã nói lên và sau này tuy bị Hán Nho tràn ngập, nhưng tinh 

thần Việt không mất hẳn bản sắc, nên gái ve trai vẫn không gây ngạc nhiên: 

 

  Anh về, em nắm cổ tay, 

  Em dặn câu này anh chớ có quên. 
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Ðó là đạo nhân luân, mà luân khởi đầu là vợ chồng. Trước khi là vợ chồng thì phải mở 

cuộc ngoại giao, tiếng Tây gọi là “ faire la court ”.  Việt Nam nói gọn là “ ve ”, nghe nó 

bình dân, thân mật hơn, nhất là có vẻ chơi mà thật, thật mà chơi, vì ve có nghĩa là dọ thử, 

mền nắn rắn buông: rất uyển chuyển là cái chuyện về vè ve bắt vè con nhện, bắt được thì 

hay, nếu không thì cũng chưa đến nỗi mang tiếng hỏi mà bị cự tuyệt.  Ðó là lý do tại sao 

trong ca dao ta, những câu trai gái ve nhau chiếm phần nổi bật và thường rất bạo, vào đề 

liền, nhưng bao giờ cũng lịch sự : 

  Cô kia khăn trắng tang ai ? 

  Nhất tang cha mẹ thứ hai tang chồng, 

  Tang chồng thì vất khăn đi, 

  Tang cha tang mẹ, ta thì tang chung. 

Giải quyết những khó khăn xã hội đặt ra dung dị là thế, cả đến thiên nhiên cũng không 

cản trở nổi, cách sông cách núi coi như không: 

  Cô kia cắt cỏ bên sông, 

  Muốn ăn sung chín thì lồng sang đây . 

  Sang đây anh bấm cổ tay, 

  Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng ? 

 

Ðầy rẫy như vậy trong ca dao.  Ðiều ấy chúng tỏ “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ” 

là đúng tinh thần Việt tộc.   Sách Ðại học đặt tề gia trước trị quốc cũng còn theo tinh thần 

Việt vậy.  Có thể nói rằng lâu về xa xưa thì những câu gái ve trai càng nhiều nhất là thời 

đàn ông còn bị bán seo : Có 3 đồng mà mua được những một mớ.   Ðưa về chưa kịp thi 

hoặc để cho kiến nó tha, hoặc cho nhau mượn: 

  Của chua ai thấy chẳng thèm, 

  Em cho chị mượn chồng em ít ngày. 

  Chồng em đâu phải trâu cày, 

  Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. 

Ðó là vài điểm nhắc qua để nói lên nét đặc trưng của Việt Nho, cũng như ấn tích Việt còn 

đậm nét trên Nho, trên ca dao, tục ngữ.  Ðiều này không những cần trong việc truy tầm 

nguồn gốc văn hoá Việt, nhưng một trật cũng hé mở cho thấy tại sao Việt Nho còn duy 

trì được nguyên lý Mẹ đang khi các nền văn hoá khác đã đánh mất, đã trở thành 

đực rựa nên dang bị điêu đứng . 

6 .- Chiến tranh tâm lý của Việt Tộc 

a.- Truyện sợ Phong Long ! 

Ta đã biết Phong Long là tên của Hiên Viên, thế mà tâm lý chiến của Việt trình bày thế 

nào khiến các bà mới đẻ rất sợ phong long. Việt Nam có câu : “ sinh dữ tử lành ”  theo 

nghĩa các người mới sanh hay mang lại sự không may cho người khác gọi là phong long.  

Vì thế sau khi sinh đầy cữ phải đi đổ phong long bằng cách mua một vật gì: đồng tiền do 

sản phụ trả ra có mang theo phong long, tức những sự không may mắn. Nếu giũa đường 

ai gặp sản phụ thì gọi là “ chạm phong long ”, ngày ấy làm cái gì cũng hỏng, đi thi tất 

trượt, buôn bán tất ế.  Muốn trút độc tất lại phải đi đổ phong long. Thế là dần chim 

Cú trở nên rất xấu xa.  Trong Kinh Thi bài thơ Si Hiêu ( số 155 Bân Phong ) có câu: 

  Cú ơi Cú hởi 

  Cú đã bắt con ta 
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  Xin đừng phá nhà ta. 

 

  Si Hiêu, Si Hiêu 

  Ký thủ ngã tử 

  Vô diệt ngã thất. 

Việc có tính cách phá nhà hơn cả là tội bất hiếu, vậy mà Cú là chim mang tiếng bất 

hiếu: dám ăn thịt mẹ cha. Xưa chửi ai là Cú là câu thoá mạ, điều đó là do ám chỉ 

văn minh du mục không coi trọng chữ hiếu.  Chính vì sự tuyên truyền bền bỉ như 

vậy, nên đến đời nhà Châu không dám coi trọng chim Cú nữa. Nhà vua còn bắt các 

quan phải ăn cháo Cú lấy cớ để tránh tội bất hiếu bất trung ( Ông Creel cho tục này 

có từ đời Hán ). Rồi Tàu nhận vật biểu Rồng, còn bao nhiêu vật biểu của Tàu trước 

như hùm, cú, cá . . đều lần lượt bị đào thải.   

b.-Văn hoá Việt chỉ thắng một nửa: Tàu bỏ Cú nhận Rồng 

Vậy có nghĩa là kết quả trận chiến kéo dài nhiều ngàn năm với hậu quả là Việt tộc bị mất 

đất, mất dân, mất tiếng của nhiều phát minh nhưng xét về văn hoá thì Việt có thắng: 

Thắng được một nửa, nghĩa là Tàu phải nhận Rồng, còn thiếu Chim Tiên ( thiếu nguyên 

lý Mẹ ) nên Hán Nho kể là khập khiểng: Có máu R thiếu máu T, chỉ có họ Cha, thiếu họ 

Mẹ. 

Kết luận là chúng ta có bằng chứng cụ thể về Tiên và Rồng. Rồng là Giao long, Xà 

Long, Bàn Quỳ. Còn Tiên là các loại chim nước mà dẫn đầu là Hồng Hộc với họ 

Hồng Bàng, nên kể là có tiêu điểm vững chắc để đẩy cuộc nghiên cứu xa hơn sang 

phần đất Trung Hoa cổ đại: phải nghiên cứu lại toàn bộ cổ sử và tiền sử nước Tàu 

từ tiên Tần về trước. Tuy đây là việc rất nặng nhọc nhưng bõ công, vì chính đó là 

nghiên cứu về nguồn gốc của một nền văn hoá Nông nghiệp thuần tuý nhất, ơn ích 

hơn hết cho con người mà Việt Nam lại có may mắn là kẻ thừa tự có bằng khoán 

chói chang là Trống Ðồng Ngọc Lũ với Kinh Hùng, trong hai lâu đài ấy có đầy đủ 

ấn tích về Tiên ( chim ) và Rồng.”  ( Hết trích ) 

 

Q.-Trung Thiên Ðồ : Phần Kinh Dịch được dấu kín, không bị chiếm đoạt 

Kinh Dịch: Di sản sáng tạo của Việt Nam. 

 Nguyễn Thiếu Dũng, đăng trên trang: “Diễn đàn Chân thuyên”, chúng tôi trích đăng với 

sự dè dặt.    

 

“ Từ hai ngàn năm trước khi chúng ta bị phong Kiến phương Bắc đô hộ, Tổ tiên chúng ta 

ở thời đại Hùng Vương đã sáng tạo Kinh Dịch và dùng học thuyết này xây dựng nền tảng 

cơ bản cho văn hoá Việt Nam, nhờ thế mà suốt một ngàn năm lệ thuộc Trung Hoa, chúng 

ta vẫn đứng vững không bị đồng hoá như các dân tộc ở Hoa Nam.  Người Trung Hoa 

không biết từ thời điểm nào đã tiếp thu được Kinh Dịch của Việt Nam và họ cũng đã 

dùng Kinh Dịch để góp phần xây dựng nền tảng văn hoá của họ. Cho nên trong sinh hoạt, 

chúng ta có nhiều điểm giống họ , sau  một ngàn năm mất chủ quyền, ta mất luôn tác 

quyền Kinh Dịch, và những gì ta nghĩ, ta làm, thấy giống Trung Hoa ta dều tự nhận mình 

học của Trung Hoa.  Kỳ thật không phải như vậy . Người Trung Hoa rất trọng hướng 

Ðông.  khi họ tiếp khách ngồi quay mặt về hướng Ðông để tỏ chủ quyền.  Trong thời lập 

quốc, họ luôn luôn hướng về biển Ðông, những Kinh đô danh tiếng của Trung Quốc đều 
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lần lượt nối nhau tiến dần  từ Tây Bắc sang Ðông . Ngày nay những thành phố lớn của họ 

cũng đều tập trung ở bờ Ðông. Thế mà trong Kinh Dịch họ phải công nhận hướng Nam là 

hướng văn minh, mặc dầu trong sử sách họ vẫn cho Hoa Nam là xứ Man Di.  Mỗi khi bói 

Dịch, họ đặt Kinh Dịch trên Bàn thờ cho quay mặt về hướng Nam như hướng ngồi của 

Hoàng Ðế, rối lạy bái cầu xin. Cử chỉ này cho thấy trong tiềm thức họ không quên nguồn 

gốc kinh Dịch đến tứ phương Nam, đất nước của các vua Hùng.  Trong vòng 60 năm trở 

lại đây một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã trực giác thấy rằng Kinh Dịch là tài sản của 

Việt Nam, nhưng khi nói như thế, họ chưa thoát khỏi sự ràng buộc của truyền thuyết vẫn 

thừa nhận Phục Hy là nhân vật sáng tạo. Cho nên không tránh được mâu thuẩn.  Ngày 

nay chúng ta có đầy đủ chứng lý để nói ngay rằng Kinh Dịch là sản phẩm của Việt Nam , 

do chính Tổ tiên người Việt sáng tạo, trên chính quê hương Việt Nam với nhiều bằng 

chứng vật thể còn lưu dấu trên đồ gốm Phùng Nguyên, đồ dồng Ðông Sơn, Phục Hy, Văn 

vương chưa từng làm ra Dịch ( ? )” 

I.- Chứng lý vật thể 

“ Kinh Dịch xuất hiện tại Việt Nam 1 000 năm trước khi có mặt tại Trung Quốc.  Tại di 

chỉ xóm Rền, thuộc nền văn hoá khảo cổ Phùng Nguyên, các nhà khảo cổ đã đào được 

một chiếc nồi bằng đất nung ( 11 tr. 642 ) trên có trang trí 4 băng hoa văn, mỗi băng này 

tương đương với một hào trong quẻ Dịch, theo phép đọc Hổ Thể thì đây chính là hình 

khắc của quẻ Lôi Thuỷ Giải.  Ðây có thể xem là chứng tích xưa nhất trên toàn thế giới 

hiện chúng ta đang có được về Kinh Dịch. Chiếc nồi báu vật vô giá này mang trên mình 

nó là lời cầu nguyện của Tổ tiên chúng ta về cảnh mưa thuận gió hoà, mong sao được 

sống một đời an bình không có hoạ thuỷ tai Lôi Thuỷ Giải, là mong được giải nạn nước 

quá tràn ngập ( Lũ lụt )  hay nước quá khô cạn ( hạn hán ).  Niên đại của văn hoá Phùng 

Nguyên được Hà văn Tấn xác định : “ Phùng Nguyên xóm Rền đều là các di chỉ thuộc 

giai đoạn giữa của Văn hoá Phùng Nguyên.  Hiện tại chưa có niên đại C14 cho giai đoạn 

này.  Nhưng hiện nay chúng ta có một niên đại C14 của di chỉ Ðồng Chỗ là di chỉ mà tôi 

cho là thuộc giai đoạn sớm của văn hoá Phùng Nguyên “ 3800+ 60 BP ( Bln-3081 ) tức 

1850 + 60 BC ( Hà Văn Tấn 1986 : 181 – 182 )     Như vậy, các di chỉ Phùng Nguyên và 

xóm Rền phải muộn hơn niên đại này .  Nhưng Phùng Nguyên và xóm Rền sớm hơn các 

niên đại C14 của lớp dưới di chỉ Ðồng Ðậu.  Hiện nay các lớp này có niên đại : 3330 + 

100BP ( Bln-830 ), 3050 + 80BP ( BLn – 3711 ) ; 3015 + 65BP ( HCMV 05/93 ); 3100 + 

50BP ( HCMV 06/93 ) .  Nếu tin vào niên đại C14 này thì giai đoạn giữa của văn hoá 

Phùng Nguyên nằm vào khoảng giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 14 tr. c. n.  tương đương với văn 

hoá Thương ở Trung Quốc, thậm chí với giai đoạn sớm cuả văn hoá này ( 1 tr. 578 – 579 

) . 

Về phía Trung Quốc, tuy theo truyền thuyết cho là Kinh Dịch do Phục Hy thời đại tối cổ 

Trung Quốc tạo ra, nhưng trên thực tế không có chúng cớ nào để xác nhận chuyện này. 

Triết gia đầy uy tín của Trung quốc Phùng Hữu Lan đã khẳng định trong Trung quốc triết 

học sử ; “ Suốt thời nhà Thương  chưa có Bát quái ( bản Hồng Kông 1950, tr. 457 ) .  Chứ 

có Bát quái nghĩa là chưa có Kinh Dịch. Quẻ Dịch xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc là 

trên sách Tả truyện thời Xuân Thu chiến quốc ( 772 – 221 ) . Vào thời kỳ này trên một số 

lớn trống đồng Ðông Sơn ở Việt Nam đã có khắc hình quẻ Lôi  

Thuỷ Giải bằng 6 dải băng  nghĩa là đầy đủ 6 hào. Vậy là rõ ràng Kinh Dịch đã có ở Việt 

Nam  từ thời các vua Hùng, so với chứng cớ cụ thể của Trung Quốc, Kinh dịch đã có ở 

nước ta trước Trung Quốc cả ngàn năm. 
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Chuyện này chẳng khác chi chuyện Tổ tiên ta  đã biết trồng lúa nước 1000 trước Trung 

Hoa mà Trần Trọng Kim vẫn viết trong Việt Nam Sử Lược là người Trung Hoa có công 

dạy dân ta làm ruộng.” 

II .- Chứng lý Ngôn ngữ học 

“ Một số tên quẻ Dịch là tên tiếng Việt không phải tiếng Trung Quốc:  Người ta thường 

gọi Kinh Dịch hay Kinh Diệc và cứ đinh ninh Diệc là do Dịch đọc chệch đi, kỳ thật Tổ 

tiên ta nói Kinh Diệc và người Trung Hoa đọc chệch đi, kỳ thật Tổ tiên ta nói Kinh Diệc ( 

Xem Khang Hy Từ Ðiển ).  Diệc là một loại chim nước, có họ với loài cò.  Ðây là loài 

chim quen thuộc với đồng ruộng, với văn minh nông nghiệp, văn minh Văn Lang.  Kinh 

Dịch là kết tinh của văn minh nông nghiệp, các nhà sáng tạo Kinh Dịch Việt Nam lấy 

hình ảnh con diệc, con cò làm tiêu biểu cho hệ thống triết học của  mình là hợp lý, nhưng 

người Trung Quốc muốn làm biến dạng cho khác đi, cho rằng chữ Dịch là hình ảnh của 

loài tích dịch một loài thằn lằn hay biến đổi màu sắc theo thời gian chẳng thân thiết gần 

gủi với người nông dân chi cả.   Ðiều này đã được ghi chú rất rõ trên trống  Ðồng Ðông 

Sơn về sau sẽ giải rõ .  

Tên 8 quẻ : Càn , Khảm, Cấn, Chấn, Ly, Khôn, Ðoài đều là tiếng Việt không phải là tiếng 

Trung Quốc. Các học giả Trung Hoa rất lúng túng khi giải nghĩa nguồn gốc tên các quẻ 

này, vì họ cứ cho đó là tiếng Hoa, nên tìm mãi vẫn không lý giải được.   Ở đây xin dẫn 

một quẻ để minh chứng.  Quẻ Ly không có nguồn gốc Trung Hoa, đây chỉ là chữ ghi âm 

tiếng Việt, một dạng chữ Nôm dạng giả Tá . Kinh Dịch bản thông hành ghi là Ly, âm Bắc 

Kinh đọc là Lĩ , nhưng bản Thạch Thư Chu Dịch đào được ở Mã Vương Ðôi lại ghi là  

La, âm Bắc Kinh đọc là Lúo ( đọc như lửa ) . Rõ ràng đây là hai cách ghi của người 

Trung Hoa ở hai nơi hoặc hai thời điểm nghe người Việt Nam nói là quẻ Lửa, một người 

bèn ghi là Lĩ ( lửa ) , một người lại ghi là Lúa ( La ) .  Còn người Việt Nam  viết chữ 

Nôm lữa thì là dùng chữ Lã làm âm. Cả ba âm : Ly, La , Lã đều là cận âm với âm Lửa , 

dùng để ghi âm âm Lửa . Như vậy quẻ Ly không phải là  quẻ có nghĩa là lìa  hay là dựa 

như người Trung Hoa nghĩ mà chính la quẻ Lửa tức lá quẻ Hoả như về sau họ đã dịch 

đúng nghĩa của nó. “ 

III .- Chứng lý đồ tượng 

“ Kinh Dịch Trung Hoa thiếu một đồ hình trọng yếu, trong khi hình đồ này đang được cất 

dấu tại Việt Nam. Chứng tỏ Việt Nam mới là nước sáng tạo Kinh Dịch.. Ðồ tượng và 

quái tượng ( quẻ ) là những hình tượng cơ bản cấu tạo nên Kinh Dịch. Cả hai đều có 

những giá trị bổ túc cho nhau để hình thành Kinh Dịch.  Ðọc Dịch mà chỉ chú trọng đến 

quẻ không chú ý đến Ðồ là một thiếu sót đáng tiếc vì như thế đã bỏ qua quá nửa phần tinh 

tuý của Dịch.  Những ứng dụng quan trọng của Dịch đa phần đều căn cứ trên Ðồ , như 

thuyết trọng nam khinh nữ chi phối sâu đậm nhân sinh quan Trung Quốc thời kỳ phong 

kiến là ảnh hưởng Càn trọng Khôn khinh của Tiên Thiên Ðồ, xem phong thuỷ, coi Tử vi, 

học thuyết Độn giáp, Thái Ất phát sinh ở Trung Hoa là do ảnh hưởng của Hậu Thiên Ðồ .  

Y học, võ thuật, binh thư đồ trận lừng danh của Trung Quốc đều từ các Thiên Ðồ mà ra.  

Theo thuyết Tam tài cơ sở để xây nên toà lâu đài Kinh Dịch thì phải có  3 Ðồ chính là 

Tiên Thiên Ðồ, Hậu Thiên Ðồ và Trung Thiên Ðồ, nhưng suốt cả hai nghìn năm nay, 

Trung Quốc chỉ lưu hành hai Ðồ Tiên Thiên và Hậu Thiên.  Người Trung Hoa tuyệt 

nhiên không tìm ra Trung Thiên Đồ, cuối cùng họ đành bó tay, rồi thản nhiên kết luận, 

không cần có Trung Thiên Ðồ.  Ðã có Tiên Thiên Ðồ làm làm thể và có Hậu Thiên Ðồ 
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làm dụng là đủ lắm rồi.    Ðây chính là khuyết điểm lớn nhất của Dịch học Trung Quốc 

mà cũng là cái may lớn nhất cho  ta , để từ chỗ sơ hở này ta tìm ra những chứng lý quan 

trọng nhất, quyết định nhất để xác nhận tác quyền của Việt Nam.   Trung Quốc không có 

Trung Thiên Ðồ, một Ðồ  quan trọng bậc nhất dùng làm La bàn để viết nên Kinh Văn các 

lời hào. Việt Nam ta lại cất giữ Trung Thiên Ðồ.  

Vậy thì ai là chủ nhân Kinh Dịch ?   Câu hỏi đã được trả lời, bí ẩn hai ngàn năm đã được 

trưng ra ánh sáng.Tác giả bài này có may mắn là đã thiết lập được Trung Thiên Ðồ.   Ðồ 

hình quẻ Càn ở phương Nam, quẻ Ðoài ở phương Ðông Nam, quẻ Tốn ở phương Ðông, 

quẻ Khảm ở phương Ðông Bắc, quẻ Ly ở phương Bắc, quẻ Cấn ở Tây Bắc., quẻ Chấn ở 

Tây, quẻ Khôn ở Tây Nam. Ðây chính là đồ thứ ba trong số 3 Thiên Ðồ trọng yếu của 

Kinh Dịch , mà người Trung Hoa không tìm ra.  Nếu Tiên Thiên Ðồ là Thiên Ðồ, Hậu 

Thiên Ðồ là Ðịa Ðồ, thì Trung Thiên Ðồ là Nhân Ðồ , nghĩa là Ðồ nói về con Người. Có 

một danh họa tài ba nào chỉ trong một hình vẽ có thể biểu đạt 3 hình thái khác nhau về 

con Người .  Ðiều này chưa ai làm được, ngay cả máy móc tân tiến nhất, hiện đại nhất 

cũng không thể làm việc này. Thế mà Trung Thiên Ðồ cùng một lúc có thể diễn tả 3 trạng 

thái khác nhau đó: Trung Thiên Ðồ  có mục đích nói về những vấn đề liên quan đến con 

Người, cho nên hình Ðồ Trung Thiên có thể biểu thị 3 khía cạnh khác nhau của con 

Người về mặt sinh lý, siêu lý và đạo lý: “ 

1 .- Con Người sinh lý 

“ Quẻ càn tượng trưng cho bán cầu não phải ( ? ) . Quẻ Khôn tượng cho bán cầu não trái.  

Khi một người bị tai biến mạch máu não ở bán cầu phải thì tay chân bên trái thường bị 

liệt, ngược lại cũng thế.  Vì Càn thuộc dương, nên liên quan đến tay trái gồm hai quẻ Cấn 

dương và Chấn dương, và vì tay trái đã dương, thì chân trái lại thuộc về âm, nên chân có 

quẻ Ly âm. Trái lại bán cầu não Khôn âm sẽ ảnh hưởng đến tay phải Trạch âm và Tốn âm 

cùng với chân Khảm dương.  Ðiều này tương đồng với kết quả thực nghiệm của Leokadia 

Podhorecka ( 1986 ) , trình bày năm 1986 tại hội nghị quốc tế về trường sinh học tại 

Zagrev về tính chất bất đối xứng phải- trái  trong nhân thể ( 2 tr. 117 ) .  Hình đồ cũng thể 

hiện được y lý Ðông phương cho rằng Thiên khí tả truyền: Dương khí đi từ bên phải ( 

Càn dương ) sang bên trái Cấn Chấn dương.  Ðịa khí hữu truyền : Âm khí đi từ bên trái ( 

Khôn âm )  sang bên phải ( Ðoài Tốn âm ) . Con người muốn sống cần phải thở ( Càn phế 

chủ khí ) sau đó phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn ( Khôn, tỳ vị ) . Con người khỏe 

mạnh khi tâm ( Ly )  giao hòa với Thận ( Khảm ) , nếu tâm thận bất giao sẽ sinh ra tật 

bệnh, vị y tổ Việt Nam là Lê Hữu Trác đã phát triển học thuyết này để chữa bệnh rất hiệu 

quả.” 

2 .- Con Người siêu lý 

“ Theo trãi nghiệm của các hành giả Yoga  hoặc Khí công, Thiền, thì cơ thể có 7 trung 

tâm năng lượng tác động chi phối sự sống của con Người, gọi là 7 đại huyệt hay 7 luân xa 

. Trung Thiên Ðồ chính là biểu đồ  hệ thống 7 luân xa đó theo thứ tự từ dưới lên : luân xa 

1 là Hỏa xà Kundalinê, chính là quẻ Ly hỏa, luân xa 2 là là Mệnh Môn quan chính là quẻ 

Khảm ( Thận thuỷ ), luân xa 3 là đơn điền Ngũ hành sơn chính là quẻ Cấn sơn, luân xa 4 

là luân xa tâm gồm hai quẻ Tốn ( tâm âm )  và Chấn ( tâm dương ) , luân xa 5 là trung 

tâm Ấn đường chính lá quẻ Ðoài, luân xa 6 nằm ở chân mi tóc hay huyệt Thượng tinh mà 

Ðạo giáo thường gọi là Kim mẫu chính lá quẻ Khôn ( Ðịa mẫu ) , luân 7 là huyệt Thiên 

môn Bách hội chính là quẻ Càn Thiên.” 
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3 .- Con Người đạo lý 

“ Trung Thiên Ðồ còn biểu đạt một mẫu người đạo lý tâm linh: quẻ Sơn tượng cho tính 

người tham lam muốn tích luỹ như núi ( Tham ) , quẻ Ly hỏa tượng cho người có tính sân 

như lửa ( Sân ) , quẻ Khảm thuỷ tượng cho người có tính si như nước đổ dồn về chỗ thấp 

( Si ) , ba thói xấu đó sẽ dẫn con người đến chỗ ác tượng trưng bằng quẻ Tốn ( Tâm âm, 

nhục tâm, vọng tâm ) , như thuyết tam độc của Phật giáo ) .  Nhưng nếu con người biết 

phát triển tâm từ bi như tình yêu của mẹ tượng trưng bằng quẻ Khôn ( Ðịa mẫu, từ bi )  

khiến tâm thanh tịnh, an lạc tượng bằng quẻ Ðoài ( vui, hỉ ), lúc nào cũng sẵn lòng cảm 

thông tha thứ cho người, tượng bằng quẻ Càn ( xả ) thì con người sẽ đạt được cõi phúc, 

tượng bằng quẻ Chấn ( Tâm dương, chân tâm, Ðạo tâm )  ( như thuyết Tứ vô lượng tâm 

của Phật giáo ) “. 

 

IV .- Phát hiện Trung Thiên Ðồ trong truyền thuyết 

“ Kinh dịch có 8 quẻ đơn: Càn còn gọi là Thiên có tượng là Trời, là vua, là Cha .  Khôn 

còn gọi là Ðịa, có tượng là Ðất, là Hoàng hậu, là mẹ. Khảm còn gọi là Thuỷ , có tượng là 

nước là cá ( ngư ) . Ly còn gọi là Hỏa có tượng là lửa.  Cấn còn gọi là sơn có tượng là 

núi.  Ðoài có tượng là Trạch có tượng là đầm ( hồ ) .  Chấn còn gọi là Lôi có tượng là 

sấm, là con trai trưởng. Tốn còn gọi là Phong, có tượng là gió là cây ( mộc ) .   Khi 8 quẻ 

chồng lên nhau ta được 64 quẻ kép. Nhưng khi 8 quẻ đơn được đặt trên vòng tròn ta sẽ 

được 3 Thiên Ðồ căn bản . Tiên Thiên Ðồ thường được người Trung Hoa gọi là Tiên 

Thiên Ðồ Phục Hy, vì cho là do Phục Hy chế ra, Hậu Thiên Dồ cũng được người Trung 

Hoa gọi là  Hậu Thiên Ðồ Văn Vương, vì cho là do Văn Vương thiết lập, ở đây chúng tôi 

chỉ gọi là Tiên Thiên Ðồ và Hậu Thiên Ðồ, vì đã chứng minh được Kinh Dịch do người 

Việt sáng tạo, nên Phục Hy, Văn Vương chẳng can dự gì vào việc sáng tạo ( ? ) các Thiên 

Ðồ . Dịch đồ thứ ba chính là Trung Thiên Ðồ đã được Tổ tiên Việt Nam cất dấu trong 

truyền thuyết Lạc Long – Âu Cơ . 

Truyền thuyết Lạc Long Quân  - Âu Cơ không chỉ là một huyền sử về nguồn gốc “ Con 

Rồng Cháu Tiên ”, một thông điệp về tình đoàn kết, nghĩa là yêu thương giữa các dân tộc 

anh em, đồng bào mà còn chứa đựng một thông tin về di sản tinh thần vô giá của dân tộc 

Việt Nam đã được Tổ tiên chúng ta bí mật cất giữ trong đó : Tôi muốn nói đến Kinh Dịch 

đứa con lưu lạc của Việt Nam đã được Trung Hoa nuôi dưỡng và đã thành danh ở đó.  

Nếu chúng ta kết hợp các thông tin rải rác trong các truyền thuyết Lạc Long - Âu Cơ , 

truyện Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh  ta sẽ thiết lập được một Trung Thiên Ðồ mà người 

Trung Quốc chưa hề biết đến.   

Theo Kinh Dịch Lạc Long Quân thường được nhân dân  gọi là Bố mỗi khi có việc cần  

giúp đỡ  có thể ký hiệu bằng quẻ Càn, có tượng là vua , là cha Lạc Long Quân, thường 

sống ở Thuỷ phủ ký hiệu là quẻ Khảm có tượng là nước. Lạc Long diệt được Hồ Tinh là 

con cáo 9 đuôi  sống hơn ngàn năm ở đầm Xác Cáo nay là Hồ Tây ( ? ) , sự kiện này có 

thể ký hiệu bằng quẻ Ðoài tức quẻ Trạch có tượng là đầm.  Ðất Phong Châu thời Thượng 

cổ có cây Chiên đàn sống hàng ngàn năm, chim Hạc thường đến đậu ở đấy nên nơi đó 

còn gọi là đất Bạch hạc ( nay thuộc tỉnh Phú Thọ  ? )  , lâu ngày cây hoá thành yêu tinh 

dân gọi là Thần Xương Cuồng , Kinh Dương vương và Lạc Long Quân ra sức đánh đuổi, 

cứu dân thoát khỏi sự bức hại của Xương Cuồng. Sự kiện này có thể ký hiệu bằng quẻ 

Tốn , còn gọi là quẻ Phong có tượng là mộc. Lạc Long cũng có công diệt Ngư Tinh, con 

yêu ngư xà ăn thịt người, chuyện này cũng thuộc quẻ Khảm ký hiệu ở trên. Truyền thuyết 

thường nói chung là Lạc Long Quân ( quẻ  Càn )  diệt Hồ Tinh ( quẻ Ðoài ) diệt Mộc 
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Tinh ( quẻ Tốn ) , diệt Ngư Tinh ( quẻ Khảm )  để cứu dân.  Từ đó ta có được một vế : 

Càn – Ðoài – Tốn – Khảm . 

Theo truyền thuyết Lạc Long Quân nói về Âu Cơ ( được tôn xưng là quốc mẫu,  là mẹ ) 

ký hiệu là quẻ Khôn ( 1. tr. 30 ) .    Như thế truyền thuyết đã xác định rất rõ tính cách 

tương phản giữa Lạc Long và Âu Cơ . Long Quân thuộc Khảm ( Thuỷ )  thì Âu Cơ thuộc 

quẻ Ly ( Hoả ) . Truyền thuyết kể tiếp : “ Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu  ( nay là 

huyện Bạch Hạc )  suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng 

Vương , lấy tên nước là Văn Lang ”  Lên Phong Châu là lên núi ký hiệu là quẻ Cấn có 

tượng là núi, tôn người con cả ký hiệu là  quẻ Chấn , vì  Chấn có tượng là người con 

trưởng .  Ta lại có thêm vế thứ hai :  của Trung Thiên Ðồ :  Ly – Cấn – Chấn – Khôn. 

Ðến đây ta đã khai quật được Trung Thiên Ðồ từ lớp ngôn ngữ truyền thuyết, các quẻ xếp 

theo thứ tự :  Càn – Ðoài – Tốn – Khảm – Ly  -- Cấn – Chấn – Khôn.”( Theo chiều ngược 

Kim đồng hồ ) 

V .- Vai trò Trung Thiên Ðồ trong việc hình thànhVăn bản Kinh Dịch 

1 .- Bố cục Kinh Dịch 

“ Kinh Dịch có 64 quẻ, 32 quẻ đầu thuộc về Thượng Kinh, 32 quẻ sau  thuộc về Hạ Kinh 

. Nhìn về cách xếp đặt  vị trí các quẻ Dịch trong bản Kinh Văn thông hành ta không thể 

không nghĩ rằng các nhà làm Dịch đã sử dụng Trung Thiên Ðô như La bàn để phân bố 

các quẻ. Mở đầu Kinh Văn là 2 quẻ Càn, số 1 Khôn số 2  đúng như vị trí Càn Khôn đứng 

bên nhau  trên Trung Thiên Ðồ. Cuối Thượng Kinh là 2 quẻ  Khảm số 29  và Ly số 30 

đứng như vị trí Khảm Ly  dưới Trung Thiên Ðồ. Mở đầu Hạ Kinh là 2 quẻ Trạch Sơn 

Hàm số 31 và quẻ Lôi Phong Hằng số 32 đúng như vị trí quẻ Ðoài Trạch  đối qua tâm với 

quẻ Cấn Sơn tạo thành quẻ Trạch Sơn Hàm, quẻ Chấn Lôi đối qua tâm với quẻ Tốn 

Phong tạo thành quẻ Lôi Phong Hằng nằm giữa Trung Thiên Ðồ. Cuối Hạ Kinh là 2 quẻ 

Thuỷ Hoả Ký Tế số 63 và Hoả Thuỷ Vị Tế số 64  đúng như vị trí quẻ Khảm Thuỷ giao 

hoán với quẻ Ly Hoả  tạo thành. 

Khác hẳn với Tiên Thiên Ðồ và Hậu Thiên Ðồ, các quẻ Càn Khôn , Ly Khảm đứng đối 

nhau qua tâm, biểu hiện trạng thái phân ly, trên Trung Thiên Ðồ  các quẻ Càn Khôn, Ly 

Khảm  đứng gần nhau từng đôi một biểu hiện trạng thái giao hội. Ở tự nhiên mọi vật có 

thể đối nghịch, vừa tương phản vừa tương thành. Nhưng ở con người thì khác, con người 

là một chỉnh thể , một Thái cực, một toàn đồ âm dương phải tương hội điều hoà, nếu một 

bên thiên thắng, con người sẽ bất ổn, phát sinh bệnh tật.” 

2 .- Ðặt tên cho quẻ Dịch 

“ Nhiều nhà chú giải Kinh Dịch Trung quốc thích nghĩa chữ giao của hào Thượng cửu 

quẻ Thiên Hoả Ðồng Nhân  số 13 , “ Ðồng  nhân chi giao ” thường chỉ dừng lại ở vấn đề 

chính trị xã hội, nên hiểu giao theo nghĩa rất hẹp, họ cho giao là vùng đất ngoại ô kinh 

thành, nếu muốn đồng thì phải tìm người ở xa mà liên hiệp .  Hiểu như vậy thì không sát 

nghĩa và không đúng với lập ý của người làm ra Kinh Dịch.  Có lẽ vì người Trung Quốc 

trong tay  không có La bàn Trung Thiên Ðồ là Ðồ đã bị Tổ tiên người Việt Nam cất dấu 

rất kỹ không truyền ra ngoài nên không hiểu rằng, giao tức là giao hội, khi Hỏa xà 

Kundalinê từ lâu cuộn mình ở đốt xương cùng có đủ điều kiện lên hợp nhất với thần 

Vishnou  cư trú ở huyệt Tiên Môn, nghĩa là khi luân xa số 1 là quẻ Ly Hoả hoà nhập với 

luân xa số 7 là quẻ Cán Thiên là lúc con người  đạt đến trạng thái toàn thức, hạnh phúc 
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hoàn hảo nhất,  con người đạt đến mức độ giao hội cùng vũ trụ, tha nhân, vì thế mới đặt 

tên cho quẻ này là Thiên Hoả Ðồng Nhân  . Giao nằm ở hào Thượng cửu ( theo Dịch lý 

thuộc tài Thiên ) tức là ở mức độ đồng nhân cao nhất , mức độ hoà đồng siêu việt nhất.   

Nếu hiểu giao như nghĩa Ðông giao ( ngoại ô phía Ðông ), Nam giao ( ngoại ô phía Nam 

) thì không phù hợp với cấu trúc quẻ Dịch , hiểu như vậy là mặc nhiên nhận giao thuộc về 

đất phải nằm ở hào 2 tài Ðịa .  Cũng như quẻ Ðồng Nhân, các Dịch học gia Trung quốc 

cũng bị hạn chế khi hiểu quẻ  Ðại Hữu chỉ là sở hữu  tài sản vật chất , họ không ngờ rằng 

Ðại Hữu là sở hữu  tài sản tinh thần vĩ đại, quẻ này chính là ghi lại thành tựu một quá 

trình công phu trãi nghiệm của hành giả đã hợp nhất với vũ trụ, mà mỗi hào mô tả thành 

quả một chặng đường liên tục từ hạ đẳng công phu đến thượng đẳng công phu.”  

3 .- Ðọc lại Kinh Dịch 

“ Nhờ có Trung Thiên Ðồ ta cò thể đọc lại Kinh Dịch một ách chính xác hơn , điều này 

nghe có vẻ nghịch lý, vì ta làm sao thông thạo ngôn ngữ Trung Hoa hơn người Trung 

Hoa được, nhưng vì ta có Trung Thiên Ðồ là La bàn Tổ tiên ta dựa vào đấy  để viết các 

lới hào , nên chúng ta có cách đọc thuận lợi hơn.  Ở đây tôi chỉ xin dẫn ra một thí dụ để 

minh chứng.   Kinh Dịch  có 3 quẻ nói đến Tây Nam , quẻ Giải : “ lợi Tây Nam ”, quẻ 

Kiển  “ Lợi Tây Nam bất lợi Ðông Bắc ”, quẻ Khôn “ Tây Nam đắc bằng , Ðông Bắc 

táng bằng ”. 

Căn cứ vào Hậu Thiên Ðồ , quẻ Khôn ( đất ) nằm ở hướng Tây Nam, quẻ Cấn ( núi ) nằm 

ở hướng Ðông Bắc , Vương Bật người thời Tam Quốc trong Chu Dịch chú giải như sau : 

“ Tây Nam là đất bằng, Ðông Bắc là núi non. Từ chỗ khó mà đi đến chỗ bằng, cho nên 

khó khăn sẽ hết, tứ chỗ khó mà đi lên núi, thì sẽ cùng đường ”  Khổng Dĩnh Ðạt trong 

Chu Dịch chính nghĩa viết :  “ Tây Nam thuận vì là hướng bằng phẳng dễ đi, Ðông Bắc 

hiểm vì là chỗ trắc trở khó khăn. Ðường đi lắm trắc trở tất cả đi đến chỗ bằng dễ đi, thì 

khó khăn sẽ hết, trái lại nếu đi vào chỗ hiểm, thì càng bế tắc cùng đường . Ði, ở phải hợp 

lý vậy .” ( 3 tr. 846 )  

Trương Thiện Văn trong Từ điển Chu Dịch  giải thích : “  Lợi cho việc di về đất bằng 

Tây Nam , không lợi cho việc đi về  phía núi non Ðông Bắc. Tây Nam tượng trưng cho 

đất bằng, Ðông Bắc tượng trưng cho núi non .  Ðây nói ở thời Kiển nạn , mọi hành động 

đều phải  tránh khó khăn hiểm trở , phải hướng về phía bằng phẳng thì mới có thể vượt 

qua kiển nạn , vì vậy nói lợi Tây Nam , bất lợi Ðông Bắc ” ( 3 tr. 907 )  

Nói chung lời giải thích của đa số Dịch gia Trung Quốc đều dựa vào vị trí các quẻ trên 

Hậu Thiên Ðồ  và đều cho núi là trở ngại, nhưng giải như vậy không thể khớp với Dịch lý 

, quẻ Kiền tức là quẻ Thuỷ Sơn Kiển, hình tượng nước ngập núi , trận Ðại Hồng Thuỷ . 

Vậy núi chỉ là trở ngại thứ yếu . Sự thật đối với nguời cổ đại núi tuy có khổ ải hơn nơi 

bằng phẳng, nhưng không phải là trở ngại đáng kể.  Ðối với người cổ đại, núi là nhà, 

hang hốc là nhà .  Núi che chở cho họ, cung cấp thực phẩm , đùm bọc nuôi dưỡng  họ. 

Nói cho cùng với tượng quẻ như vậy, người ta không lo về núi  mà nỗi lo triền miên 

chính là nước. Suốt thời cổ đại nhất là ở Việt Nam ( ? ) , chiến tranh bất tận là chiến cuộc 

giữa người với nước.  Con người khơi dòng lấy đất canh tác , đẩy lùi biển để dành đất 

sống. Khi con người thắng biển là khi Sơn Tinh  thắng Thuỷ Tinh. Kiển nạn được giải 

vấn đề lật ngược, quẻ Thuỷ Sơ Kiển lật thành quẻ Sơn Thuỷ Mông, thoán từ ca ngợi 

chiến công thần thánh này là Lợi Trinh ( Thắng lợi bền chặt ) . 

Ở Hậu Thiên Ðồ  cũng như Trung Thiên Ðồ  quẻ Khôn cùng ở vị trí Tây Nam , nhưng ở 

vị trí Ðông Bắc  thì quẻ của hai Ðồ hoàn toàn ngược nhau.  Nếu Hậu Thiên Ðố là quẻ 
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Cấn ( núi ) thì ở Trung Thiên Ðồ lại la quẻ Khảm ( nước ) . Ta thấy rõ muốn hiểu lời hào 

của 3 quẻ đó  không thể dựa vào vị trí quẻ trên Hậu Thiên Ðồ, vì không chính xác .  Chỉ 

có thể dựa vào vị trí trên Trung Thiên Ðồ  mới làm sáng tỏ được nghĩa quẻ. Con người 

không ngại núi mà chỉ e sông, e biển. Câu : “ Lợi Tây Nam bất lợi Ðông Bắc ” phù hợp 

thực tiễn Trung Quốc, vì con đường sống của họ luôn dịch chuyển từ Tây Bắc sang Ðông 

Bắc, hành trình các Kinh đô của các triều đại Trung Hoa từ núi ra biển : Tây An – 

Trường An – Lạc Dương – Khai Phong – Bắc Kinh  là hành trình ngược với lời hào  3 

quẻ : Giải, Khôn, Kiển.  

Trong khi đó lời hào 3 quẻ trên lại hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Ðối với 

Việt nam. Ðông Bắc mới thực là bất lợi , đó là biển cả là  cửa ngõ cho phong kiến 

phương Bắc xâm lược . Việt Nam chỉ có con đường  sống là mở nước về phương Nam  

và Tây nam. Lịch sử Việt Nam đã chứng thực lời đó , đã hai lần chúng ta tiến về hướng 

Tây Nam, đợt đầu về đồng bằng Thanh Nghệ, Tịnh , đợt sau tiến về vựa lúa châu thổ 

sông Cửu Long . Lời hào trên vẫn còn là lời dự báo ứng nghiệm với Việt Nam ngày nay: 

Tây Nam đắc bằng , khi gia nhập khối Ðông nam Á, con đường Tây Nam đang ở thế 

thuận lợi. “ 

VI .- Kết luận 

“ Chúng ta còn nhiều chứng từ từ vật thể đến phi vật thể , từ ngôn ngữ đến văn bản, 

nhưng mấu chốt hơn hết để chúng minh Kinh Dịch do Tổ tiên người Việt Nam sáng tạo 

vẫn là vai trò của Trung Thiên Ðồ.  Khi một người muốn chứng minh một vật là sản 

phẩm do chính mình đúc ra thì  người đó phải  trưng ra khuôn đúc, ở đây cũng vậy Trung 

Quốc không có Trung Thiên Ðồ  giống như không có khuôn đúc thì làm sao bảo rằng 

Trung Quốc đã sáng chế ra Kinh Dịch.  Thật ra Trung Quốc chỉ có công phát huy ra Kinh 

Dịch , nhờ đó mà Kinh Dịch có bộ mặt vĩ đại như ngày nay , cũng như họ làm rạng rỡ 

cho Thiền nhưng không ai có thể quên Thiền có nguồn gốc từ Phật giáo Ấn Ðộ .  Ðã đến 

lúc cái gì của César phải trả lại cho César.  Khi chúng ta nhận ra rằng Kinh Dịch là di sản 

của Tổ tiên ta sáng tạo, ta sẽ hiểu được do đâu ta cũng cùng giải đất với  các dân tộc vùng 

Hoa Nam, núi liền núi, sông liền sông mà họ bị đồng hoá còn chúng ta thì không.  Kinh 

Dịch chính là cuốn Cổ Văn Hoá Sử  của Việt Nam mà Tổ tiên chúng ta còn lưu lại ngày 

nay, tuy có bị sửa đổi nhuận sắc nhiều lần, nhưng những vết tích của nền Văn minh các 

thời vua Hùng dựng nước vẫn còn đậm nét trong nhiều quẻ Dịch.  Người sáng tạo Kinh 

Dịch đã dựa vào Trung Thiên Ðồ để bố cục vị trí các quẻ đúng như bản thông hành hiện 

nay hiện đang phổ biến . Các Dịch học gia Trung Quốc căn cứ vào vị trí các quẻ theo 

Hậu Thiên Ðồ nên có nhiều câu trong Kinh Văn bị họ giảng sai với ý nguyên tác, muốn 

giảng cho đúng phải dựa vào Trung Thiên Ðồ, không thể làm khác được.  Trung Thiên 

Ðồ giữ một vị trí quan trọng và quyết định như vậy đã được Tổ tiên Việt Nam cất dấu rất 

kỹ trong truyền thuyết Lạc Long – Âu Cơ . Từ truyền thuyết này có thể tìm lại Trung 

Thiên Ðồ. Trung Thiên Ðồ được khắc ghi cẩn trọng trên Trống Ðồng Ðông Sơn, có điều 

kiện tác giả sẽ công bố sau.  Chúng tôi còn nhiều minh chứng khác để kiện toàn chứng lý 

cho kỳ án này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kinh Dịch chính là sáng tạo của Tổ tiên Việt 

Nam. Muốn hiểu đúng bản chất văn hoá việt Nam không thể không khão sát Kinh Dịch, 

như là sáng tạo của Việt Nam .” ( Hết trích ) 

( Nguyễn Thiếu Dũng, Thanh Niên on line ) 
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Theo Thuyết Tam Tài, ta đã có Tiên Thiên (đại diện  Thiên ) và Hậu Thiên Ðồ ( đại diện 

cho Ðịa ) tất ta phải có  Trung Thiên Ðồ ( đại diện cho Nhân ) .    

Trung Thiên Ðồ mới chất chứa tinh hoa của Tiên Thiên và Hậu Thiên Ðồ.  

Trung Thiên Đồ = Tiên Thiên Đồ + Hậu Thiên Đồ 

Cũng vậy ta đã có Hà Ðồ hình tròn ( Thể phương Dụng viên ) , Lạc Thư có hình tròn thì 

cũng theo lý trên, ta đã có một Ðồ Thư hợp nhất.( Mẹ tròn con vuông ) 

  

 

    +               =         

 

Hà Đồ     +   Lạc Thư       =      Đồ Thư hợp nhất 

 

 Xin xem cuốn «  Dịch Kinh Linh Thể «  của Kim Định trên vietnamvanhien.net để 

nhận lại Chủ quyền Kinh Dịch của Việt Nam. 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PHẦN BA 

 

BÌNH LUẬN VỀ VIỆC BỎ THI MÔN SỬ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 

  

 

1.- XÓA BỎ MÔN QUỐC SỬ TRONG GIÁO DỤC · 

Đại Cục Và Hệ Lụy Xóa Bỏ Môn Quốc Sử Trong Giáo Dục 

Nguyễn Cao Quyền Tháng 11 năm 2015 

 

Thời gian khoảng một tháng sau khi Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ thì Tập Cận Bình cũng 

đem vợ sang Việt Nam để tận mắt quan sát tình hình đất nước này. Có lẽ họ Tập cũng 

không thấy gì đáng chú ý, cả trong lẫn ngoài chính quyền Hà Nội, nên báo chí và truyền 

thông cho biết là không có gì đáng ghi nhận ngoài việc ba lời nói vu vơ liên quan đến 

“Đại cục” và một vài nhóm biểu tình phản đối nhỏ, nhanh chóng bị cảnh sát và an ninh 

giải tán. . Vì thế, chuyến sang thăm của vợ chồng Tập Cận Bình được mô tả như là tương 

đối êm ả. Tuy nhiên, chỉ một vài ngày sau khi họ Tập và vợ về Bắc Kinh thì báo chí và 

truyền thông lại tung tin ầm ỹ về chuyện Hà Nội đang có quyết định xòa bỏ việc giảng 

dạy môn quốc sử trong chương trình giáo dục phổ thông. Vậy thì ‘Đại Cục” là gì mà lại 

liên quan đến việc dạy quốc sử ? Để có thể trả lời chính xác câu hỏi này chúng ta phải mở 

lại hồ sơ Thành Đô năm 1990 để từ đó lần mò ra mối liên hệ với việc xóa bỏ môn quốc 

sử trong nền giáo dục của đất nước.. Xin mời qúy độc gỉả đọc tiếp những đoạn viết dưới 

đây. Bí mật của Hội Nghị Thành Đô năm 1990 Như chúng ta đã biết, một hội nghi bí mật 

đã diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu, vào 

các ngày 3- 4/9/1990. Phái đoàn Việt Nam gồm có :  
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 2 Nguyễn văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Hồng Hà, Đinh Nho Liêm. Phái 

đoàn Trung Quốc gồm có : Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Địa điểm Thành Đô được lựa 

chọn để bảo đảm bí mật cho hội nghị. Vào thời gian đó, cuộc cạch mạng dân chủ long 

trời lở đất ở Đông Âu thành công chớp nhoáng đã dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc cộng 

sản Liên Sô, gây lo sợ cho cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Vì lo sợ mà nhóm Ba Đình phải muối 

mặt sang Thành Đô xin quy phục. Và cũng vì lo sợ mà nhóm Trung Nam Hải tại Bắc 

Kinh phải tạm quên mối hận thù phản chủ đưa đến cuộc chiến tranh biên giới Trung-Việt 

năm 1979, mà vui lòng chấp nhận cho Hà Nội làm đàn em ý thức hệ, để gây thế chống 

Mỹ. Cuộc đàm phán thành công và hai bên thỏa thuận bình thường hóa qua hệ ngoại giao 

song phương. Tuy nhiên, đối với phần nói chuyện bí mật thì phái đoàn Việt Nam giữ 

tuyệt đối cho riêng mình, không tiết lộ và cũng không tuyên bố cho nhân dân Việt Nam 

biết. Mặc dầu vậy, về phía Trung Quốc, ngay sau khi hội nghị vừa kết thúc thì nhật báo 

Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam. Thông điệp đó như sau 

“ Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc 

chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây 

Tạng và Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và 

cho Việt Nam 30 năm để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc 

gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc “ (Lý Bằng Nhật Ký Ngoại Sự) * Gần đây, 

Wikileaks cũng phổ biến một văn kiện coi như 1 trong 3000 bức điện lưu trữ tại Bộ 

Ngoại Giao Hoa Kỳ, chi tiết như sau : “Biên bản buổi họp kín giữa Nguyễn Văn Linh Đỗ 

Mười và Giang Trạch Dân, Lý Bằng từ 3-4/91990 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên TQ. Vì 

sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt 

Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam 

sẽ cố hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai Đảng và nhân dân 

hai nước do chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp 

trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng làm một khu vực tự trị thuộc 

chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông,Tân 

Cương., Tây Tạng và Quảng Tây. Phía Trung Quôc đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và 

cho thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần 

thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc” . 

  3 Chương trình 30 năm sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc Hội Nghị Thành Đô 

tái lập bang giao giữa Trung Quốc và Việt Nam được tổ chức công khai, nhưng nội 

dung CSVN xin được sát nhập vào đại gia đình các dân tộc Trung Hoa là bí mật. 

Cho đến khi Wikileaks phồ biến tài liệu mật đó thì người Việt nước ngoài mới biết đến, 

nhưng đối với đa số người trong nước thì nó vẫn còn là một bí mật. Vì thế để lừa bịp 

nhân dân Việt Nam, chương trình 30 năm mà hai đảng Cộng Sản này thực hiện, được 

ngụy trang dưới những danh từ mỹ miều như : Đại Cục và 16 Chữ vàng : Sơn thủy 

tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan. Như 

vậy, nói đến 16 chữ vàng là nói đến Đại Cục, nói đến 30 năm hợp tác toàn diện mà Việt 

Nam đã hứa thực hiện để được Trung Quốc chấp nhận cho làm một khu tự trị. Cho dù 

Wikileaks không phổ biến tin mật nói trên, thì quan sát thực tế chúng ta cũng đã thấy 

những tin đồn đó không phải là những lời vu oan thất thiệt. Nhiều động thái chứng tỏ là 

Đảng CSVN từ 15 năm nay (nghĩa là một nửa thời gian thực hiện Đại Cục) đã rắp 

tâm đi theo con đường quy phục Thành Đô. Kiểm kê những bước đi cụ thể mà Đảng 

CSVN đã thực hiện sau 15 năm thi hành Đại Cục.  
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 Trước tiên phải kể là việc các lãnh đạo Trung Cộng sang thăm Việt Nam. Từ 

tháng 11/1992 đến năm 2015 đã có khoảng 10 lãnh đạo cao cấp Trung Cộng sang thăm 

và làm việc với lãnh đạo Đảng CSVN : thủ tướng Lý Bằng tháng (11/1992); chủ tịch 

quốc hội Kiều Thạch Đàng (tháng 11/1994 và tháng 3/2002); chủ tịch nước Giang Trạch 

Dân (tháng 6/1996); thủ tướng Chu Dung Cơ (tháng 11/1996); thủ tướng Ôn Gia Bảo 

(tháng 12/1996) 4 tổng bí thư Hồ Cẩm Đào (tháng 10/2005); tổng bí thư, chủ tịch nước 

Tập Cận Bình (tháng 11/2015) . Về phía Việt Nam, tất cả các tổng bí thư, chủ tịch nước, 

chủ tịch quốc hội và thủ tướng trong thời gian này đều phải qua Bắc Kinh diện kiến lãnh 

đạo Trung Cộng. Tổng bí thư và chủ tịch nước đều phải ký những bản tuyên bố chung 

xác định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên phương châm 16 chữ vàng.  

 Thứ hai là phải đế cập đến hai bản Thoả Thuận Về Biên Giới Trên Đất Liền và 

Trên Biển. Trong Bản Thỏa Thuận Về Biên Giới Trên Đất Liền (1990) ̣CSVN phải 

nhường cho Trung Cộng khoảng mấy chục ngàn cây số vuông lãnh thổ xuốt dọc biên giới 

của 10 tỉnh phía Bắc, đặc biệt là tại những vùng chiến lược Cao Bắc Lạng , gổm núi non 

hiểm trở, nơi mà quân Trung Quốc, mỗi lần sang xâm lược đều phải chịu thua vì không 

vượt qua được. Trung Cộng đã di chuyển sâu vào lãnh thổ của ta những cột mốc chiến 

lược quan trọng nhất. Ải Nam Quan và thác Bản Giốc cũng chịu chung một số phận. Về 

Thoả Thuận trên Biển (2000) thì Trung Cộng thu nhỏ lãnh hải 12 hải lý của ta để chiếm 

quyền đánh cá, và chiếm của ta mấy chục ngàn cây số vuông trong vùng lãnh hải đậc 

quyền kinh tế (EEZ) để lấn quyền khai thác dầu hỏa. Quần đảo Hoàng Sa của ta đã bị 

Trung Cộng dùng vũ lực chiếm năm 1974 và một số đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa 

cũng đã bị Trung Cộng dùng vũ lực tước đoạt năm 1988.  

 Thứ ba là phải nói qua về kinh tế. Năm 2005 Việt Nam đã ký kết với Trung Cộng 

20 văn kiện dùng làm căn bản pháp lý giữa hai nước. Đó là : hiệp định thương mại, hiệp 

định mua bán vùng biên giới, hiệp định thành lập Ủy Ban Việt-Trung về Kinh Tế và 

Thương Mại, hiệp định giao thông đường sắt cao tốc và đường bộ, đường hàng không… 

Từ ngày 1/1/2004 Việt Nam và Trung Cộng bỏ thuế xuất nhập khẩu. Các cửa khẩu giữa 

hai nước được khai thông và hàng hóa được lưu thông tự do. Nhà thầu Trung Quốc hình 

như thắng hầu hết những công trình quan trọng với các loại thầu “trọn gói EPC” 

(Engineering, Procurement, Construction). Hiện nay có 90% gói thẩu EPC được giao cho 

Trung Cộng thực hiện. Năm 2013 Việt Nam nhập khẩu 36 tỷ 960 triệu USD hàng hóa của 

Trung Cộng, trong khi chỉ xuất cảng sang Trung Cộng có 13 tỷ 960 triệu USD. Sự chênh 

5 lệch về cán cân mậu dịch khiến cho Việt Nam phụ thuộc nặng nề về phương diện kinh 

tế.  

 Thứ tư, thử nhìn qua về phương diện di dân. Người Tầu sang Việt Nam không 

cần visa nhập cảnh. Họ đi lại và có mặt trên khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước. 

Trong 65 khu chế xuất và khu công nghiệp không có khu nào vắng bóng người Hoa. Họ 

chiếm đóng các vị trí chiến lược, từ việc thuê đất 306000 hecta trong 50 năm với gía rẻ 

mạt ở biên giới phía Bắc, từ bauxít Tây Nguyên đến Cà Mâu, họ có thể thành lập nhiều 

sư đoàn của đạo quân thứ năm một cách dễ dàng với những công nhân mà thực chất là 

binh sĩ, tình báo, đặc công. Họ nắm trong tay những bản đồ vị trí các nhà máy điện, nhà 

máy quốc phòng, cơ xưởng… Họ tạo lập những khu riêng biệt của người Hoa mà công an 

Việt Nam không được vào kiểm soát. Khu phố Tàu Bình Dương có tên là Trung Tâm 

Thương Mại Đông Đô Đại Phố. Trong khu này có một trường đại học quốc tế, một bệnh 

viện 1.000 giường, một sân golf, một khu gỉải trí, một khu thể thao. Vào các dịp lễ hội 

của Tầu, cờ Trung Quốc được treo rợp trời tại Bình Dương. Luật pháp của Việt Nam bị 
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bỏ ̉ra ngoài. Nhân viên công lực của Việt Nam không có quyền hành gì trong khu vực. 

Ngoài ra, Trung Cộng còn ép Việt Nam phải ưu tiên đề bốn tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, 

Quảng Tây, Hải Nam, được đặc quyền khai thác bảy tỉnh biên giới của Việt Nam như Lai 

Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Người Trung 

Hoa có mặt tại Việt Nam để thi hành công tác, được hưởng quy chế bất khả xâm phạm. 

Thứ năm, về phương diện chiến lược thâm độc của Trung Cộng phải để ý đến tử huyệt 

sung yếu của ta là Đèo Ngang. Vùng hẹp nhất của Việt Nam là khu vực Đèo Ngang, với 

chiều rộng” Đông Tây khoảng 70 km. Vùng này đã bị Trung Cộng án ngữ bằng dự án 

Vũng Áng trong 50 năm. Vũng Áng với rừng Lào phĩa Tây đã được Trung Cộng thuê lâu 

dài, để nếu cần thì chia cắt Việt Nam tại Đèo Ngang. Điều tương tự cũng có thể xảy ta tại 

Tây Nguyên khi Trung Cộng tham gia khai thác bauxít. Một chiến lược với khả năng 

xâm chiếm rộng khắp đã được Bấc Kinh bày ra để khống chế Việt Nam phản chủ. Vì vậy 

khi Tập Cận Bình cùng vợ sang Thăm Việt Nam kỳ vừa qua, hắn chỉ cần nhắc khẽ hai từ 

“ Đại Cục” là bộ tứ Việt Nam “Hùng Dũng Sang Trọng” tăm tắp gật đầu lia lịa . Những 

gì thực hiện chưa được tốt sau 15 năm thi hành Đại Cục.  

 6 Cái thực hiện chưa tốt lả khâu Văn Hóa Giáo Dục, Vì thế mà Trung Cộng đã 

nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngày 21/2/2013 khi Nguyễn Thiện Nhân , ủy viên Bộ Chính 

Trị, cựu bộ trưởng giáo dục, dẫn đầu một đoàn đại biểu cao cấp sang Bấc Kinh, hai bên 

đã ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện cho giai đoạn 5 năm 2014-2019. Nguyễn Thiện 

Nhân hứa sẽ vận động quần chúng thực hiện tốt 16 chữ vàng. Việt Nam và Trung Quốc 

sẽ trao đổi sinh viên đại học. Việt Nam sẽ thực hiện Cung Vân hóa Việt Trung tai Hà 

Nội. Việt Nam cũng sẽ lập Viện Khổng Tử như Bắc kinh đòi hỏi. Tuy nhiên tất cả những 

việc này Việt Nam làm chưa tốt và chưa đúng ý của Bắc Kinh. Vì thế, trong thời gian Lê 

Khả Phiêu làm tổng bí thư, một phái đoàn đã từ Bắc Kinh qua Hà Nội chỉ để nhắc nhở và 

nói rõ là : Việt Nam cần phải cải tiến phương diện lý luận. Trung Quốc biết thừa là quốc 

sử Việt Nam là lịch sử chống ngọai xâm đến từ phương Bắc. Họ coi đó là một gói thuốc 

nổ vô cùng nguy hiểm, và bằng bất cứ cách nào cũng phải lấy gói thuốc nổ này ra khỏi 

đầu óc của các thế hệ trẻ đương thời của nước Việt. Phải làm như vậy thì Việt Nam mới 

có thể nhanh chóng và ngoan ngoãn gia nhập vào đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. 

Nói trắng ra là phải triệt để loại bỏ quốc sử Việt Nam ra khỏi nền giáo dục, để chỉ 

còn giữ lại những kiến thức về ý hệ Mác Lê từ lâu đã bị nhân loại quăng vào sọt rác, 

cùng với những lời tuyên truyền láo khoét về thành tích của hai Đảng Cộng Sản 

quang vinh. * Trong Lời Tựa cuả tác phẩm “ Việt Nam Sử Lược “, học giả Trần Trọng 

Kim đã viết như sau : “ Sử sách không những chỉ ghi chép những công việc đã qua mà 

thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc người 

ta làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của 

dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho cả nước được đời đời soi vào đấy mà 

biết cái sức sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực như thế nào, mới chiếm 

được cái địa vị dưới bóng mặt trời này. Người trong nước có thông hiểu sự tích của nước 

mình mới có lòng yêu nước yêu nhà, mới biết cố gắng học hành, hết sức làm lụng để vun 

đắp thêm vào cái nền xã hội của tổ tiên đã xây dựng nên mà để lại cho mình. Bởi những 

lẽ ấy cho nên phàm dân tộc nào đã có đủ cơ quan và thể lệ làm cho nước độc lập thì cũng 

có sử cả. 7 Nước Việt Nam ta khởi đầu có sử từ đời nhà Trần, vào quãng tế kỷ thứ 13. Từ 

đó trở đi nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử. Nước ta đã có sử của nước ta thì 

cũng bởi đó mà biết được những việc đã qua và có thể bởi đó mà khảo cứu được nihều 

việc quan hệ đến vận mệnh nước mình từ xưa đến nay xoay vần ra sao.” Bỏ quốc sử 
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trong giáo dục là giảm sức chiến đấu của dân tộc. Tích hợp môn quốc sử với hai môn 

giáo dục công dân và an ninh quốc phòng thì dần dần nó sẽ làm cho môn sử Việt biến 

mất. Tuy nhên đối với những người lãnh đạo cộng sản hiện nay thì họ không thể nào làm 

khác mà không bị quy cho cái tội là phá hoại “Đại Cục”. Nhớ lại lời nói của Nguyễn Cơ 

Thạch trước khi mất chức bộ trưởng ngoại giao “ Bây giờ là bắt đầu một nền Bắc thuộc 

mới ” ta thấy lời tiên tri đó rất đúng. Bỏ sử là tội lớn nhất đối với tổ quốc. Người cộng 

sản Việt Nam nếu không quyết tâm và can đảm để nhanh chóng thoát khỏi thiên la địa 

võng này thì không còn kịp nữa ./.  

Nguyễn Cao Quyền Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2015/12/11/x0a-bo-

mon-quocsu/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.- Bãi bỏ môn lịch sử trong chương trình phổ thông trung tiểu học  

Bước đầu chuẩn bị cho âm mưu Hán hóa 
 

  

 

 

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Kính thưa đồng bào Việt Nam đang sống trong nước và 

ngoài nước. 

 

Chúng ta, con cháu chúng ta, các thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ căn cứ vào đâu để nói 

rằng "TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM" nếu lịch sử của dân tộc Việt Nam bị xóa bỏ? Tinh 

thần yêu nước, yêu dân tộc của người Việt Nam hôm nay và mai sau có còn không nếu 

cội nguồn tổ tiên, công lao, xương máu của ông cha đổ ra trong quá trình dựng nước và 

giữ nước bị lãng quên? 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người Việt Nam 

không còn biết đến ải Nam Quan, mũi Cà Mau, Hoàng Sa, Trường Sa, sông Hát, sông 

Bạch Đằng, ải Chi Lăng, gò Đống Đa, Ngọc Hồi, Hà Hồi... mà chỉ biết Tây Sa, Nam Sa, 

"bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương"...? 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người Việt Nam 

không còn biết đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... mà chỉ biết đến đảng 

http://3.bp.blogspot.com/-leXl22PpB-Q/UmGLnVQGKZI/AAAAAAABcMU/pnaAyPbge5w/s1600/confucius-09-danlambao.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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cộng sản Tàu, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đảng cộng sản Việt Nam, nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người Việt Nam 

không còn biết đến Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, 

Lê Lợi, Quang Trung, Ngụy Văn Thà... mà chỉ biết Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, 

Tập Cận Bình, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng... 

 

Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam còn không nếu trong tương lai người Việt Nam 

không còn biết đến bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta vào đời nhà Lý (*), Hội 

Nghị Diên Hồng, Hịch Tướng Sĩ vào đời nhà Trần, Bình Ngô Đại Cáo vào đời nhà Hậu 

Lê... mà chỉ biết tư tưởng Marx - Lê - Mao, "bác Hồ ta đó chính là bác Mao", "Sơn thủy 

tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan", "Láng 

giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"... 

 

Kính thưa đồng bào, 

 

Nếu nói rằng công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng là công hàm bán nước, 2 câu thơ của 

Tố Hữu "Bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương" là tư tưởng tiền đề 

cho âm mưu sáp nhập nước Việt Nam vào nước Tàu thì cái gọi là "Dự thảo chương trình 

giáo dục phổ thông tổng thể” của Bộ GD&ĐT/CSVN (bộ Giáo Dục Và Đào Tạo/đảng 

cộng sản Việt Nam) mà mục đích chính của nó là xóa bỏ lịch sử hơn 4000 năm của dân 

tộc là bước đầu của đảng CSVN cố tình thực hiện để chuẩn bị cho chủ trương Hán hóa 

vĩnh viễn dân tộc Việt Nam trong tương lai. 

 

Kính thưa đồng bào, 

 

Lịch sử Việt Nam còn nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn. 

Lịch sử Việt Nam mất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mất. 
 

Chúng ta không thể để đảng CSVN cấu kết với đảng cộng sản Tàu từng bước xóa đi nước 

Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế giới để vĩnh viễn trở thành một quận huyện 

của nước Tàu. 

 

20/11/2015  

Lê Dủ Chân 
danlambaovn.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
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3.- CÁO TRẠNG 

TRUNG QUOC XAM LUOC VIET NAM 

 

( Báo Thời Luận ) 

 

LỊCH S Ử - VĂN MINH – VĂN HÓA 

TỪ BIỂN ĐÔNG LÊN BIỂN BẮC: CHỦ QUYỀN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT TỘC 

NHỮNG NGHÌN XƯA 

 

Cao Thế Dung 

DẪN NHẬP 

Việt Nam : Văn Minh Tiên Tiến Á Đông 

Bính Thân năm 2016, Việt Nam kỷ niệm 4450 năm, thuyền viễn dương Việt Thường 

nước Văn Lang vượt Việt Hải, Việt Dương, tên gọi Biển Đông xưa, lên Biển Bắc tức Hoa 

Đông, cập bến Đào Đường Thị, tỉnh Sơn Đông ngày nay. 

 Năm nay, 2016, Việt Nam kỷ niệm năm thứ 65 Hội nghị Thượng đỉnh thế giới do Liên 

Hiệp Quốc triệu tập ở San Francisco, Hoa Kỳ với 51 quốc gia tham dự từ ngày 1-9 đến 

ngày 8-9-1951, chủ đề “Về nền hòa bình Nhật bản” để Nhật trao trả lãnh thổ và biển đảo 

mà Nhật đã chiếm của các nước trong thời Đệ Nhị Thế Chiến 1940-1945 trong đó có hai 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

Ngày 7-9, trước Hội nghị với sự Cứ 10 mũi tên sắp vào một chiếc túi đặc biệt rất kỳ diệu, 

nạp túi tên vào nỏ, nhắm bắn, túi tên phóng đi, tỏa ra 10 mũi tên đồng lao vút vào địch 

quân. Người Tàu gọi là nỏ thần, ta gọi là nỏ liễu do Đô Lỗ tức Cao Lỗ sáng chế, ông là 

cận thần của vua Hùng thứ 18.  

Theo Lịch Sử Việt Nam “ Thành Cổ Loa, người thiết kế là ông Cao Lỗ” (Nguyễn Phan 

Quang (Giáo sư), Võ Xuân Đài (Tiến sĩ) Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến năm 1884. 

Nxb,Tp HCM 2000, tt.48- 51.). Thống Trị Giao Chỉ - Giao Châu , Bắc Triều Thảm Bại 

Nhục Nhã Ba lần Bắc thuộc, hơn 1000 năm, từ Nhà Hán đến Nhà Ngô, Tấn, Lương, Tùy, 

Đường, cuối cùng là Nam Hán, dân Việt liên tục nổi dậy giành lại quyền độc lập, tự do.  

 

Tổng kết, từ cuộc Tổng khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đến năm 938, Ngô 

Vương Quyền phá tan quân Nam Hán, giải phóng dân tộc, hơn 34 lần dân tộc Việt Nam 

nổi dậy, chém chết 12 (mười hai) Thái Thú Tầu đang tại chức ở Đô Hộ phủ thành. Trên 

20 (hai mươi) Thái Thú, bỏ Đô Hộ phủ, chạy chết, trốn thoát về Tầu. Đầu tiên là Thái 

Thú Tô Định năm 40. Sau lễ thề đêm Xuân Phong Châu, Bà Trưng ngồi trên bành voi, 

“phất ngọn cờ Vàng” cùng binh đoàn Nghĩa nữ binh tiến thẳng đến thành Tô Đinh. Hai 

Bà “hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành Lĩnh Ngoại 

đều hưởng ứng việc dựng nước xưng vương, dễ như trở bàn tay” (Ngô Sỹ Liên, Toàn 

Thư, Kỷ Trưng Nữ Vương, tt.2a-6ab). Mỗi huyện Đô Hộ Hán lập một thành trì. Thái thú 

nắm toàn quyền hành chính và quân sự. Cạnh là một Đô tướng quân, chức danh là Đô 

Úy, tổng chỉ huy quân đội Đô Hộ.  

Như vậy, 12 Thái Thú bị giết, 22 Thái Thú bỏ Đô Hộ phủ chạy trốn, cũng có nghĩa là trên 

30 lần Quân đội Đô hộ bị tan vỡ. Sử chép: Bà Trưng “tiến quân như gió lướt, chỉ một 

mùa trăng thu gọn 65 thành”. Lần cuối cùng, năm 937, vua Nam Hán phong Đô tướng 

quân Trần Lân làm Thừa chỉ đem đại binh đoàn sang cấp cứu Đô Hộ phủ (Long Biên). 
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Đô tướng quân Trần Lâm bị chém chết ngay bên ngoài thành Long Biên. Binh đoàn Nam 

Hán tan vỡ, chết hay đầu hàng, không còn đường nào chạy về Tầu.  

Có thể nói, không một dân tộc nào trải qua 3 lần Đô hộ lại có thể giết chết 8 Thứ Sử, 

12 Thái Thú, 24 Thái thú bỏ phủ thành chạy chết về nước tức khoảng 34 Thái thú bị 

dân Việt loại vĩnh viễn khỏi guồng máy thống trị. 

 Bị chém giết và đánh đuổi như thế, Bắc phương vẫn cứ lăn vào bám lấy Giao Châu, vì 

quá tham, thèm khát VN tử đời này qua đời khác. Tác giả “Việt sử tiêu án” cho rằng 

"Nước ta là một đại đô hội ở Phương Nam, ruộng thì cấy lứa, đất thì trồng dâu, núi sản ra 

vàng, biển sản ra bạc. Bọn nhà buôn nước Tầu đến nước ta làm nên giàu có. Người Tầu 

thích lắm có ý lấy nước ta đã từ lâu!” (Ngô Thời Sỹ, Việt Sử Tiêu Án. Bản dịch của Hội 

NC Á Châu, Sàigòn 1960 , tt. 76-77.).  

Chưa đủ. VN còn là một bao lơn Đông Hải, phải bám Giao Châu làm bàn đạp đại dương 

Nam tiến, từ đời Đường Thái Tông (627-650), Nhà Đường đã mở thủy lộ viễn dương 

“Hải Di, phát xuất từ Quảng Châu qua Biển Đông Việt Nam đi về phía Nam, xuyên qua 

Singapore và Eo biển Malacca” (Cát Tráng “,  

Tình hình hàng hải của Trung Quốc thời cổ như thế nào”? 

 Trong Trung Quốc Văn Hóa Sử - Tam bách đề. Nxb Cổ tịch Thượng Hải, 1990, T.I, Bài 

35, tt. 494-498.). Căn cứ vào sự kiện này, “Viễn dương Hải Di” (biển của Man Di) từ 

Mao Trạch Đông cho đến nay, Tập Cận Bình tự nhận Trung Hoa mở đưởng về phương 

Nam “làm chủ Nam Hải”! Thậm chí báo Hồng Kỳ rồi The Global Times sinh sau, lớn 

tiếng ngoa ngôn “Nhà Đường lập quyền tài phán ở hai quần đảo Trường Sa và Nam Sa” 

tức Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Sử liệu trích dẫn trong tập cáo trạng này đã đủ nói 

lên rất rõ: Trong 3 lần Bắc thuộc, Bắc triều chưa bao giờ làm chủ được biển đảo Nam Hải 

tức Biển Đông, ít nhất từ Cửu Chân đٌếّn Nhật Nam và Lâm Ấp.  

Bất Khuất – Quật Cường 

Những biến cố và sự kiện lịch sử chúng tôi trình bày trong tập Cáo Trạng này – bản cáo 

trạng lịch sử - được trích dẫn trong các bộ Sử Trung Hoa hiện lưu trữ tại Thư viện Trung 

ương Bắc Kinh, Đài Bắc, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện The Yenching, ĐH 

Harvard, Mass. Hoa Kỳ, đáng kể như Hậu Hán Thư, Thủy Kinh Chú, Ngô Chí, Tùy Thư, 

Đường Thư, Tân Đường Thi, Ngũ Đại Sử, Cương Mục (Trung Hoa và VN), Toàn Thư, 

Việt Sử Lược, Việt Sử Tiêu Án v.v… Hơn một lần kiểm đi, soát lại, đối chiếu cùng một 

biến cố, một sự kiện lại có sự khác biệt nhau.  

Thí dụ sự kiện Mã Viện dựng cột đồng “Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt”, Cương Mục 

trình bày rõ rệt và khẳng định, một số sử sách khác lại nghi ngờ hoặc không tin như sử 

gia Pháp H. Maspéro (Đào Duy Anh, Cột đồng Mã Viện (Tiếng Pháp). Bản dịch của  

Nhất Thanh. Tập san Sử Địa s ố 19&20, Sàigòn 1970.). Còn khác nhau cả nhân danh và 

địa danh.  

Thí dụ: Đô tướng Thừa chỉ Nam Hán là Trần Bảo, Ngũ Đại sử chép là Trịnh Bảo đã bị 

chém chết tại trận ở bên ngoài thành Đại La, có sách chép là Long Biên. Đại La hay Long 

Biên cũng là một. Đại Việt Sử ký Toàn thư của Ngô Sỹ Liên cũng có một số biến cố và 

sự kiện cần phải hiệu đính, một Sử gia, Đại Học Huế năm 1960 đã nêu lên (Nguyễn 

Phương (Linh mục), Những sai lầm của Đại Việt Sử ký Toàn Thư. Tạp chí Đại Học 

(Huế) số 5, tháng 10-1960, tt. 784-799.). Một nhà Sử học danh tiếng hiện đại ở Paris phát 

biểu thật tâm đắc: “Mục đích của khoa học sử là sự đi tìm sự thật. Nhưng khoa học này 

không phải là một khoa học dễ dãi, nó bắt buộc phải đi tìm một sự thật luôn luôn tương 

đối, qua những con đường hiểm trở, khó khăn. Sự thật lịch sử là một sự thật rất tế nhị, rất 
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vi diệu, vì nó được thiết lập với hàng ngàn nguyên tố khác nhau” (Nguyễn Thế Anh (GS), 

Vài quan niệm sai lầm về Sử. 

Văn Hóa tập san, T.XIV, Q. 7, Sàigòn 1965, tt. 1153-1157.). Lịch sử là khoa học tài liệu 

và là tài liệu học. Nói một cách văn vẻ, Lịch sử là “khoa học về quá khứ”.  

Với biến cố lịch sử, sự kiện và tài liệu, lịch sử qua 3 lần Bắc thuộc đã cho ta biết rõ 

ràng 12 Thái Thú Tầu bị dân Việt chém chết tươi tại nhiệm sở Đô Hộ phủ, 24 Thái 

thú Tầu bỏ trốn, chạy chết về Tầu, hơn 30 lần quân đội Đô hộ tan rã, đầu hàng hay 

rã ngũ bỏ trốn, các Đô tướng Tầu cùng chung số phận đã nói lên sự thực “hai năm 

rõ mười” này:  

VN tuy mất nước mà hồn nước vẫn còn, dân VN vẫn bất khuất anh hùng, khí thiêng 

sông núi là điều hiển hiện có thực. Nhờ vậy và do đó, hiện 34 Thái Thú Tầu bị loại 

ra khỏi guồng máy thống trị trong số 100 Thái Thú, 83 Thái Thú được chép danh 

tính trong sử sách (Xem:Việt Sử Lược, Q.I, t. 14a.), thật là “đánh một trận sạch 

không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông".  

 

Năm 111 trước CN, Hán Vũ đế cho xua quân cướp nước Nam Việt, vua Hán đổi là Giao 

Chỉ bộ, mặc nhiên ông đã công nhận nước Nam Việt, hậu thân của Viêm Bang, Văn Lang 

và Âu Lạc, bao trùm Hoa Nam ngày nay đến xứ Việt Thường (Bình Định, Phú Yên bây 

giờ). Một số cổ thư Trung Hoa miệt thị dân Giao Châu với ngón chân hai bàn chân vẹo 

ra, xòe ra. Sử gia Pháp căn cứ vào sự miệt thị này, cũng mô tả Giao Chỉ là giống dân có 2 

ngón chân cái xòe ra (G. Dumoutier, Notes archéologiques et historiques sur les Giao 

Chi, L’Anthropologie, I, 1890, pp. 651-655 – Sưu khảo và dẫn bởi GS Nguyễn Đăng 

Thục.). Một học giả lỗi lạc Đài Loan, gốc Việt Đông, Giáo sư thỉnh giảng Đại Học Huế 

(1958-1963), dành cả một phần đời sưu tầm tài liệu, khảo sát và nghiên cứu về Giao Chỉ 

với trên 300 tài liệu giá trị, Pháp văn, Hán văn và Nhật ngữ cho biết, Giao Chỉ là miền đất 

rộng bao la ở phương Nam, trong khoảng thời Chiến quốc (Nhà Chu), Giao Chỉ đã thành 

một tên đất có tính cách cụ thể” (Trần Kinh Hòa, (Cheng Chinh-ho), Khảo cứu về danh  

xưng Giao Chi. Tc Đại Học (Huế)  số 15, tháng 5, 1959 ) “Giao Chỉ, Nam Giao tượng 

trưng đối nhau về hai phương bắc và phương nam và là cực giới của ảnh hưởng lễ giáo 

Trung Quốc” Trần Kinh Hòa, (Cheng Chinh-ho), Khảo cứu về danh xưng Giao Chi.  

Tc Đại Học (Hu ế) số 15, tháng 5, 1959 ). Các Sử gia Pháp dịch Thứ Sử Giao Chỉ là 

Gouverneur Général (Toàn quyền), Chính quyền Đô hộ là “Le Gouvernement Général”. 

Thái Thú là “Gouverneur” hay “Commandeur”. Đô Hộ phủ là “Le Protectorat Général”. 

Thời Hán còn gọi là Châu Mục. Thời Đô Hộ Đường đổi làm Đô Hộ Sứ rồi Tiết Độ Sứ, 

Tầu và Việt gọi chung là Thái Thú (Xem: H. Maspéro, Etudes d’Histoire d’Annam, La 

Commanderie de Siang, B.E.F.E.O., T. XVI, pp. 49-55 – Lê Thành Khôi, Le Viêtnam, 

Histoire et Civilisation. Paris 1955 Chap. II – La Conquête chinoise, I – Le Giao Chi sous 

les Han, XV – Le Protectorat Général d’Annam, pp. 98-103; 121-123)., n̷ắm toàn quyền 

bính, Hành chính và Quân thứ, An ninh, cống nạp. Cạnh Thái thú có một võ tướng chức 

danh Đô Úy hay Đô tướng quân, sử gia Pháp dịch là “Le Comman- dant en chef ”. Cấp 

huyện do Huyện lệnh cầm đầu “Le Préfet”. Giao Chỉ bộ lại mất một nửa lãnh thổ, sát 

nhập vào Tầu. Năm 226, Thái Thú Sỹ Nhiếp qua đời, trị vì 40 năm, dân thương mến tôn 

là Sỹ Vương, tổ tiên người Âu Việt nước Lỗ, di cư xuống Giao Châu đã 6 đời, hùng cứ 

một phương. Vua Ngô Tôn Quyền nghe tin Sỹ Vương chết, lợi dụng cơ hội, chia đất Giao 

Châu từ Hợp Phố trở lên Bắc (gồm Lĩnh Nam-Quảng Đông, Quảng Tây) lập quận Quảng 

Châu. Năm 264, ta vĩnh viễn mất Lĩnh Ngoại (Tam Quốc Chí, Ngô Thư, Q. 15, tt. 5- 8b), 
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v͙n thu͡ộc Viêm Bang cͯủa Viêm đٌế Thần Nông, tiền thân của Văn Lang và Nam Việt. 

Viêm đế Thần Nông là người, tiên tổ của dân tộc Việt, dân kính yêu thần linh hóa 

rồi thành thần thoại. Theo một Sử gia Pháp, căn cứ theo cổ thư, cổ sử Trung Hoa, 

Thần Nông sinh và chết ở đất Kinh gần Động Đình Hồ (Lĩnh Nam) (George Soulié de 

Morant, Histoire de la Chine de l’Antiquité jusqu’en 1929. Paris, Payot 1929, p. 25.). 

Thần Nông là con vua Phục Hy “tổ của chúng ta”…, “truyền ngôi cho con là Đế 

Khôi với họ mới là Thần Nông, người con trưởng được dân suy tôn là Đế Thần” 

(Bùi Văn Nguyên (GSĐHQG Hà Nội), Việt Nam và Cỗi Nguồn Trăm Họ. Nxb 

KHXH, HN 2001, tt. 41-42.). Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn thờ Phục Hy – Thần 

Nông, thủy tổ của dân tộc Việt. Nhà Nguyễn lập Quốc miếu thờ các Ngài (Quốc 

Miếu thời Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, xem: Đại Nam Nhất Thống Chí, Q. I - 

Quốc đô, tt. 33-34, “Miếu Lịch Đại Đế Vương”.).  

 

TRUNG CHÂU – TRUNG QUỐC: ĐẤT CŨ CỦA DÂN TỘC VIỆT 

 Từ Mao Trạch Đông, Đại Hán bá quyền bành trướng xâm lược đến hậu duệ thừa kế 

Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình hãnh tiến, nhắc đi nhắc lại như kinh nhật tụng: “Việt 

Nam là đất cũ của Trung Quốc”! Và rằng: “Nam Hải, chủ quyền lịch sử của Trung 

Quốc”. Các báo The Global Times và China Daily (trước đây là báo Hồng Kỳ) khoa 

trương: “ Nhà Đường lập quyền tài phán trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!”. Tập 

Cáo Trạng này, y cứ từ cổ thư, cổ sử Trung Hoa cùng các tài liệu căn bản, minh định 

trả lời: Các lời tuyên bố ấy chỉ là ngoa ngôn, bịa đặt, hoang tưởng. Dương Tử giang 

tức Trường giang và các tỉnh Duyên hải Trung Quốc ngày nay là đất cũ của dân tộc 

Việt, từ những ngàn xưa. Suốt dọc Biển Bắc, tức Hoa Đông cho đến Nam Hải tức 

Biển Đông tức Việt Hải là của nước Văn Lang, kế thừa là Âu Lạc, Nam Việt, Bộ 

Giao Chỉ và Việt Nam ngày nay, nói theo ngôn ngữ thời thượng thì cả hai biển Hoa 

Đông và Biển Đông thuộc chủ quyền lịch sử của dân tộc Việt Nam. Suốt chiều dài 

sâu hút hơn 1000 năm Bắc thuộc (111 trước CN đến năm 938 sau CN), Nam Hải hay 

Đông Hải vẫn là biển đảo của dân tộc VN, ít nhất từ quận Cửu Chân (Thanh Hóa), 

Nhật Nam (Nghệ An-Hà Tĩnh) đến Lâm Ấp, lịch sử thời Bắc thuộc đã chứng minh 

rõ rệt: Bắc Triều Đô Hộ đã không thể kiểm soát nổi biển đảo Đông Hải tức Việt Hải, 

dân Việt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 4.- HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM 
 

( Hãy giữ lấy những tài liệu này để làm bằng, đưa TC ra tòa Án quốc tế như Phi luật Tân 

đã làm! )  

 

From: dinh tran <tran106030@gmail.com> 

 

                              Tập Cận Bình (Xi Jinping) hãy mở to mắt ra mà xem! 
  

- Phát hiện cuốn sách cổ của nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng 

định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam. 

Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình 

anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) chúng tôi đã tiếp cận 
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được cuốn sách cổ, in vào đời Vua Đức Tông (Tải Điềm) – nhà Thanh (niên hiệu 

Quang Tự, 1875-1909). Sách in thạch bản (in đá) bằng chữ Hán). 

Anh Luyện đã vui vẻ trao quyển sách này cho chúng tôi sở hữu và nghiên cứu với hi 

vọng có thêm những cứ liệu để công bố trước công luận và làm bằng chứng để 

khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. 

Cuốn sách này có tên “Danh hoàn Chí lược” (Sách ghi chép về địa lý Thế giới), có 

khổ 20cm x 14,5cm, người giám định sách là hai tiên sinh Bích Tinh Tuyền và Lưu 

Ngọc Ba. Sách do Nhà xuất bản Hòe Lý Đường in. 

 
Nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch sách Danh hoàn Chí lược 

 

Ở trang 2 của sách ghi: “Quang Tự Mậu Tuất Mạnh Thu” (Tháng 7, năm Mậu 

Tuất, niên hiệu Quang Tự, triều vua Đức Tông (Tải Điềm -1898). Cũng ngay ở trang 

2 ghi: Thượng Hải Thư Cục Đại Ấn (Thư cục Thượng Hải được cho quyền in sách 

này). Bộ sách này được biên soạn vào năm thứ 28 (Kỷ Dậu, 1849), niên hiệu Đạo 

Quang, triều vua Thanh Tuyên Tông (Mân Ninh, 1821-1851). 

Ở trang 3, 4 và trang 5 của sách có ghi bài tựa của Lưu Vận Kha, soạn vào năm Kỷ 

Dậu (1849), mùa hạ tháng 4 – triều vua Thanh Tuyên Tông, niên hiệu Đạo Quang. 

Bài tựa thứ 2 cũng viết vào năm Đạo Quang thứ 28, triều vua Thanh Tuyên Tông, 

do Bành Uẩn Chương soạn. Bộ sách này từ khi soạn (vào năm 1849, thời vua Thanh 

Tuyên Tông) phải mất 49 năm sau mới được in (vào năm 1898), triều vua Đức Tông 

(Nhà Thanh) – niên hiệu Quang Tự. 

Bộ sách gồm nhiều tập. Chúng tôi chỉ chú tâm tới các tập 3, 4, 5 (vì 3 tập này đóng 

gộp thành 1 quyển) và có ghi các đảo thuộc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. 
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Sách Danh hoàn chí lược.  

Dòng chữ nhỏ bên phải ghi người giám định Bích Tinh Tuyền, Lưu Ngọc Ba. Dòng 

chữ nhỏ bên trái ghi Hòe Lý Đường Bản 

 
Dòng chữ bên phải ghi Quang tự Mậu tuất Mạnh Thu. Dòng thứ hai bên trái ghi 

Thượng Hải thư cục đại ấn 

 

Nội dung của sách chủ yếu tóm lược vị trí địa lý, lịch sử… của các nước trên thế 

giới. Sách còn vẽ bản đồ của các nước trên thế giới: từ Trung Quốc, Nhật Bản, 

Indonesia … cho đến Ả Rập. 

Đặc biệt, ở trang 24, 25 của tập sách này có in tấm bản đồ Trung Quốc, mang tên 

“Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ” (Bản đồ toàn quốc thống nhất đời nhà 

Thanh). Trên bản đồ này đều có vẽ các nước có chung đường biên giới với Trung 

Quốc, như: Việt Nam, Mông Cổ, Ấn Độ, Triều Tiên… 

Đáng chú ý, ở phần biển đảo, Trung quốc chỉ vẽ đảo Quỳnh Châu (tức đảo Hải 

Nam), Đảo Đài Loan (của Trung Quốc)… sau đó ghi chú là biển nhưng không hề vẽ 

và ghi chú đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc.  

(Bản đồ thứ 1, có ghi chú: Hoàng Thanh Nhất thống dư địa toàn đồ). 
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Bản đồ Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ (chưa dịch) 



 

139 

 

 
 

 

 

Bản đồ của nhà Thanh không có đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ ghi đảo Quỳnh 

Châu (Hải Nam) và đảo Đài Loan 

 

 

Đặc biệt hơn nữa, ở tấm bản đồ in tại trang 40, 41 của cuốn sách này thì bên cạnh 

việc vẽ bản đồ đường biển Trung Quốc lại có vẽ eo biển Quảng Nam (và ghi rõ là 

Nam Việt – tức Việt Nam). Bên cạnh eo biển Quảng Nam, bản đồ này còn vẽ đảo 

Thất Châu Dương – biển Thất Châu (cả khu vực biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa – 

Vạn lý Trường Sa. Nếu theo bản đồ Trung Quốc thì Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc 

biển Thất Châu Dương – một cách gọi tên khác mà người Trung Quốc xưa thường 

dùng và ghi chú trên bản đồ để chỉ khu vực biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt 

Nam (không có ghi khu vực biển Thất Châu Dương này thuộc địa giới của Trung 

Quốc). 
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Bản đồ đã chú thích trong đó có Trường Sa, Hoàng Sa thuộc địa phận biển Việt 

Nam 

 

Ở tấm bản đồ trang 55 và 56 – chủ yếu vẽ về biển, đảo và các nước giáp Trung 

Quốc: biển Ấn Độ Dương (Trung Quốc gọi là Tiểu Tây Dương) và có cả ghi chú về 

Ấn Độ Dương. Trên bản đồ này còn cho biết về biển và đảo Trường Sa của Việt 

Nam giáp với đảo Quỳnh Châu (Hải Nam – thuộc Quảng Châu, Trung Quốc). Vẽ cả 

hình tượng bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Trên bản đồ này còn vẽ khu vực biển đảo 

Quảng Nam: Trong đó vẽ và ghi Thất Châu Dương (Hoàng Sa, Trường Sa), vẽ cả 

cửa biển Lộc Nại của Quảng Nam và vẽ đảo Côn Lôn của Việt Nam. 



 

141 

 

 
 

Bản đồ Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ (chưa chú thích) 
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Đáng chú ý ở trang 88, 89 giúp cho người đọc hiểu về luồng lạch, hướng gió và các 

bãi đá ngầm ở trên các đảo Trường Sa, Hoàng Sa và phương hướng, độ dài (tính 

theo cách tính canh giờ của người xưa) đi trên biển để tới được các nước khác nếu 

xuất phát từ cửa biển: đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Phần phiên âm của sách được nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch như sau: 

“…Sách Hải quốc văn kiến lục có nói: Vùng Nam Dương (biển phía nam) là nơi 

thuyền buôn của vùng Mân Việt thường đến. Đường biển nơi đây nhiều chỗ nguy 

hiểm. Người chỉ huy thuyền đi qua biển này cần phải cẩn thận. Nguy hiểm nhất là 

nơi có hòn đảo Áo Khí. Thủy trình đi khoảng 7 canh giờ từ đảo Áo Khí đến đảo Lạc 

Tế. Đảo này nhỏ mà bằng phẳng. Ven đảo có nhiều đá ngầm ngổn ngang, thuyền 

không đến được; thu hút không khí, dòng chảy ở bốn phía. Trên đảo có nhiều cây cỏ 

mọc cao hơn một trượng, có núi Đông Sư Tượng, nếu muốn đến thì phải theo dòng 

nước mà đi. Không thể đi ngược lên phía Bắc vì nhiều doi cát nổi chìm, dài khoảng 

200 dặm. Đi lên phía bắc thì có đảo và trên đảo có núi Sa Mã Kỳ. Hai ngọn núi này 

đối mặt vào nhau (ngọn núi Sa Mã Kỳ và Đông Sư Tượng). 

 

 
 

Toàn trang chữ Hán (đã dịch trong bài viết) 

 

 

Theo đường thủy trình trên biển là phải đi bốn canh giờ mới tới địa đầu Sa Mã Kỳ, 

lại có những doi cát liên tục ở phía nam đến Việt hải (biển Việt) gọi là Trường Sa 

đầu (địa đầu Trường Sa). Cứ đi về phía nam thì lại thấy nhiều doi cát nổi lên, theo 
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đó mà đi thì đến Vạn Lý Trường Sa. Phía nam Trường Sa có nhiều bãi đá ngầm 

lởm chởm, đi tiếp là đến biển Thất Châu, gọi là Thiên Lý Thạch Đường. Đây là đất 

nguy hiểm của vùng Nam Dương, hay có gió bão lớn ở ngoài biển, thuyền đi biển 

đậu ở ngoài này thường gặp bão gió. Có những thuyền đi lạc đường mà gặp phải nơi 

đó thì rất nguy hiểm. Một cửa Trường Sa nằm ở phía tây bắc cùng với đảo Nam Áo. 

Ở phía tây nam là đảo Đại Tinh (Biển bình lặng¬) tạo thành thế chân vạc ở cửa nam 

bắc, ước rộng phải đi chừng khoảng ngũ canh (đơn vị đo lường thời cổ thường tính 

theo giờ). Thuyền buôn của người Việt thường đậu ở đó; phía Nam là đảo Lã Tống 

(Lucson – Philipin), Văn Lai, Tô Lập. Thuyền buôn thường qua mấy nước đó để 

trao đổi buôn bán, khi xuất phát đều từ cửa Trường Sa mà đi. Nếu gặp gió bắc thì 

lấy chuẩn từ đảo Nam Áo. Gặp gió Nam, lấy đảo Đại Tinh làm chuẩn để tới Giang 

Tô, Triết Giang, Phúc Kiến (Quảng Đông). Nếu đi về phía Nam của Nam Dương 

phải đi từ cửa Sa Mã Kỳ (Đài Loan) đến các nước ở Lữ Tống (Philipin), giáp phía 

Tây Dương. Muốn đến Chiết Giang, Mân Việt… Nhật Bản phải đi theo hướng phía 

Tây biển Thất Châu, Côn Lôn rồi đến Vạn Lý Trường Sa ngoại (ngoài Vạn lý 

Trường Sa), qua cửa biển đảo Sa Mã Kỳ – đi theo đường thẳng dây cung mới an 

toàn. Từ Trung Quốc mà đến nước Indonesia phải đi phía ngoài Vạn lý Trường Sa. 

Nơi đây biển mờ mịt, không lấy gì làm chuẩn được cho nên muốn đi phải theo 

những doi cát ở biển Việt rồi mới đến Thất Châu Dương và từ đó đi tới Indonesia; 

Vùng biển này nước mênh mông nên giới hạn cũng mênh mông…”.  

(Trích sách “Danh hoàn Chí lược”). 
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Bản đồ chưa chú thích trong đó có ghi eo biển Quảng Nam và đảo Thất Châu 

Dương cùng bản đồ Việt Nam 
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Bản đồ đã chú thích trong đó có ghi eo biển Quảng Nam và đảo Thất Châu Dương 

cùng bản đồ Việt Nam 

Thông qua tư liệu đã nêu ở cuốn sách này, giúp chúng ta có thêm những bằng 

chứng quý giá để góp phần khẳng định ngay từ thời nhà Thanh, các bản đồ của 

Trung Quốc đã vẽ các đảo trên vùng biển của họ chỉ có đảo Hải Nam, Đài Loan là 

gần với khu vực biển Việt Nam. Điều đó khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa (biển 

Thất Châu Dương, theo tên gọi trên bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh) là thuộc 

chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 
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5.- ĐÃ 14 LẦN DÂN VIỆT ĐẠI THẮNG  

GIẶC PHƯƠNG BẮC XÂM LĂNG 

  

Tác giả: Nguyễn Thanh Đức 
Nguồn: Đánh 

Giặc Tàu 
2015-11-25 

 

  

A. Trong mấy ngàn năm qua, đặc biệt từ khi tộc Hoa du mục hiếu chiến thành hình ở 

phương Bắc, từ năm 1046 ttl, người Tộc Việt chuyên trồng lúa nước, hiếu hòa, ở phương 

Nam, luôn bị giặc Hoa cướp bóc, xâm lăng. 

Không kể những cuộc xâm lấn nhỏ, đã có 13 lần phương Bắc xua đại quân xâm lấn 

phương Nam, đặc biệt Việt Nam. Nhưng trong tất cả 13 lần đó, Dân Việt đều đại thắng 

các đoàn quânPhương Bắc. Đã mười ba lần, Dân ta đại thắng ! 

Lần thứ 1 : Năm 1218 TTL, ĐẠI THẮNG Giặc ÂN, Đức PHÙ ĐỔNG 

Theo sách vở Trung Hoa, năm 1218 ttl, Ân Cao Tôn đã đánh Quỷ Phương, vùng 

Đồng Đình. Ân Cao Tôn đóng quân tại đất Kinh, phía tả ngạn sông Dương Tử. Sau 3 

năm, Ân Cao Tôn ‘không thắng’. [Nhà Ân còn được gọi là Nhà Hậu Thương]. 

Theo Truyền kỳ Phù Đổng của Việt Lạc, Ân Cao Tôn đã xâm lấn nước ta ba năm và 

đã bị đánh bại. 

http://danhgiactau.com/index.php/vi/trang-chinh-moi/102-1202-da-13-lan-dan-viet-dai-thang-giac-phuong-bac-xam-lang
http://danhgiactau.com/index.php/vi/trang-chinh-moi/102-1202-da-13-lan-dan-viet-dai-thang-giac-phuong-bac-xam-lang
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* Như thế, theo Truyền kỳ Phù Đổng, cách đây 3200 năm, dân Việt Lạc đã là một 

quốc gia vững mạnh. Nước nầy đã có tổ chức chặt chẽ, có vua quan, có làng xã, có cúng 

tế, có lúa gạo, có vải áo, có lũy tre... đã đúc được ngựa sắt, roi sắt, đã có tinh thần dân tộc 

cao độ... và, theo sách vở Trung Hoa, đã chiến thắng giặc Ân vào thời kỳ hùng mạnh nhất 

của chúng. 

[Vào thời kỳ nầy, tộc Hoa chưa thành hình. Phải hơn 100 năm sau, bộ lạc Chu mới 

gom góp các bộ lạc du mục khác ở vùng Thiểm Tây, và thành lập Nhà Chu. Từ đó, tộc 

Hoa mới thành hình và phát triển].
*1

 

**** 

Lần thứ 2 : Năm 214 TTL, ĐẠI THẮNG Giặc HOA TẦN 

Năm 214 ttl, Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Hoa, sai tướng Đồ Thư kéo 

50 vạn quân xâm lăng vùng đất Việt Lạc. Nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng 

Đông. Đây là đoàn quân tinh nhuệ vừa giúp Tần Thủy Hoàng đánh chiếm sáu nước và 

thành lập nước Trung Hoa. 

Nhưng mấy năm sau, Đồ Thư đã bị quân Việt đánh bại, quân giặc chết quá nửa, Đồ 

Thư bị giết.
*2

 

* Theo cách hành quân của Trung Hoa, mỗi người lính đem theo một phu phục dịch. 

Số người vận chuyển lương thực cũng không được kể là lính. Vì vậy, số người Trung 

Hoa xâm nhập có thể nhiều gấp 3 lần con số quân lính được kể tới, dầu là con số trung 

thực. 

**** 

Lần thứ 3 : Năm 181 TTL, ĐẠI THẮNG Giặc HOA TÂY HÁN  

Năm 181 ttl, triều Hán sai Long Lân hầu Chu Táo kéo quân sang xâm phạm Lĩnh 

Nam, đánh Nam Việt. Theo sách vở Trung Hoa, quân Hán không chịu được thủy thổ 

phương Nam, nhiều người phải bịnh tật, bởi vậy phải thua chạy về bắc. Sau đó, triều Hán 

xét việc Nam chinh không lợi, nên không đánh nữa (!).
*3

 

 

**** 
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Lần thứ 4 : Năm 40 DL, ĐẠI THẮNG Giặc HOA ĐÔNG HÁN và TÁI CHIẾM 

TOÀN THỂ VÙNG ĐẤT VIỆT LẠC, Đức TRƯNG NỮ VƯƠNG -

 ĐẠI ĐẾ ĐỒNG ĐÌNH LĨNH NAM 

Năm 30 dl, Hán Quang Vũ áp đặt chế độ trực trị trên vùng đất Việt Lạc. Do đó, toàn 

dân Việt vùng lên kháng chiến, và bầu Đức Trưng Trắc là Thủ Lãnh. Sau 10 năm, Dân ta 

đã đánh đuổi toàn bộ quân Tàu ra khỏi vùng đất Việt Lạc, chiếm lại 65 thành. 

Thời gian qua, sách sử Trung Hoa đã giảm thiểu vùng đất và sức mạnh của dân Việt 

thời đó. Ngày nay, đã có đủ chứng cứ xác định vị trí, tình hình và vùng đất bao la của 

việc quân dân Việt đánh chiếm lại 65 thành, và đánh bại đại quân hùng hậu của hoàng đế 

Quang Vũ nhà Hán.  

Thời đó, vùng đất Việt Lạc nay là Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 

Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến của Trung Hoa, 

xuống tới Hải Vân... Và Hán Quang Vũ đã phải vận dụng toàn thể binh lực của ‘thiên 

triều’. 

Đức Trưng Nữ Vương đáng được tôn hiệu ĐAI ĐẾ ĐỒNG ĐÌNH LĨNH NAM.
*4

  

**** 

Lần thứ 5 : Năm 541 DL, ĐẠI THẮNG Giặc HOA LƯƠNG, Đức NAM VIỆT 

ĐẾ 

Năm 541 dl Đức Nam Việt Đế, húy là Lý Bôn,  đánh đuổi quân trú đóng Trung Hoa, 

giành độc lập. Năm 544 xưng là Nam Việt Đế, niên hiệu Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn 

Xuân. Lập ra Nhà Tiền Lý. 

Đây là lần đầu tiên sách sử Trung Hoa ghi lại quốc hiệu và niên hiệu của dân ta. 

Nhà Tiền Lý kéo dài 61 năm, từ 541 tới 602 dl.
*5

  

  

**** 

Lần thứ 6 : Năm 938 DL, ĐẠI THẮNG Giặc HOA NAM HÁN, Đức NGÔ 

NAM ĐẾ 
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Từ năm 906 dl, Đức Khúc Thừa Dụ đã giành quyền tự trị khỏi tay người Trung Hoa. 

Truyền được 3 đời. 

Năm 938, vua Trung Hoa Nam Hán sai thái tử là Hoằng Tháo kéo quân xâm lấn. Với 

trận cọc gỗ bọc sắt trên sông Bạch Đằng, Đức Ngô Nam Đế, huý là Ngô Quyền, đã đại 

thắng quân Hán, giết chết thái tử Hoằng Tháo. Hoàng đế Nam Hán là Lưu Cung cũng kéo 

quân tiếp ứng theo đường bộ. Nghe tin, ông khóc và rút về.
*6

  

**** 

Lần thứ 7 : Năm 981, ĐẠI THẮNG Giặc HOA TỐNG Lần 1, Đức LÊ ĐẠI 

HÀNH 

Năm 981 dl, vua Tống sai tướng Hầu nhân Bảo kéo quân xâm lấn, theo hai đường bộ 

và thủy. Vì vua nước ta là Đinh Tuệ mới 8 tuổi, nên quân sĩ tôn tướng Lê Hoàn lên ngôi, 

tức là Đức Lê Đại Hành. Với một trận Chi Lăng, quân ta phá tan đoàn quân Tàu, giết Hầu 

nhân Bảo. Đoàn quân giặc theo đường biển vội vàng rút lui.
*7

  

**** 

Lần thứ 8 : Năm 1076, ĐẠI THẮNG Giặc HOA TỐNG Lần 2, Đức LÝ NHÂN 

TÔN, Danh Tướng LÝ THƯỜNG KIỆT 

Năm 1072 dl, vua Lý nhân Tôn lên ngôi. Vì vua mới 7 tuổi, nên việc quân đều ở trong 

tay danh tướng Lý Thường Kiệt. 

Năm 1075, Lý thường Kiệt và Tôn Đản kéo 10 vạn quân tái chiếm vùng châu Khâm, 

châu Liêm và châu Ung, [vốn thuộc vùng đất Việt Lạc], nay thuộc Quảng Đông, Quảng 

Tây. 

Năm 1076, vua Tống sai Quách Quì và Triệu Tiết kéo hơn 30 vạn quân sang xâm lấn 

Nước ta. Nhưng chúng bị đánh tan ở sông Như Nguyệt. Giặc Tàu kéo tới hơn 30 vạn, chỉ 

còn 2 vạn 8 trở về !
*8

  

**** 

Lần thứ 9 : Năm 1258, ĐẠI THẮNG Giặc MÔNG CỔ Lần 1, Đức TRẦN THÁI 

TÔN 
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Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm nước Đại Lý, ở vùng Vân Nam. Mông Cổ 

đương thời là đế quốc to lớn và hùng mạnh nhất thế giới, chìếm đóng từ Á sang Âu. 

Năm 1257, từ Vân Nam, tướng Ngột Lương Hợp Thai (Uriyangqatai) đem 3 vạn quân 

Mông Cổ và hơn 1 vạn quân Đại Lý tấn công Đại Việt, chiếm Thăng Long, đốt phá và 

giết mọi người trong thành. [Ngột Lương Hợp Thai là công thần thứ 3 của Nhà Nguyên, 

từng tham gia các trận đánh chiếm nước Kim, nước Đức, Ba Lan, Bagdad, và diệt nước 

Đại Lý]. 

Vua Trần thái Tôn lo sợ, hỏi ý kiến Trần Thủ Độ. Trần thủ Độ khẳng khái : “Đầu tôi 

chưa rơi xuống đất, xin Bệ Hạ đừng lo !”. 

Chỉ mấy ngày sau, vua Trần thái Tôn dẫn quân phản công, đánh thắng quân Mông Cổ 

trong trận Đông Bộ Đầu. Trên đường rút lui, quân Mông Cổ còn bị quân ta chận đánh tan 

tành ở vùng Qui Hóa.
*9

  

**** 

Lần thứ 10 : Năm 1284, ĐẠI THẮNG Giặc HOA MÔNG NGUYÊN Lần 2, Đức 

TRẦN NHÂN TÔN, Danh Tướng HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG  

Năm 1271 Hốt Tất Liệt (Khubilai) trở thành Đại Hãn của đế quốc Mông Cổ, đổi quốc 

hiệu thành Nguyên. Năm 1279, quân Nguyên chiếm trọn đất Trung Hoa. Đế quốc Mông 

Cổ bao trùm 40 quốc gia từ Á sang Âu. 

Năm 1284, Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan (Toghan), cùng với các danh tướng 

Toa Đô (Suodu), Ô Mã Nhi, kéo 50 vạn quân xâm lăng Đại Việt. Quân Nguyên còn có 

thủy binh từ Chiêm Thành đánh lên. Khi đó, toàn thể quân Đại Việt chỉ có 20 vạn. 

Trước tình hình nguy biến, nhiều người muốn hàng hoặc tìm kế hoãn binh. Nhưng các 

tướng Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư cương quyết xin đem quân trấn giữ. 

Vua Trần Nhân Tôn liền triệu tập các bô lão trong dân tại điện Diên Hồng để hỏi ý 

kiến. Toàn thể đồng thanh xin Đánh ! 

Trước thế giặc quá mạnh, quân ta phải rút về Vạn Kiếp. Ở phía Nam, quân Nguyên từ 

Chiêm Thành cũng đã chiếm Nghệ An. 
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Vua Nhân Tôn lại lo sợ, ‘muốn hàng để cứu muôn dân’. Nhưng Hưng Đạo Vương 

Trần Quốc Tuấn đáp : “Bệ Hạ nói câu ấy thật là lời nhân đức. Nhưng Quê hương Dân tộc 

thì sao ? Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin chém đầu tôi trước đã !” 

Thoát Hoan dùng đại bác bắn phá, và vào được Thăng Long. Triều đình ta chạy về 

Thanh Hóa. 

Khi đó tướng Trần Bình Trọng bị bắt. Thoát Hoan dụ hàng và hỏi : “Có muốn làm 

Vương không ?” Trần Bình Trọng quát to : “Ta thà làm quỷ Nước Nam, còn hơn làm 

vương đất Bắc !” 

Tháng 5 năm 1285, tướng Trần Nhật Duật phá được quân Toa Đô ở cửa Hàm Tử. 

Sau đó, tướng Trần Quang Khải đưa quân đi thuyền từ Thanh Hóa ra đánh tan quân 

Nguyên ở bến Chương Dương, rồi dùng phục binh chiếm lại Thăng Long. 

Đức Hưng Đạo Vương thì đem quân đánh ở Tây Kết, và giết được Toa Đô. Quân ta 

bắt được 3 vạn quân Nguyên và vô số chiến thuyền, khí giới. 

Hưng Đạo Vương lại sai phục kích chận mọi đường quân Nguyên có thể rút lui, và tự 

mình dẫn đại quân lên Bắc Giang đánh Thoát Hoan. Quân Nguyên thua chạy, tới bến Vạn 

Kiếp bị phục kích, chết quá nửa. Thoát Hoan trốn thoát về Tàu. 

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, in năm 1697 dl, quân Nguyên kéo qua 50 vạn và sáu 

tháng sau, chỉ còn 5 vạn rút về.
*10

  

**** 

Lần thứ 11 : Năm 1287, ĐẠI THẮNG Giặc HOA MÔNG NGUYÊN Lần 3, Đức 

TRẦN NHÂN TÔN, Danh Tướng HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG 

Cuối tháng 12 năm 1287, Thoát Hoan lại theo hai đường thủy bộ, kéo thêm 50 vạn 

quân xâm lấn, với hơn 800 chiến thuyền, cùng với đoàn tàu 100 chiếc chở lương thực. 

[Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư]. Phía Đại Việt có khoảng từ 20 tới 30 vạn quân. 

Quân Nguyên chiếm được Thăng Long, nhưng sợ bị cắt đường liên lạc, nên tập trung 

ở Vạn Kiếp.Bộ chỉ huy của Đại Việt rút về vùng Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Tướng Trần Khánh Dư đưa quân phục ở bến Vân Đồn và phá tan đoàn thuyền lương. 
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Tháng 3 năm 1288, cạn lương, Thoát Hoan sai Ô mã Nhi mở đường theo sông Bạch 

Đằng. Hưng Đạo Vương lại dùng kế đóng cọc bịt sắt xuống sông Bạch Đằng (như Đức 

Ngô Quyền năm 938 dl). 

Với trận Bạch Đằng, quân ta tiêu diệt hoàn toàn thủy quân của giặc Nguyên. Nghe tin 

thủy quân tan vỡ, Thoát Hoan kéo chạy về qua vùng Bắc Giang và Lạng Sơn, và cũng bị 

quân Đại Việt chận đánh tan tành.
*11

  

**** 

Lần thứ 12 : Năm 1428, ĐẠI THẮNG Giặc HOA MINH, Đức LÊ THÁI TỔ 

Năm 1406, giặc Minh kéo quân xâm lấn nước ta. Nhà Hồ thua. Giặc Minh, với 

Trương Phụ, bắt đầu chính sách đồng hóa dân ta với dân Tàu... 

Năm 1418, nông dân Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa, tự xưng là Bình Định 

Vương, gởi hịch kể tội giặc Minh và nêu rõ mục đích đánh đuổi quân giặc cướp nước. 

Năm 1426, sau 8 năm gian khổ, với nhiều lần nguy cấp, Bình Định Vương thắng trận 

Tụy Động, và bao vây thành Đông Quan, Thăng Long. 

Cuối năm 1427, giặc Minh lại đưa thêm 2 đạo quân sang đánh Đại Việt. Đạo quân do 

Liễu Thăng cầm đầu với hơn 10 vạn lính, 2 vạn ngựa. Đạo quân do Mộc Thạnh dẫn 5 vạn 

lính và 1 vạn ngựa. Nhưng tại Chi Lăng, quân ta giết Liễu Thăng, phá tan toàn bộ quân 

tiếp viện của giặc, bắt sống hơn 3 vạn quân Tàu. Mộc Thạnh nghe tin, bỏ chạy. Quân 

Nam theo đánh, giết hơn 1 vạn giặc Minh. 

Nghe tin, Vương Thông đang chiếm đóng Đông Quan [Thăng Long], viết thư cầu hòa, 

và xin cho chúng rút quân về Tàu. Số tù binh, hàng binh và vợ con được thả về Tàu lên 

hơn 10 vạn người.
*12

  

**** 

Lần thứ 13 : Năm 1789, ĐẠI THẮNG Giặc HOA MÃN THANH, Đức QUANG 

TRUNG 

Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị kéo 20 vạn quân Nhà Thanh, chia làm 3 đạo, tiến đánh Đại 

Việt, chiếm đóng Thăng Long. 
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Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đang ở Huế, được tin, tính chuyện tiến đánh. Quan 

quân xin Ngài lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. 

Đức Quang Trung kéo quân ra tới Nghệ An, nghỉ 10 ngày để mộ thêm lính. Tất cả 

được 10 vạn quân và 100 con voi. 

Đức Quang Trung cho ăn Tết sớm, đêm 30 sẽ kéo quân đi, và hẹn ngày mùng 7 Tết sẽ 

ăn Tết lại tại Thăng Long. 

Trận đánh thần tốc đã phá hết các đồn giặc, đến nỗi chúng không kịp báo tin cho 

nhau. Chỉ trong mấy ngày, quân ta đánh chiếm từ Giản Thuỷ, tới Phú Xuyên, Hà Hồi, 

Ngọc Hồi... Sáng mùng 5 Tết, quân ta vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc giáp, 

lên ngựa tháo chạy. Giặc Tàu chạy theo, chết đuối chật sông Hồng. Các đạo quân giặc ở 

phía Bắc cũng tất tả rút chạy. Tất cả đều chỉ trong 5 ngày.
*13

  

**** 

B1. TỔNG KẾT SƠ KHỞI 

Như vậy, chỉ kể những lần Trung Hoa xua đại quân xâm lấn Nước Nam, dầu sách vở 

Trung Hoa đã giấu bớt quân số vì bị thất trận, tổng số các đoàn quân xâm lăng Trung Hoa 

đã có hơn 40 danh tướng, hằng ngàn đại tướng, và hơn 450 vạn quân sĩ. [Theo con số 

thông thường, tức là hơn 4.500.000 giặc]. Đang khi đó, kể cả dân số, tài nguyên, quân sĩ, 

phương tiện chiến đấu... dân ta không bao giờ tương xứng với quân Trung Hoa xâm lược. 

Nhưng bất cứ lần nào, Đại Việt cũng đại thắng !  

**** 

B2. TRUNG HOA : TÊN KHỔNG LỒ CHIẾN BẠI 

Điểm đáng chú ý là trong 900 năm vừa qua, trong khi Việt Nam đánh bại mọi cuộc 

xâm lăng của Trung Hoa, thì chính Trung Hoa lại bị Kim, Mông, Mãn,Âu, chiếm đóng 

và thống trị. 

Đáng chú ý hơn nữa, tuy tình hình thay đổi tùy thời, nhưng trong tất cả những lần xâm 

chiếm Trung Hoa đó, từ Kim, đến Mông, Mãn... lần nào thực lực xâm lấn, kể cả dân số, 

lãnh thổ, sản lượng, kỹ thuật, chiến cụ, quân đội... cũng đều không bằng một phần mười 

của Trung Hoa đương thời. Nhưng Trung Hoa đã luôn là kẻ chiến bại. 
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Ngoài ra, những nhóm người man di và ít oi đó, lại thống trị Trung Hoa vĩ đại tổng 

cộng hơn 500 năm. Kim 108 năm (1126-1234 dl), Mông 134 năm (1234-1368 dl), Mãn 

267 năm (1644-1911 dl), trong đó có 72 năm chung với Âu (1839-1911 dl). Đó là chưa 

kể từ năm 1949 dl tới nay, dưới gọng kềm chủ nghĩa Cộng sản của Âu. 

Trong suốt hơn 5 thế kỷ đó, kể cả hiện nay, người dân Trung Hoa buông xuôi, khuất 

phục, còn giới nho sĩ Trung Hoa lại chỉ biết phủ phục tuân lịnh ‘vị Thiên tử’ ngoại xâm 

để thẳng tay hành hạ và đàn áp người dân. 

* Thực vậy, Trung Hoa luôn là tên khổng lồ chiến bại. Nguyên nhân chính là ách 

thống trị của bọn ‘thiên tử, thiên triều’ tham tàn bạo ngược, đã biến người dân Trung Hoa 

thành những tên nô lệ đói ăn truyền kiếp.Trong suốt 3000 năm qua, hơn 99% người dân 

Trung Hoa chì là những tên nô lệ đói khát, tự ti, khiếp nhược, không lý tưởng, không 

nhân phẩm, chỉ biết tham lợi bất chấp thủ đoạn. 

Khi mọi người dân chỉ là những tên nô lệ đói ăn truyền kiếp, khiếp nhược, không ý 

chí, không tinh thần dân tộc, không đoàn kết... thì sức mạnh trình diển của bọn quan 

quyền ‘thiên triều’ Trung Hoa cũng chỉ là cái vỏ mỏng manh che đậy sự rời rạc của hàng 

tỉ mảnh vụn vị kỷ, hèn nhát. Chiếc bong bóng căng cứng nầy sẽ sớm vỡ tan với chỉ một 

thoáng cọ xát. 

Đây là thực tế lịch sử ngàn năm, và cũng là hiện tại.
*14

 

**** 

B3. ƯU THẾ CỦA CHÚNG TA 

Hơn nữa, trong tất cả mọi cuộc chiến chống Phương Bắc, Tổ Tiên chúng ta đã chỉ tự 

sức chiến đấu đơn độc một mình. Các Ngài đã không có bất cứ một yểm trợ nào do bất cứ 

từ đâu tới. Nhưng bất cứ lần nào, Việt Nam cũng đại thắng Trung Hoa ! Tất cả 13 lần, 

đều đại thắng. 

Về phần chúng ta, hiện nay, chúng ta lại đang được yểm trợ từ khắp nơi. Trước hiểm 

họa Trung Hoa bành trướng, xâm lăng, trộm cướp, gian manh, phá hoại các nền kinh tế, 

lũng đoạn các thể chế... mọi người, mọi dân nước trên toàn thế giới, đều sẵn sàng tiếp tay 

chúng ta triệt hạ mối họa chung là Giặc Trung Hoa. Bạn hữu chúng ta lại nhiều ưu thế 

hơn Giặc Tàu. 
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Với bất cứ giá nào, ở bất cứ phương diện nào, các cường quốc hiện đại không thể 

nhường Trung Hoa cưỡng đoạt vị thế hùng mạnh nhất thế giới, nhất là khi toàn thể binh 

lực Trung Hoa cũng không bằng một phần nhỏ các hạm đội đối nghịch... 

Hơn nữa, toàn thể dân Việt hiện nay, ở khắp làng xóm hang cùng ngõ hẻm, đều nôn 

nức vùng lên chiến đấu Đánh Giặc Tàu. Tinh thần dân tộc và đoàn kết chưa từng bộc lộ 

rõ ràng và mạnh mẽ như hiện nay. Mọi người đều sẵn sàng. 

Cũng phải kể thêm mấy triệu người Việt trên thế giới cũng đang sẵn sàng đóng góp 

nhân lực, tài lực, vật lực, và nhất là trí lực, chuyên môn, kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, 

và ảnh hưởng... ở mọi lãnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, xã hội... 

Tất cả đều được huy động tối đa để Đánh Giặc Tàu ! 

Chúng ta có nhiều ưu thế hơn Tổ Tiên chúng ta gấp bội. 

CHÚNG TA cũng sẽ ĐẠI THẮNG giặc TÀU, lần thứ 14. 

**** 
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 . 

 * 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Chung Quanh Việc Bỏ Thi Môn Sử Năm Nay 

Trần Gia Phụng 2013/05/13 

 

 
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền ném giấy ăn mừng khi biết không phải thi tốt 

nghiệp môn sử. Ảnh chụp từ clip 

* 

1.- QUYẾT ĐỊNH BỎ THI MÔN SỬ NĂM NAY 
 . 

Ngày 29-3-2013, Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 

bố quyết định về các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, theo đó 

sẽ không thi môn lịch sử. 

. 
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Đây là một quyết định hết sức quan trọng chẳng những trong việc học hành mà cả về 

phương diện chính trị vì ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản (CS) rất chú trọng đến ngành sử 

học. Các ông tổ CS đã xây dựng cả một hệ thống duy vật sử quan để giải thích sự biến 

chuyển của lịch sử nhân loại, sự phát triển của xã hội loài người. Cộng sản Việt Nam 

(CSVN) tất nhiên rất chú trọng đến duy vật sử quan và đặc biệt chú trọng đến lịch sử cận 

và hiện đại, từ khi Hồ Chí Minh gia nhập đảng CS Pháp năm 1922 cho đến ngày nay. 

. 

Cộng sản thành lập nhiều tổ chức chuyên môn nghiên cứu lịch sử do đảng CSVN điều 

khiển, như Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Đảng, Viện Sử Học, Hội Khoa Học Lịch Sử, Viện 

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam… Ở mỗi địa phương, còn có ban Nghiên Cứu Lịch Sử địa 

phương. 

. 

Cộng sản sử dụng lịch sử và môn lịch sử ở trường học làm phương tiện tuyên truyền với 

dân chúng, nhồi sọ học sinh về chủ nghĩa CS, về lý thuyết Mác-Lê, về Đệ tam Quốc tế 

CS, về các lãnh tụ CS, nhất là Hồ Chí Minh, về phong trào CS thế giới và Việt Nam, về 

công cuộc phát động quần chúng đấu tranh giai cấp, từ đấu tranh chính trị tiến tới võ 

trang khởi nghĩa giành chính quyền… 

. 

Để tuyên truyền, CSVN không ngần ngại sửa đổi, bóp méo lịch sử Việt Nam một cách bài 

bản, có hệ thống theo nhu cầu chính trị của đảng CSVN, bịa ra những sử liệu giả để lừa 

dối quần chúng. Vì vậy, các sách lịch sử CS hay sách giáo khoa môn lịch sử CS phải do 

những đảng viên CS soạn. 

. 

Vì tính cách quan trọng về chính trị của môn học lịch sử, nên chắc chắn bộ GD-ĐT 

không dám và không thể tự mình quyết định việc bỏ thi môn lịch sử năm nay, mà quyết 

định nầy phải phát xuất từ một cấp cao hơn, như ban Tuyên giáo (Tuyên truyền, giáo 

dục) Trung ương đảng CSVN, ban Văn hóa tư tưởng Trung ương đảng CSVN, hay 

ban Bí thư Trung ương đảng CSVN, và ngay cả bộ Chính trị đảng CSVN. Như thế, 

phải có một lý do quan trọng hoặc chưa giải quyết được nên lãnh đạo CSVN mới quyết 

định bỏ thi môn lịch sử năm nay. 

. 

Việc bỏ thi môn lịch sử ở trung học năm nay kéo theo nhiều hệ lụy cho môn lịch sử trong 

các năm kế tiếp, ví dụ sang năm học 2013-2014, có thi môn lịch sử hay không? Thi hay 

không thi đều phải báo cho học sinh biết từ đầu năm học để học sinh lo học thi. Học mà 

không thi thì học làm gì? Nếu không thi mà bắt buộc phải học, chắc chắn học sinh chẳng 

những không học mà còn kiếm cách trốn học giờ lịch sử. 

Giả thiết như sang năm học mới, bộ GD-ĐT ra lịnh thi lại môn lịch sử, thì việc buộc học 

sinh học lại giờ lịch sử cũng sẽ rất khó khăn, bởi vì các em sẽ tiếp tục nghi ngờ tự hỏi có 

thi hay không mà học? Học cho mệt rồi không thi thì sao? 

. 

Một vấn đề nữa là môn lịch sử các lớp dưới sẽ như thế nào? Học hay không học? Học 

sinh Việt Nam hiện nay trong nước nổi tiếng là kém môn lịch sử vì các em không chịu 

học môn nầy. Sau vụ bộ GD-ĐT bất ngờ bỏ thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp trung 

học năm nay, chắc chắn môn lịch sử sẽ bị xem thường hơn nữa, xuống cấp hơn nữa. 

Cuối cùng, chúng ta thử tưởng tượng một đất nước mà từ trên xuống dưới không học 

môn lịch sử của nước mình thì sẽ như thế nào? Công dân không biết lịch sử nước mình 
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thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó lấy gì để rèn luyện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tự 

hào tổ quốc? Điểm đáng nói, trên thế giới ngày nay, không có một nước nào mà học sinh 

không học môn lịch sử nước mình cả. Và cũng không có nước nào trên thế giới mà học 

sinh không thi tốt nghiệp môn lịch sử nước mình như Việt Nam năm nay. 

 . 

2.- GIÁO KHOA LÀ PHÁP LỆNH 
. 

Nói đến thi cử là nói đến giáo dục. Giáo dục ở đây là giáo dục của chế độ CSVN. Nói đến 

giáo dục CSVN là phải nói đến ba phạm trù quan trọng: 1) Giáo dục phục vụ nhân dân, 

phục vụ chính trị tức phục vụ chế độ. 2) CS chủ trương giáo dục con người trở nên “hồng 

hơn chuyên”, tức đào tạo con người nặng tính đảng, biết vâng lời đảng CS, hơn là giỏi 

chuyên môn, biết tự do suy nghĩ. 3) Sách giáo khoa là pháp lệnh; giáo viên bắt buộc phải 

giảng dạy theo đúng sách giáo khoa, không được đi ra ngoài giáo khoa. Học sinh cũng 

chỉ học đúng theo giáo khoa, không bàn cãi những gì không nằm trong giáo khoa. Chủ 

trương nầy nằm trong chính sách độc tài toàn trị của CSVN. 

. 

Trong nền giáo dục phục vụ chính trị, ngoài giờ chính trị (học về chủ nghĩa CS), thì môn 

lịch sử liên hệ nhiều đến chính trị, nhất là lịch sử cận và hiện đại liên hệ đến hoạt động 

của đảng CSVN, nên chủ trương “giáo khoa là pháp lệnh” càng được áp dụng triệt để với 

môn học lịch sử trung học. Giáo viên và học sinh dứt khoát không được ra khỏi sách giáo 

khoa. Những bộ giáo khoa sử CS có những đặc tính sau đây: 

. 

Thứ nhất, ứng dụng duy vật sử quan, các sách sử CS giải thích rằng đấu tranh giai cấp là 

động lực làm cho xã hội biến chuyển và tiến bộ, nên các sách sử CS rất chú trọng đến 

việc đấu tranh giai cấp. Do ảnh hưởng của Mao Trạch Đông, CSVN luôn luôn đề cao vai 

trò của nông dân, mà CS xem là giai cấp tiên phong trong các cuộc cách mạng xã hội 

Việt Nam. Hầu như những biến động trong lịch sử Việt Nam đều được các bộ sử CS gán 

cho nhãn hiệu nông dân, kể cả nhà Tây Sơn cũng được gọi là nông dân khởi nghĩa, trong 

khi thực chất gia đình nầy sống bằng nghề buôn trầu giữa miền núi và miền đồng bằng, 

và Nguyễn Nhạc là một viên chức thâu thuế của chúa Nguyễn ở rừng núi Tây Sơn. 

. 

Thứ hai, các sách sử CS luôn luôn phê phán, chỉ trích, chê trách các nền quân chủ Việt 

Nam là phong kiến, đàn áp, bóc lột nhân dân và nông dân Việt Nam. Đặc biệt các bộ sử 

CS lên án nặng nề và kết tội triều đại nhà Nguyễn, quan chức nhà Nguyễn là đã bán 

nước, đầu hàng Pháp, làm tay sai và bù nhìn cho Pháp… Ngoài ra, các bộ sử nầy kết án 

các chính thể Quốc Gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, công chức và quân nhân hai 

chính thể nầy là Việt gian, phản động, tay sai ngoại bang, tay sai đế quốc Mỹ… 

. 

Thứ ba, xuyên suốt trong các sách sử CS, các soạn giả CS luôn luôn ca tụng chủ nghĩa 

CS, chủ nghĩa Mác-Lê, đấu tranh giai cấp, ca tụng Hồ Chí Minh, đảng CSVN… Các soạn 

giả, giáo sư đại học, giáo viên trung tiểu học, học sinh đại học và trung tiểu học chỉ 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong khung lịch sử mà Ban Văn hóa Tư tưởng Trung 

ương đảng CSVN vạch ra. Họ tự do ca tụng đảng CS, chủ nghĩa CS, tự do đả kích chế độ 

quân chủ, đả kích chủ nghĩa tư bản, và không được bước ra khỏi giới hạn đã định. 

. 
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Từ khi đảng CSVN cầm quyền năm 1945, đến cuối thế kỷ 20, CSVN chỉ có một bộ thông 

sử duy nhất là bộ Lịch sử Việt Nam do Ủy ban Khoa Học Xã Hội soạn. Bộ nầy gồm hai 

tập. Tập I không đề tên tác giả, Nxb. Khoa Học Xã Hội ấn hành năm 1971, ghi ngay ở 

trang 2 rằng: “Sách biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy Ban Khoa Học Xã hội 

Việt Nam”. Sách nầy soạn lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương đến thời Phápthuộc. 

Tập II do Nguyễn Khánh Toàn chủ biên, cùng 4 tác giả. Mở đầu “Lời nhà xuất bản”, có 

câu sau đây: “Nội dung tập II viết theo đề cương của đồng chí Chủ biên Nguyễn Khánh 

Toàn và được đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng cho những ý kiến và tư tưởng chỉ đạo.” Cả hai ghi chú nầy cho thấy CSVN rất chú 

trọng và kiểm soát gắt gao việc soạn thảo và viết lại lịch sử Việt Nam. 

. 

Ngoài Trường Chinh, Nguyễn Khánh Toàn là đảng viên CS kỳ cựu, từng theo học tại 

Học viện Đông phương ở Moskow (Liên Xô) từ năm 1928 đến 1931. Nguyễn Khánh 

Toàn là người đã du nhập triết lý giáo dục của Liên Xô vào Việt Nam là giáo dục phục vụ 

nhân dân, phục vụ chính trị tức phục vụ chế độ, khi ông làm thứ trưởng Bộ Giáo dục năm 

1946. Lịch sử Việt Nam tập II viết về những cuộc tranh đấu chống Pháp cho đến năm 

1945. 

. 

Vào cuối thập niên 90, xuất hiện thêm bộ Đại cương Lịch sử Việt Nam gồm ba tập do 

Nxb. Giáo Dục ấn hành. Tập I do GS Trương Hữu Quýnh chủ biên; tập II do giáo sư 

Đinh Xuân Lâm chủ biên và tập III do Phó giáo sư Lê Mậu Hãn chủ biên. Riêng tập III 

viết từ 1945 đến 1995, xuất bản năm 2001, hết lời ca tụng những thành quả to lớn của 

“cách mạng” CS, những “chiến công thần thánh” của quân đội nhân dân, ca tụng đảng 

CSVN tài tình, các lãnh tụ CSVN sau Hồ Chí Minh đã thống nhất đất nước (?). 

. 

Ngoài hai bộ sách trên đây, còn có vài sách sử viết về một số giai đoạn do nhu cầu của 

đảng CS. Dựa trên các bộ sử nầy, giáo sư, giáo viên soạn sách giáo khoa sử các lớp cho 

học sinh đại học và trung tiểu học. Ai được cho phép soạn thì mới được soạn và phải 

được kiểm duyệt thật chặt chẽ. Nếu không đúng đường lối đảng thì không được phép in, 

và đã lỡ in mà bị phát hiện sai trái thì bị tịch thu ngay. 

 . 

3.- THÔNG TIN RỘNG MỞ, SỰ THẬT TÁI HIỆN 
 . 

Chế độ CS là chế độ độc tài toàn trị, kiểm soát gắt gao tất cả các thông tin liên lạc. Sách 

vở báo chí trong nước đều viết theo chỉ thị đảng, dưới sự “chỉ đạo” chặt chẽ của ban 

Tuyên giáo, ban Văn hóa tư tưởng Trung ương đảng hay ban Bí thư Trung ương đảng, 

nhằm phục vụ chính sách, chủ trương của đảng CSVN. Các sách giáo khoa sử liên hệ đến 

thời sự chính trị chắc chắn còn bị kiểm soát gắt gao hơn. 

. 

Từ giữa thập niên 80 thế kỷ qua, một số biến chuyển quan trọng diễn ra làm cho việc 

tuyên truyền của CS gặp khó khăn: 1) CSVN gặp khó khăn về kinh tế nên phải dần dần 

đổi mới, mở cửa từ khoảng từ năm 1985 trở đi. 2) Khối Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào 

đầu thập niên 90. 3) Sự bùng nổ của mạng lưới thông tin quốc tế (Internet). Thông tin thế 

giới tràn vào Việt Nam qua nhiều cách khác nhau. 4) Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại 

càng ngày càng lớn mạnh, đưa đến ba tác động quan trọng: Gởi tiền về giúp thân nhân 

trong nước. Một số người Việt về Việt Nam du lịch. Người Việt Hải ngoại chuyển thông 
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tin về trong nước. Sự giao lưu trong ngoài là cơ hội làm cho người trong nước hiểu rõ 

hơn tình hình đất nước. 5) Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World 

Trade Organization) ngày 11-1-2007, mở rộng giao thương với các nước trên thế giới. 

. 

Từ đó, tin tức, sách báo, thông tin từ nước ngoài càng ngày càng tràn ngập vào Việt Nam, 

nhất là qua đường Internet. Dầu CSVN hết sức cố gắng thiết lập bức tường lửa để ngăn 

chận, nhưng đây là công việc “lấy thúng úp miệng voi”, không thể nào ngăn chận hết các 

nguồn tin tức. Internet thường trực trên không gian, mọi người đều có thể truy cập nếu có 

điều kiện hoặc cơ hội. Máy computer và các loại máy thông tin liên lạc khác, kể các loại 

phone tối tân chụp hình, thâu âm, càng ngày thông dụng ở Việt Nam. 

. 

Các sự kiện lịch sử đã bị CS bóp méo, dối trá, bịa đặt dần dần tái hiện nguyên hình, trở 

lại với sự thật trong quá khứ. Từ đó những tuyên truyền, bịa đặt trong các sách sử CS 

hoàn toàn trở nên vô giá trị, từ những chuyện nhỏ như chuyện “đuốc sống” Lê Văn Tám, 

đến chuyện lớn như chuyện Hồ Chí Minh. Chẳng những không còn tuyên truyền được, 

mà CS cũng không còn che giấu được. Tất cả những biến cố lớn nhỏ đều được đưa lên 

Internet. Thậm chí tấm hình ngày 30-3-2007, công an CS bịt miệng linh mục Nguyễn 

Văn Lý trước Tòa án Huế, mà vẫn du lịch khắp thế giới trên Internet nhanh chóng dễ 

dàng. 

. 

Sự thật lịch sử làm cho dân chúng trong nước bừng tỉnh, nhất là giới thanh niên, sinh 

viên, học sinh, khiến họ hết tin tưởng ở chế độ CS, ở những tuyên truyền của CS, và ở 

sách sử CS cũng như giáo khoa sử CS. Đó là lý do chính khiến học sinh Việt Nam ngày 

nay chán học môn lịch sử. Theo phát biểu của giáo sư Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Khoa 

học Lịch sử Việt Nam tại Lễ vinh danh học sinh đoạt giải quốc gia môn sử được tổ chức 

sáng ngày 5-4-2013 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), thì chưa đến 10% học sinh 

giỏi môn lịch sử ở bậc trung học trên toàn quốc chọn học môn lịch sử ở bậc đại học. 

(http://giaoduc.net.vn ngày 4-5-2013.) 

. 

Gần đây, lại xảy một số sự kiện càng làm cho CSVN thêm khó khăn. Đó là việc CSVN 

đầu hàng CS Trung Quốc, ký mật ước Thành Đô (Trung Quốc) năm 1990, rồi ký các hiệp 

ước nhượng đất (ải Nam Quan), nhượng biển (Vịnh Bắc Việt) cho Trung Quốc, Khi Hải 

quân Trung Quốc ngang ngược vi phạm hải phận Việt Nam, tấn công ngư dân Việt Nam, 

người Việt Nam biểu tình phản đối thì bị CSVN đàn áp, bắt bớ, tù đày. Điều nầy đi 

ngược với truyền thống chống Trung Quốc xâm lăng từ thời Hai Bà Trưng đến thời vua 

Quang Trung. Làm sao mà thanh niên Việt Nam chịu đựng được? 

. 

4.- VÌ SAO BỎ THI MÔN SỬ? 
 . 

Khi được tin Bộ GD-ĐT CSVN bỏ thi môn lịch sử năm nay, nhiều người nghĩ ngay đến 

bàn tay của Trung Quốc trong quyết định nầy, nhằm xóa bỏ lịch sử Việt Nam, làm cho 

người Việt mất gốc. Sở dĩ người ta nghĩ đến bàn tay Trung Quốc vì gần đây nhà cầm 

quyền Việt Nam đàn áp, bắt giam, tù đày những thanh niêu yêu nước biểu tình phản đối 

âm mưu xâm lược của Trung Quốc, và nhất là mới xảy ra một hiện tượng không chấp 

nhận được là việc in cờ Trung Quốc trong sách học vần cho các em thiếu niên Việt Nam 

http://giaoduc.net.vn/


 

161 

 

do cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà soạn. Liên tưởng đến sự can thiệp của Trung Quốc tuy 

có phần hữu lý, nhưng chưa phải là yếu tố quyết định việc bỏ thi môn lịch sử. 

. 

Yếu tố chính là đã qua rồi thời kỳ che giấu, bóp méo, xuyên tạc lịch sử để tuyên truyền 

cho chế độ CS. Những tuyên truyền xuyên tạc lịch sử không còn hiệu nghiệm. Một khó 

khăn lớn lao là viết sai các môn khác thì có thể sửa đổi dễ dàng, nhưng viết sai, xuyên tạc 

lịch sử một cách có hệ thống thì rất khó điều chỉnh. Người ta có thể sửa đổi tương lai chứ 

không ai có thể sửa đổi quá khứ. 

. 

Ngày nay, CSVN không còn lợi dụng lịch sử để tuyên truyền được nữa, mà lại còn bị 

phản ứng ngược, có hại cho CS. Phải chăng vì vậy bộ GD-ĐT được lệnh bỏ thi môn lịch 

sử năm nay để chờ đợi tìm kiếm lối thoát? Lệnh nầy phát xuất từ cấp cao hơn bộ GD-ĐT 

vì bế tắc của ngành lịch sử CSVN không phải chỉ là bế tắc của bộ GD-ĐT, mà còn là bế 

tắc chính trị của ban Tuyên giáo, ban Văn hóa tư tưởng Trung ương đảng CSVN, hay ban 

Bí thư Trung ương đảng, và cả cấp cao nhất nước là bộ Chính trị đảng CSVN. 

. 

Bộ Chính trị đảng CSVN hiện nay (năm 2013) đang phải đối phó với quần chúng về kiến 

nghị đòi hỏi phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp 1992. Nguyên văn điều 4 hiến pháp nầy như 

sau: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu 

trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo 

chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã 

hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.” (Ủy ban 

về người Việt Nam ở nước ngoài, Những văn bản pháp quy của Nhà nước Việt Nam liên 

quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (đến ngày 31-5-1995), 1995, tr. 13.) 

. 

Đáp lại, bộ Chính trị đảng CSVN ra lệnh cho các địa phương lấy chữ ký của dân chúng 

để chống lại kiến nghị trên đây. Với công an trong tay, bộ Chính trị đảng CS muốn bao 

nhiêu chữ ký cũng có thể có được để chống lại kiến nghị trên, nhưng điều 4 Hiến pháp 

1992 có phần liên quan đến lịch sử thì dù có nhiều chữ ký cách mấy đi nữa, cũng không 

thể sửa được, vì lịch sử là những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, không trở lui được 

nữa. 

. 

Phần lịch sử đó là “… Theo chủ nghĩa Mác-Lênin”, nhưng chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị 

Nga vứt vào sọt rác sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991; theo “tư tưởng Hồ Chí Minh”, 

nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sản phẩm giả hiệu tưởng tượng, mà ngày nay ai cũng 

biết rồi. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” không khác gì trẻ em đi 

theo chú Cuội vào đêm trăng rằm. Thầy cô giáo giảng dạy điều nầy ở các lớp trung học 

còn ngượng miệng, uống gì là các quan lớn trong bộ Chính trị đảng CSVN như giáo sư 

tiến sĩ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

. 

Bỏ điều 4 hiến pháp 1992 là một việc hoàn toàn hợp lý, vì từ trước đến nay, chẳng ai 

cho đảng CSVN được cái quyền là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Chuyện chủ 

nghĩa Mác-Lênin cũng như chuyện “tư tưởng” Hồ Chí Minh đã là chuyện cổ tích. Tuy 

nhiên nếu bỏ điều 4 hiến pháp 1992, nghĩa là bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và bỏ “tư tưởng 

Hồ Chí Minh” thì còn gì là nền tảng ý thức hệ của CSVN? Còn gì là đảng CSVN? Ngược 
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lại, nếu không bỏ điều 4 Hiến pháp thì đảng CS ăn nói thế nào với dân chúng? Đây là 

miếng gân gà khó nuốt của CSVN hiện nay. 

Tuy chưa tìm ra lối thoát, xem ra các lãnh tụ CSVN vẫn đang còn gân. Trong điều 3 diễn 

văn khai mạc Hội nghị Trung ương đảng CSVN ngày 2-5-2013, tổng bí thư CSVN 

Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo…” Như thế có nghĩa là “vũ như cẩn”. Vẫn như cũ thì CSVN vẫn bế tắc, vì vốn 

liếng ý thức hệ CS đã hoàn toàn bị phá sản, CS đang lâm vào con đường cùng. 

. 

Đảng CSVN gặp bế tắc ý thức hệ, đi vào con đường cùng là chuyện của đảng CSVN. 

Dân tộc Việt Nam là nạn nhân của CS và phải gánh chịu tai ương độc tài toàn trị của CS 

quá lâu, đã đến lúc phải vùng lên, tự mình cởi trói và trở lại con đường dân tộc, tự xây 

dựng tương lai đất nước. Chỉ khi nào đất nước tự do dân chủ, không còn chủ nghĩa CS 

thì Việt Nam mới có thể tiến bộ được. 
. 

Trần Gia Phụng 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Từng bước sát nhập vào Tầu Cộng của Đảng Cộng Sản VN. 

'Truong Vu' via VN-SHARE-NEWS <vn-share-news@googlegroups.com>     

 Tà quyền VC đang sửa soạn ráo riết mọi chuyện cho kịp ngày bàn giao Việt Nam cho 

Tầu Cộng: Thêm số căn cước... Gia Vũ October 19    

 

  
 

 
 

Gia Vũ   October 19 · Edited ·  
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Việt Cộng đổi CMND từ 9 ký số sang 12 ký số. Tại sao ? 

Đây là bước chuyển đổi để giống với định dạng số CMND của Trung Cộng. 

Đổi số CMND từ 9 số thành 12 số theo giống như định dạng 12 số cuối trong tổng cộng 

16 số trong số CMND của bên Trung Cộng. 

(Bên Trung Cộng thì 16 số: 4 số đầu là mã tỉnh hoặc vùng tự trị, 12 số sau chính là con số 

duy nhứt xác định một người ở tỉnh hoặc vùng tự trị đó) 

Việt Cộng đưa ra lý do rất ngô nghê cho việc đổi số CMND như sau: một số người bị cấp 

trùng số CMND, một số người có nhiều số CMND, nhiều thủ tục hành chánh rườm rà vì 

yêu cầu giấy CMND. 

Có nực cười không chứ !!!! Nếu bị trùng số thì cấp số khác, nếu ai đó có nhiều số CMND 

thì thu lại, nếu thủ tục hành chính nào rườm rà vì liên quan tới giấy CMND thì THAY 

ĐỔI thủ tục đó; chớ hà cớ gì lại đổi số CMND. 

Việc đổi số CMND từ một con số [duy nhứt] này thành một con số [duy nhứt] khác 

KHÔNG THỂ NÀO giải quyết được những cái gọi là "vấn đề" mà Việt Cộng đưa ra hết. 

================ 

Chỉ cần đặt câu hỏi là: 

Dân số của một nước sẽ mất bao nhiêu năm để tăng lên gấp MƯỜI LẦN, kể cả như 

KHÔNG CÓ NGƯỜI CHẾT ? 

Tôi phân tích cụ thể đối với Việt Nam như sau: 

Hiện nay, giả sử dân số Việt Nam là 100 triệu, mỗi năm số trẻ em được sinh ra là khoảng 

2 triệu, số người chết đi khoảng 500 ngàn, kết quả là tăng khoảng 1.5 triệu người. 

Với số lượng người mới được sinh ra hàng năm là hoảng 2 triệu. Chúng ta có thể xem 

như tỷ lệ sinh là 2%. 

Và giả sử luôn rằng tỷ lệ sinh cứ giữ mãi như vậy. Thế thì cần phải mất 116 năm thì 

TỔNG DÂN SỐ Việt Nam KỂ CẢ NGƯỜI ĐÃ CHẾT mới đạt 1 tỷ người, tức là tăng 

gấp 10 lần so với hiện nay, tăng thêm 900 triệu từ mức 100 triệu để đạt 1 tỷ người (tính 

luôn cả người chết trong giai đoạn này). (Lấy con số 1.02 luỹ thừa lên 116 lần thì đạt con 

số 9.945. Lấy 100 triệu nhân với 9.945 thì đạt khoảng 994.5 triệu) 

Chín ký số: 123,456,789 ===>>> về lý thuyết có thể lưu đánh mã số cho 1 tỷ người. 

Mười ký số: A,123,456,789 ====>>> có thể dùng để đánh mã số cho 10 tỷ người. 

Tuy nhiên, do cách phân chia mã để cấp số CMND (chia theo tỉnh, thành phố), số lượng 

thực tế không đạt đến con hai con số tối đa là 1 tỷ hay 10 tỷ như trên. 

Như vậy, giả sử rằng LUÔN DÙNG SỐ CMND MỚI để cấp cho công dân, với tốc độ 

tăng dân số như vậy thì phải mất đến đến 116 năm để dùng hết kho số dự trữ nếu tăng độ 

dài từ 9 lên 10 ký số. 

Vậy thì hà cớ gì lại tăng từ 9 lên 12 ký số trong khi chỉ cần tăng lên 10 là dư dùng trong 

vài trăm năm, thậm chí chỉ cần tăng lên 11 ký số là có thể dùng trong vài thế kỷ nữa (nếu 

Việt Cộng còn tồn tại tới lúc đó) ? 

================= 

Mới ban đầu, Việt Cộng đã lên kế hoạch sẽ đổi TẤT CẢ, có nghĩa là đổi cả những số 

CMND hiện đang xài thành số mới luôn. 

Nhưng sau đó, bị nhiều người lột mặt nạ vụ này ra nên Việt Cộng nói rằng sẽ đổi DẦN 

DẦN. 

Bằng chứng rõ ràng là những thanh niên mới được cấp số CMND lần đầu trong thời gian 

gần đây đã được cấp theo định dạng 12 ký số giống như bên Trung Cộng. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661877954070771&set=a.1479254208999814.1073741829.100007457477788&type=3


 

164 

 

   

8.- Sách lược diệt chủng Dân tộc Việt Nam của Tàu 

 

Người chuyển bài: Ty 

Nguyễn 

Tác giả: Nguyễn Vĩnh 

Long Hồ 
Ngày 22.10.2015 

 

Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và bọn lãnh đạo Bắc Kinh còn 

ghê gớm, tàn độc hơn nhiều và sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho nhiều thế hệ kế tiếp bằng 

cách DIỆT CHỦNG trước, ĐỒNG HÓA sau và bước cuối cùng là xóa tên nước Việt 

Nam trên bản đồ thế giới. Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không 

cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa 

chất và thực phẩm độc hại. 

Nay, dân Việt Nam chúng ta đang đứng trước một ĐẠI HỌA là hàng hóa do TC sản xuất 

chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đe dọa hủy diệt sinh lực dân tộc 

ta, biến nước VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa phế thải do TC sản xuất bị thế giới 

tẩy chay. 

 

ĐIỂM MẶT NHỮNG THỰC PHẨM CỰC ĐỘC ĐÃ PHÁT HIỆN ĐƯỢC: 
 

- Qua kiểm định, cơ quan chức năng đã phát hiện 26 tấn khoai tây có nguồn gốc từ TC có 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 16 lần cho phép. Trước đó, ngày 10/6/2013, lực 

lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh của bà 

Nguyễn thị Nguyệt (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có 52 tấn khoai tây khả 

nghi. Theo lời bà Nguyệt khai báo, số khoai tây được bà mua từ Công Ty Vân Linh (Lào 

Cai), có dư lượng hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật). 

- Thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã phát hiện gạo, bún, bánh phở chứa chất 

cadmium vượt quá tiêu chuẩn ấn định. Số gạo, bún, bánh phở nầy do tỉnh Hồ Nam và 2 

nhà máy tại Đông Quan, thành phố Châu Giang, tỉnh Quảng Đông sản xuất. Chất 

cadmium là một hóa chất độc hại có khả năng gây ung thư tuyến tiền liệt, gây ung thư 

phổi, gây ảnh hưởng nặng nề lên xương, hệ hô hấp, tăng nguy cơ gây dị dạng thai nhi. 

- Vào tháng 5/2012, cơ quan chức năng phát hiện tai lợn giả, khô mực giả, bánh tráng 

giảbán trên thị trường. Vài khách hàng mua vài tai lợn, nhưng khi sử dụng thì phát hiện 

có mùi khó chịu. Qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng, tai lợn có mùi lạ, được làm từ 

gelatin và natri oleate. Hóa chất oleate đã bị cấm sử dụng trong ngành thực phẩm. 

- Gần đây, cũng phát hiện chất phụ gia “HƯƠNG LIỆU THỊT BÒ” có thể biến thịt heo 

thành thịt bò. Giá bán mỗi gói vào khoảng 130.000 đồng. Để tạo được thịt bò từ 1kg thịt 

heo, sẽ cần đến 2,5g chất phụ gia nầy. Thịt heo tẩm ướp gia vị nầy trong 30 phút, thịt heo 

chuyển sang màu nâu sẫm. Hầm khoảng 1 tiếng sẽ được loại thịt bò, ăn cũng khó nhận ra. 

Ngoài chế biến thịt heo thành thịt bò, còn có công nghệ chế thịt lợn thành thịt cừu. Món 

thịt chuột sau khi trải qua các công đoạn chặt, tẩm ướp và chiên lên đã trở thành thịt chim 

bồ câu. - Một số thịt vịt giả thịt cừu bị nghi ngờ sử dụng một lượng hóa chất thuốc nhuộm 

và chất kết dính độc hại. Đồng thời, những đối tượng này còn dùng mỡ cừu nhập cảng từ 

New Zealand để chế tạo ra hương vị thịt cừu và cho hóa chất làm dai hơn, lâu nhừ hơn 
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trong quá trình nấu lẩu. Thịt cừu giả có chứa một loại lớn kim loại và chất natri nitrat gây 

ung thư, vượt quá tiêu chuẩn thực phẩm đến 2.000 lần. - Ngày 23/8/2012, Cục An toàn 

Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y Tế) cảnh báo, hiện nay, tại Hokkaido (Nhật Bản) đang bùng 

phát vụ ngộ độc thực phẩm làm 6 phụ nữ bị chết, trong đó có 1 bé gái 4 tuổi do ăn bắp cải 

muối nhiễm vi khuẩn E. Coli. Trên thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang có bán 

rất nhiều các loại rau, củ quả của TC, ước lượng các mặt hàng nầy chiếm 60-70%.* 

*- Ngày 15/8/2012, gần đây, một số người tiêu thụ tại VN mua phải loại “cánh gà giả” ở 

các chợ thực phẩm, mang về luộc mãi không chín, ninh cả tiếng không nhừ. Loại hàng 

giả nầy được tuồn vào thị trường VN theo con đường tiểu ngạch biên giới Việt-Trung. 

- Các sản phẩm bao bì gồm “mì dưa bắp cải Tongyi”, “mì thịt bò đậu xanh” và “mì sườn 

heo Jin Mailang”, sau khi tiến hành xét nghiệm 84 mẫu thử nghiệm của 53 hãng thực 

phẩm. Kết quả cho thấy, lượng huỳnh quang của 36 vỏ bao bì sản phẩm vượt quá giới 

hạn cho phép, vì một số nhà sản xuất đã sử dụng những loại giấy không được phép dùng 

trong thực phẩm, thậm chí cả giấy bỏ đi để giảm chi phí. 

- Ngày 24/07/2012, phát hiện trong sữa bò đóng hộp và đóng gói do hãng Hunan Ava 

Dairy sản xuất có chất gây ung thư aflatoxin. Chất aflatoxin là một chất độc, nếu hàm 

lượng cao sẽ trực tiếp gây ra ung thư gan. Tập đoàn sửa Yili Industrial Group dành cho 

trẻ sơ sinh còn có chứa thủy ngân. 

- Một chủ sạp hàng chợ trái cây đầu mối tại thành phố Sài Gòn phát hiện những trái táo 

được bảo quản bằng sáp nến công nghiệp, có thể bảo quản đến 6 tháng mà trông vẫn còn 

tươi rất bắt mắt. 

- Ngày 5/7/2012, phát hiện “BIA GIẢ” bằng cách thêm các chất hóa học là axit 

hydrochloric và formaldehyde vào 13 nhãn hiệu bia giả gồm có hiệu Tsingtao và đã có 

mặt tại khắp tỉnh, thành phố tại VN. Chất Formaldehyde được sử dụng trong việc khử 

trùng và ướp xác chết, có thể gây ung thư và quái thai. 

- Một cơ sở chế biến thịt cừu trái phép vừa bị phát hiện ở TC. Công thức ướp vịt với phân 

bón và các chất phụ gia tạp nham thành sườn cừu New Zealand loại A, khiến dư luận 

phải “sởn tóc gáy”. 

- Ngày 14/12/2011, Bộ Công An TC cho biết, trong 3 tháng qua, đã phá 128 vụ án liên 

quan đến scandal làm dầu ăn từ “NƯỚC CỐNG”. Đã có 700 người bị bắt và 60.000 tấn 

“DẦU NƯỚC CỐNG” bị thu hồi nhưng không tiêu hủy. Sau vụ lợn được bơm hóa chất 

để cho ra nhiều thịt nạc, dầu nước cống được cho là trọng án xếp hạng thứ hai. Nước thải 

từ cống rãnh được đun nóng để dầu nhẹ lẫn thức ăn thừa nổi lên, lọc ra chắt riêng bỏ lớp 

chất nhầy bẩn.. Cơ quan điều tra cho rằng cơ sở nầy đã tiêu thụ hơn 8.000 tấn dầu bẩn, 

phần lớn dầu bẩn nầy được tuồn qua biên giới, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. 

- Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, một công ty chuyên sản xuất thực phẩm đã biến hàng tấn 

thịt heo thành khô bò bán ra thị trường. Không biết bao nhiêu người tiêu dùng đã bị lừa, 

ăn phải thịt heo hóa bò của công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Thanh Ly tại 

số 711 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hòa) do bà Nguyễn thị Thanh Ly (SN 1975) quê 

Quảng Ngãi làm giám đốc. 

 

NĂM LOẠI THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU NHẬP CẢNG TỪ TQ KHÔNG NÊN 

DÙNG: 

 

- CÁ RÔ PHI: Hiện nay, 80% nguồn cung cấp cá rô phi khoảng 173 ngàn tấn mỗi năm. 

Người nuôi cá ở Hoa Lục không cho con cái của họ ăn mà chỉ dùng để bán, vì họ sử dụng 
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những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi 

trường “SIÊU BẨN”. 

- CÁ TUYẾT: Khoảng 51% số lượng cá tuyết trong các chợ ở Mỹ có xuất xứ từ TQ, 

tương đương với khoảng 32 ngàn tấn mỗi năm. Những điều nói về cá rô phi tương tự đối 

với người nuôi cá tuyết. 

- NƯỚC ÉP TÁO: Khoảng 50% số lượng nước ép táo được bán ở Mỹ có xuất xứ từ TC 

khoảng 367 triệu gallon, vì bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế 

biến khi đưa đến nhà máy cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. TQ là nhà máy 

sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới. 

- NẤM CHẾ BIẾN SẴN: Nên tránh xa những loại nấm đóng hộp; 34% nấm chế biến 

sẵn là từ TQ, tức là 62.9 triệu pound (khoảng 28.5 ngàn tấn) mỗi năm. 

- TỎI: Khoảng 31% số tỏi, tức 217.5 triệu pound (khoảng 98.6 ngàn tấn) có xuất xứ từ 

TQ. Bạn có thể thấy chúng được dán nhãn “sản phẩm hữu cơ”. Để kiếm lời, ai cũng có 

thể dán nhãn “hữu cơ”. 

Những thông tin trên dựa vào dữ liệu năm 2011, được công bố ngày 08/5/2103 để làm 

chứng trước ỦY BAN SỰ VỤ QUỐC NGOẠI (House Committee on Foreign Affairs) về 

nguy cơ tiêu thụ sản phẩm không an toàn của TQ. Thực phẩm nhập cảng từ TQ tăng 

khoảng 7% mỗi năm. 

 

TÌNH TRẠNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGHIÊM TRỌNG TẠI VIỆT NAM: 
(Những trường hợp điển hình) 

 

[1] GẦN 1.000 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Trưa ngày 3/10 đến sáng 

4/10/2013, đã có gần 1.000 công nhân công ty WONDO VINA trụ sở tại xã Long Bình 

Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Bệnh viện Đa 

Khoa huyện Chợ Gạo, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa TP Mỹ Tho 

đã không còn đủ giường cho bệnh nhân. Các công nhân cho biết, trưa ngày 3/10, công ty 

nầy cho khoảng 2.700 công nhân ăn cơm trưa với dưa cải, thịt heo luộc và canh cải. Sau 

đó, nhiều công nhân bị tiêu chảy, nôn ói, một số ngất xỉu. 

 

[2] 45 NGƯỜI NGỘ ĐỘC DO ĂN BÁNH MÌ: Ngày 03/12/2012, Chi cục An toàn Vệ 

sinh Thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y Tế Dự Phòng đã tới địa điểm bán bánh mì của 

Công ty Đồng Tiến tại đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, quận Hải Châu lấy 

mẫu patê, thịt nguội, xốt trứng gà, rau sống để xét nghiệm sau khi có 45 người ngộ độc 

do ăn bánh mì tại cơ sở nầy. 

 

[3] TÂY NINH: Gần 30 công nhân Cty TNHH CAN SPORTS VN bị ngộ độc: Ngày 

16/11/2012, lúc 17 giờ, khoa Cấp cứu Đa Khoa Tây Ninh đã tiếp nhận gần 30 công nhân 

thuộc Cty TNHH Can Sports VN, tọa lạc tại Truông Mít, huyện Dương Minh Châu bị 

ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn trưa với tàu hũ dồn thịt, cá biển kho, nấm rơm xào khổ 

qua. 

 

[4] BÀ RỊA-VŨNG TÀU: 62 công nhân Cty UY VIỆT bị ngộ độc thực phẩm: Lúc 17 

giờ ngày 27/11/2012, đại đa số nữ công nhân của công ty THNN sản xuất giày Uy Việt, 

phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu ngộ độc thực phẩm đã được các bác sỹ Bệnh viện Lê 

Lợi, TP. Vũng Tàu chữa trị. Bữa ăn trưa gồm đậu hũ và nấm. 
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[5] 200 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Rạng sáng ngày 17/2/2013, Bệnh viện 

Quân Đoàn 4 tại thị xã Dĩ An, Bình Dương tiếp nhận 200 công nhân nhập viện trong tình 

trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Theo bác sĩ, đây là những công nhân làm ca đêm, sau 

bữa ăn chiều tại bếp ăn tập thể của công ty thì có biểu hiện như trên. Bữa ăn gồm: trứng 

luộc, rau cải luộc, canh bí xanh, thịt gà kho. 

 

[6] GẦN 400 NGƯỜI NGỘ ĐỘC DO ĂN BÁNH MÌ: Ngày 23/10/2013, Sở Y Tế tỉnh 

Quảng Trị cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc 382 người phải nhập viện 

cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, vì ăn bánh mì tại tiệm bánh Quang Trung ở thị trấn Khe 

Sanh, huyện Hướng Hóa. Các mẫu bánh mì và nhân thịt, chả… xét nghiệm có vi khuẩn 

thương hàn Samonella. 

 

[7] GẦN 200 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Ngày 18/10/2013, Khoa Cấp 

cứu Bệnh viện Q. Thủ Đức (TP. Sài Gòn) tiếp nhận 113 công nhân Cty sản xuất giày da 

Liên Phát tại phường An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương nhập viện, sau khi dùng cơm 

tại công ty với các món ăn: thịt bò xào dưa chuột, rau muống xào và canh rau dềnh thì có 

triệu chứng chóng mặt, đau bụng, đau đầu, nôn ói… 

 

[8] GẦN 500 DU KHÁCH NGỘ ĐỘC THƯC PHẨM: Ngày 14/6/2011, Bác sỹ Đồng 

Sĩ Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Tế – Sở Y Tế Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân 

gây ngộ độc thực phẩm cho hàng trăm du khách khi đến Đà Lạt là do vi khuẩn 

Clotrisdium perfringens, sau khi ăn thực phẩm và nước uống từ nhà hàng Tâm Châu tại 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. [9] LÀO CAI: 145 NGƯỜI NGỘ ĐỘC VÌ ĂN CỖ 

CƯỚI: Ngày 18/11/2013, gia đình ông Giàng Sín ở thôn Sín Pao Chải, xã Thào Chư 

Phìn, huyện Si Ma Cai có tổ chức cưới cho con gái Út và khoảng 12 giờ sau khi ăn cỗ, có 

145 người bị ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn… phải đưa vào bệnh viện đa 

khoa huyện Si Ma Cai cứu cấp. 

 

[10] GẦN 200 CÔNG NHÂN THUỘC Cty TNHH KOTOP VINA NGỘ ĐỘC: Sau 

khi ăn tối tại công ty, gần 200 công nhân thuộc Cty Kotop Vina tại khu công nghiệp Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Các 

công nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Long Thành chữa trị. 

TỔNG KẾT SỐ LIỆU NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI VN: 

 

- NĂM 2007: Số vụ: 247 / Tổng số người ăn: 56.757 / Số ngộ độc: 7329 / Chết 55. 

- NĂM 2008: Số vụ: 205 / Tổng số người ăn: 41.843 / Số ngộ độc 7829 / Chết 62. 

- NĂM 2009: Số vụ: 152 / Tổng số người ăn: 40.432 / Số ngộ độc: 5212 / Chết 35. 

 

- NĂM 2010: Số vụ: 175 / Tổng số người ăn: 24.072 / Số ngộ độc: 5664 / Chết 51. 

- NĂM 2011: Số vụ: 148 / Tổng số người ăn: 38915 / Số ngộ độc: 4700 / Chết 27. 

- NĂM 2012: Số vụ: 168 /Tổng số người ăn: 36.604 / Số ngộ độc: 5.541 / Chết 34. 

 

THẾ GIỚI KÊU GỌI ĐẨY LÙI HÀNG TRUNG CỘNG: 
 

Vừa qua Liên Minh Châu Âu (EU) vừa tổ chức chiến dịch truyền thông lớn, khuyến cáo 

người dân không dùng đồ chơi trẻ em TC để tránh nguy hiểm cho sức khỏe. Các động 
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thái tương tự cũng đang diễn ra tại Mỹ, Nhật, Philippines và cả tại Châu Phi. Tháng 7/ 

2013, người dân Philippines sống tại Mỹ cũng kêu gọi chống hàng hóa TC. Người lãnh 

đạo phong trào nầy, bà Nicolas – Lewis nói rằng: “Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng 

TC sẽ không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng trên cả thế giới.” 

Theo tờ Philippines Daily Inquirer, trong cuộc biểu tình trước trụ sở ở LHQ tại New 

York, ông Eric Lachica, đại diện tổ chức người Mỹ gốc Philippines, nhận xét: “Nếu 01 

triệu trong số 4 triệu người Philippines ở Mỹ không mua hàng TC một lần mỗi tháng, 

chúng ta sẽ gây thiệt hại tài chánh lên đến hàng tỉ USD mỗi năm cho TC,” ông lập luận 

rằng. “Nếu mỗi người trong số 200 triệu người Mỹ từ chối mua 20 USD hàng hóa TC, sự 

mất cân bằng cán cân thương mại của Mỹ và TC sẽ được xóa dần.” Một cuộc điều tra 

trên kênh truyền hình ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc 

những người Philippines tẩy chay hàng TC. 

Trong khi cả thế giới đều lên tiếng phản đối hàng TC, thậm chí người dân TC còn tẩy 

chay hàng của nước họ thì việc người tiêu dùng Việt Nam tham gia nói “KHÔNG” với 

các sản phẩm có xuất xứ từ TC, sẽ góp phần đẩy lùi tình trạng hàng kém chất lượng tràn 

lan trên thị trường và giúp cho các nhà sản xuất quan tâm hơn đến vấn đề chất lượng sản 

phẩm để có hoạt động tiêu thụ tốt. Sau những phát hiện hàng độc TC kém chất lượng và 

có chứa chất gây ung thư, xu hướng tẩy chay hàng TC không chỉ riêng ở Mỹ mà người 

Châu Âu cũng không muốn mua hàng TC. Tuy nhiên, phong trào tẩy chay hàng hóa TC ở 

Mỹ có vẻ rầm rộ hơn, vì mức độ an toàn của các sản phẩm xuất xứ từ TC đang được báo 

động trên khắp nước Mỹ. 

 

NHỮNG TRÒ PHÙ PHÉP THỰC PHẨM BẨN TẠI TRUNG CỘNG: 
[1] Tháng 5/2012, Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formal để không bị 

hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa hè. Formal rẻ tiền, 

nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Năm 2010, nhiều người trồng rau đã 

nhúng nấm vào thuốc tẩy để có màu trắng đẹp mắt. 

[2] Tháng 5/2013, CATQ phát hiện một mạn lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và 

Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn làm thịt bò và cừu, 

thu lợi nhuận 1,6 triệu USD. 

[3] Các nhà phù thủy Tàu đã chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, 

ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ, đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được 

tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, 

16pt;">hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng là những thủ thuật cổ điển. 

[4] Nông dân cũng vận dụng nông hóa để có rau quả đẹp, to hơn. Khoảng 45 hecta dưa 

hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì hấp thụ quá nhiều chất Forchlofenuron để kích 

thích tăng trưởng. 

[5] Một nhà phát minh ra loại “siêu lúa” có năng xuất tăng 20% báo động: Thuốc kích 

thích tăng trưởng tràn lan khắp nơi. Để nuôi lớn một con lợn thịt thông thường phải mất 

một năm, nhưng ở TQ thì chỉ cần 3 tháng! Gà thì nuôi 28 ngày thay vì 6 tháng. Còn rau 

quả cũng tương tự. Hậu quả là gây thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy, một bé gái mới 3 tuổi 

đã thấy kinh nguyệt. 

[6] Cuối tháng 12/2013, Trung Cộng tổng kết có 3.330.000 hecta đất nông nghiệp quá ô 

nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo báo “Bưu Điện Hoa Nam”, ít nhất 70% sông 

hồ tại TQ bị công nghiệp làm ô nhiểm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm. 
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TQ TUỒN Ồ ẠT HÀNG BẨN, HÀNG ĐỘC SANG VIỆT NAM TIÊU THỤ: 
Nhìn từ biên giới Việt – Trung, điểm tên một số cửa khẩu biên giới có: Cửa khẩu Lào Cai 

cho phép người dân đi qua cầu Hồ Kiều là sang tỉnh Vân Nam. 

Cửa khẩu Móng Cái nằm cách Hà Nội 327 km. 

Cửa khẩu Lạng Sơn cách Hà Nội 171 km. 

Cửa khẩu Đồng Văn với hệ thống đường sắt từ Hà Nội lên Lạng Sơn. 

[1] Với vị trí địa lý như vậy, việc ngăn chận hàng độc, hàng bẩn xuất xứ từ TQ tuồn vào 

Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng 

liên tục phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển “thực phẩm bẩn” và thối trên địa bàn 

cả nước. Mới đây nhất là vụ bắt giữ hơn 23 tấn chân, đuôi bò thối không rõ nguồn gốc ở 

Hà Nội, rồi hàng loạt vụ tại TP. Sài Gòn. Nhiều người dân không khỏi rùng mình khi 

nghĩ, họ có thể là nạn nhân của không ít món thực phẩm bẩn và thối nầy. 

[2] Gia cầm nhập lậu qua biên giới chính là “GÀ THẢI LOẠI” mà người Tàu không ăn. 

Trong khi người TQ nhập gà từ Việt Nam về ăn thì “gà thải loại” nhập lậu qua đừơng 

biên giới tràn ngập các chợ và các quán ăn của VN. Thường sau 40 tuần tuổi gà cho trứng 

ít lại, nếu thấy không còn lời nữa, gà sẽ được thanh lý. Đây chính là “gà thải loại”. Ăn gà 

loại nầy nguy hiểm đến sức khỏe càng cao, vì gà nuôi công nghiệp sẽ sử dụng thuốc 

kháng sinh để trị bệnh cho gà và cả thuốc kích thích tăng trưởng nhanh. 

 

CHỢ TỬ THẦN “KIM BIÊN” NƠI TẬP TRUNG CÁC HÀNG ĐỘC, HÓA CHẤT 

GIẾT NGƯỜI XUẤT XỨ TỪ TRUNG CỘNG: 
Tại chợ Kim Biên, tọa lạc tại phường 13, Quận 5 TP. Sài Gòn. Khu chợ có khoảng trên 

40 địa điểm, sạp kinh doanh hóa chất bày bán công khai, ngang nhiên bán đầy đủ các loại 

hóa chất giết người mà không hề biết luật pháp nghiêm cấm như thế nào. Theo điều tra, 

trung bình mỗi điểm kinh doanh này buôn bán sỉ và lẻ trên dưới 50 mặt hàng các loại, 

bao gồm các loại hóa chất, thực phẩm, hương liệu các loại…đặc biệt có cả loại hóa chất 

công nghiệp, thực phẩm vô cùng nguy hiểm như acid chẳng hạn. Hằng ngày, người dân 

từ khắp mọi nơi tấp nập đổ về đây để mua bán các loại hóa chất được bày bán tràn lan. 

Đặc biệt là các loại ACID được người mua, dùng để thanh toán tình địch… [1] Hóa chất 

Ethephon hay còn gọi là “thúc chín tố” dùng để giữ thịt ôi được tươi. Thương lái tại một 

số tỉnh, thành phố sử dụng loại hóa chất nầy để bảo quản thịt gia súc, gia cầm sau khi mổ 

nhằm giữ độ tươi của thịt. Thuốc có bán giá lẽ từ 1.000 – 1.500 đồng/ ống. Khi dùng loại 

thuốc nầy, thịt vận chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội vẫn giữ được màu thịt tươi. 

[2] Ở một số cửa hàng ăn uống tại TP. Sài Gòn phát hiện phụ gia trôi nổi nhập từ TQ 

được sử dụng trong nồi lẩu ngon lành. Đầu bếp không cần ninh xương mà pha chế nước 

lẩu bằng cách cho gia vị lẩu hòa tan trong nước. Dùng cách nầy vừa nhanh chóng, vừa 

tiết kiệm được tiền mua xương heo, xương bò, bất chấp sự độc hại của hóa chất nầy. Nhìn 

bề ngoài, lọ gia vị nầy giống như lọ nước tương, trên nhãn hiệu có hàng chữ “Sa Cha 

Sauce” 

[3] Hai loại hóa chất được sử dụng để làm chất nổ là Kali Clorat (KClO3) và phốt pho 

(P). Đây là các loại hóa chất nằm trong danh mục không được buôn bán tự do, người mua 

phải xuất trình được các giấy tờ liên quan đến mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, 

các loại hóa chất nầy có thể dễ dàng tìm kiếm. Tại cửa hàng Lan Giám, mỗi kg phốt pho 

được bán với giá 150.000 đồng/ kg. Còn tại cửa hàng Mai giá là 130.000 đồng/ kg. 

[4] Ngoài các hương liệu để pha chế cà phê, chợ tử thần Kim Biên còn cả những hóa chất 

mang hương liệu thịt heo, thịt bò. Thậm chí thuốc nhuộm màu cho giấy cũng được tư vấn 
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để khách mua về nhuộm cho thịt gà vịt. Khi được hỏi về chất tẩy rửa làm trắng củ quả thì 

được bà B. giới thiệu một loại bột trắng, nhìn giống như loại bột nước rửa chén, bảo đảm 

khi rửa vào thì rau, củ, quả sẽ trắng như mới gọt. 

[5] Một sản phẩm nhuộm màu gia cầm gà, vịt cho vàng da, một gói màu công nghiệp có 

dạng viên nhỏ như đầu ngón tay, màu đỏ sậm, chỉ cần vài viên này pha với 10 lít nước là 

có thể nhuộm hàng trăm con gà vàng ươm. 

[6] Một chủ cửa hàng nói về cách chế biến các loại cà phê, nước chanh, ca cao, nước trái 

cây. Anh thích mùi cà phê Moka thì mua hương cà phê Moka, thích mùi cà phê Pháp thì 

mua hương cà phê Pháp. Với 300.000 đồng/ kg đến 1 triệu đồng/ kg có thể pha chế hàng 

ngàn ly cà phê thơm ngon có vị giống như hương vị của các hãng cà phê danh tiếng trên 

thế giới. 

[7] Hãi hùng là khi đọc tới hàng chữ trên can nhựa hóa chất là “hương thịt bò”, “hương 

thịt heo” thì bà chủ vô tư trả lời: “Đối với thịt heo, thịt bò bệnh hoặc chết phải ướp hóa 

chất NaHSO3 dù còn tươi hay đã có mùi hôi, tẩm thêm một ít chất nầy thì thịt vẫn có mùi 

thịt bò, thịt heo như mới. Các loại nầy giá khoảng 300.000 đồng/ kg. Ngoài ra, bà còn cho 

biết thêm, còn cả các mặt hàng như hương liệu tôm, cua để nấu bún riêu. Chỉ cần một 

muỗng nhỏ thôi, nồi lẩu 10 lít sẽ ngọt lịm, thêm mấy khúc xương, vài miếng thịt làm màu 

thì mùi lẩu ai ăn cũng khen ngon. 

[8] Chợ Kim Biên còn còn có cả những hương liệu dùng để sản xuất xì dầu, nước mắm 

bằng nước lã. Người làm bún, muốn làm bún trắng thì dùng Acid Oxalic. Còn người 

muốn giữ hoa quả tươi lâu để di chuyển đường xa thì dùng Carbendazim. 

[9] Tại bến Phú Định, P.16, Q.8 có nhiều cơ sở kinh doanh dừa tươi, dừa khô bán sỉ, bán 

lẻ. Cảnh hàng trăm trái dừa tươi vừa gọt vỏ màu nâu xám, nhưng chỉ sau vài phút ngâm 

trong thùng hóa chất pha sẵn đã trở nên trắng tinh. Chị Tiên, chủ vựa dừa cho biết, chỉ 

cần ra chợ Kim Biên, ghé vào bất cứ tiệm hóa chất nào hỏi mua chất tẩy trắng dừa cũng 

có, giá dao động từ khoảng 125.000/ kg. Mỗi thùng nước khoảng 20 lít pha với 6 muỗng 

bột rồi ngâm dừa vào, chờ thấm nước hết, thế là xong.” 

[10] Đến sạp hóa chất T.H ở chợ Kim Biên hỏi mua loại bột chế biến mì Quảng sao cho 

dẻo, lưu trử lâu thì sẽ được giới thiệu một bịch bột có nhãn mác là sản phẩm thay thế hàn 

the, được sử dụng chế biến chả giò, bún, mì Quãng với giá 145.000 đồng/ bịch. Nếu 

muốn mua loại tốt thì lấy loại 10 kg, chia nhỏ mỗi bịch 1 kg, có thể dùng cho 100 kg gạo, 

bảo đảm cọng mì dai, để lâu bao nhiêu cũng được. [11] Một khách hàng tên Hiền, đến từ 

Quận Thủ Đức (TP. Sài Gòn), cho biết anh thường mua hóa chất về ủ trái cây còn xanh 

cho mau chín. Anh nói: “Hóa chất, phụ gia thực phẩm từ hương liệu, nước cốt cà phê, 

chất tạo bọt, tạo dẻo, tạo mùi…gì cũng có. 

[12] Kiểm tra cụ thể 54 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, có đến 31 đơn vị vi phạm. 

Trong đó, vi phạm phổ biến nhất về quy định “nhãn hàng hóa” ghi không đủ nội dung bắt 

buộc, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt với 13 đơn vị vi phạm. Ngoài ra, các 

vi phạm như không đủ điều kiện kinh doanh hàng lậu, không niêm yết giá…Kết quả kiểm 

tra hơn 41 tấn hàng và 14.423 đơn vị sản phẩm cho thấy, phần lớn hàng hóa đều có 

XUẤT XỨ TỪ TC. Quản lý thị trường cũng phát hiện 1,3 tấn hóa chất nhập lậu 

(lubsofter, sapamine, acid oxalic H2C204) xuất xứ từ TC tại một công ty ở Quận 5. 

Tại Việt Nam hiện nay, người dân nhìn bất cứ nơi nào, thức ăn, thức uống toàn là hàng 

độc. Từ mớ rau, con cá, con cua đồng cho đến miếng thịt heo, thịt bò…có thể đã được 

con buôn tẩm chất độc hóa học để bảo quản. Mới đây, thêm các loại trái cây như táo, nho, 

lê, gừng, khoai tây… vịt, gà thải loại, thịt heo, bò thối, dầu tái chế từ cống rãnh, men 
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rượu độc, tới cá tầm nhập lậu từ Trung Cộng. Nhưng, có 3 loại chất hóa học khủng khiếp 

và tàn độc nhất gây kinh hoàng cho dân Việt Nam có xuất xứ từ Trung Cộng và ảnh 

hưởng rất tai hại của thuốc lá: 

 

[1] GẠO NGÂM HÓA CHẤT: Chỉ cần ngâm 15-20kg chung với 1 muỗng canh nhỏ 

loại bột này, rồi đem hấp khoảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung ra cho lượng cơm nhiều gấp đôi 

so với cách nấu bình thường. Hơn nữa, loại bột nầy còn có tác dụng làm cơm chín rất 

nhanh. Chị T. (35 tuổi) thâm niên bán cơm dĩa hè trên 5 năm cho người lao động nghèo 

như phu khuân vác, xích lô, bán vé số dạo hoặc các công tư chức loại cơm hàng cháo 

chợ. Chị ta thản nhiên nói: “Dân trong nghề bán cơm vỉa hè gọi bột nầy là “BỘT NỞ”, 

hạt gạo ngâm với hóa chất nầy, rồi đem hấp giúp gạo chín mau, nở nhanh to ra gấp 2,3 

lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy, một ngày ước tính bán 40 kg gạo, nhưng kỳ 

thực chỉ bỏ tiền mua 15-20 kg gạo thôi bởi gạo ngâm với “bột nở” rồi đem hấp lên cho ra 

cơm nở gấp 2, 3 lần, nhưng không vì thế cơm ăn không dẻo, bị sống sượng…” Đây quả 

là cơn ác mộng đối với dân lao động nghèo sống ở TP Sài Gòn. 

 

[2] MA TÚY NHÂN TẠO: Loại ma túy nầy vượt xa cả cocaine, ecstasy, dân chơi nghiện 

ngập gọi là Ice hoặc Crystal, nhưng giá rất mềm, đó là loại ma túy nhân tạo do TC chế 

tạo, đã được bày bán công khai tại Hà Nội và Sài Gòn làm cho thanh thiếu niên điên loạn, 

ngây ngất mà nó còn tác dụng kích thích tình dục. Viện Project 2049 Institude của Mỹ đã 

phát hành một bản phúc trình 48 trang có liên quan tới “VŨ KHÍ HÓA HỌC” (Biological 

Warfare) là ma túy nhân tạo do TC sản xuất nhằm làm tê liệt ý chí đấu tranh của các dân 

tộc chống đối “CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN” trong đó có Việt Nam và Philippines… 

 

[3] MEN RƯỢU ĐỘC: Trước đây, gạo hoặc nếp được nấu thành cơm đem trộn men vào 

rồi đem ủ. Phải mất 8 kg gạo nấu thành cơm rồi đem ủ men và phải chờ mất 5 – 7 ngày 

mới lấy được gần 8 lít đế, tốn rất nhiều công sức mà lời lãi chẳng được bao nhiêu. Bây 

giờ thì khác, nấu bằng men độc TC, chiết xuất trực tiếp từ gạo, không cần trải qua giai 

đoạn nấu thành cơm, tiết kiệm được tiền mua than củi đốt. Chỉ cần đổ nước vào gạo cho 

ướt đều rồi trộn men vào. Ủ xong đậy lại để đó 3 ngày sau, gạo nở ra thành một khối cơm 

tha hồ mà nở. Sau đó, bỏ gạo vào nồi, quậy nước vào, rồi chưng cất sẽ có được lượng 

rượu (độc) nhiều vô kể. Vốn 1, lời gấp 9,10 lần so với trước đây, thấy mà ham! Tính đi, 1 

lạng men chưa tới giá 10.000 đồng, đem bỏ mối cho các quán nhậu 15.000 đồng/ lít. 

Muốn cho rượu trong vắt, bằng cách cho thuốc rầy Mytox vào. 

Cô giáo Lợi (giáo viên nghỉ hưu), hiện đang sống ở Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tâm sự: 

“Tôi vẫn biết là nấu rượu bằng men TC rất nguy hại vì nó mất vệ sinh vì giá rất rẻ, dễ 

nấu, nhưng cũng rất là độc. Gần đây, người ta ngộ độc rất nhiều, chắc chắn là do loại 

rượu nầy, rồi thêm “rượu đứng” là dân nghiện rượu nặng, chừng 2 tiếng là lên cơn nghiện 

một lần, phải tạt vào quán cốc bên đường, bỏ ra 2.000 đồng mua một ly, nốc cạn rồi đi 

tiếp. Nếu không có rượu thì mắt mờ, phều nước bọt, tay chân run rẩy như người bị động 

kinh, còn chuyện đánh nhau chết người do rượu cũng không kể xiết…” 

Một bác sĩ tại bệnh viện Vĩnh Đức, Điện Bàn ở Quảng Nam, cho biết: “Phần lớn những 

năm gần đây, các bệnh nhân về “GAN” như xơ gan, ung thư gan đều ở độ tuổi trung niên 

đều là đàn ông. Từ 10 năm trở lại đây, bệnh nầy xuất hiện rất cao,” ông nói tiếp. “Không 

có gì nguy hại bằng rượu cất bằng men TQ, cái chết của loại rượu độc nầy là cái CHẾT 
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CHẬM MÀ CHẮC, nó không chết liền như những thứ bệnh khác, nó từ từ biến cơ thể 

người nghiện rượu nầy thành một ổ bệnh, vô phương cứu chữa.” 

Một người tên Huỳnh, chuyên buôn men rượu từ Hoa Lục về VN, cho biết: “Mỗi tháng, 

tôi bỏ mối chừng “10 TẤN” men các loại, từ men rượu nếp đến men rượu gạo cho 2 tỉnh 

Quảng Bình & Quảng Trị, trong đó men rượu gạo chiếm 85%,” Huỳnh nói. “Cứ một tấn 

men sản xuất chừng 100 tấn hèm và 30 tấn rượu. Như vậy, riêng khu vực miền Trung từ 

Quảng Bình vào Quảng Ngải có 300 tấn rượu. Hiện có 9 người hành nghề như tôi. Ước 

tính có khoảng 2.700.000 lít rượu độc tiêu thụ tại miền Trung mỗi tháng, hơn cả số lượng 

bia.” Huỳnh còn cho biết thêm: “Tỉ lệ men rượu TC tuồn vào trong miền Nam, cụ thể là 

TP. Sài Gòn, số lượng men của họ tiêu thụ, ước tính gấp 3 lần miền Trung. Sài Gòn bây 

giờ là một cái quán nhậu vĩ đại của Việt Nam…” 

 

[4] THUỐC LÁ: Theo thống kê của PTT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ngày 24/5/2012 tại 

Hà Nội: Dân VN có 40.000 người chết vì thuốc lá mỗi năm. Không còn chiến tranh mà 

hàng năm chúng ta mất hơn 4 SƯ ĐOÀN…theo lời của PGS-TS Lương Ngọc Khuê, nói: 

“VN nằm trong nhóm các nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Việc bán thuốc lá diễn ra 

khắp nơi, nguyên nhân vì dân mình quá nghèo, nên dân chúng bán thuốc lá lẻ tràn lan 

khắp nước, nhức nhối là hiện tượng TRẺ EM HÚT THUỐC LÁ. 

Kết quả cuộc điều nghiên công bố trên tạp san của “Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ” thì 73% tổng 

số đàn ông VN đều nghiện thuốc lá, là quốc gia có tỷ số cao nhất thế giới. Mỗi người đốt 

trung bình khoảng 150 bao thuốc lá, cả nước tiêu thụ khoảng 3 tỷ bao thuốc lá trong một 

năm. 

Theo BS Nguyễn Thượng Trí trong thời gian làm công tác thiện nguyện, nói: “Ai cũng 

biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và có thể bị ung thư phổi và bệnh tim mạch là 

nguyên nhân đưa đến chết yểu,” ông kết luận. “Các chứng bệnh do việc hút thuốc lá gây 

ra cũng sẽ dẫn đến hậu quả tai hại là sức khỏe của lực lượng nhân công lao động sẽ bị 

hao mòn. Và trong khi các gia đình còn đang phải cố gắng kiếm tiền để sống thì việc bỏ 

tiền ra mua thuốc lá là điều không thể chấp nhận được…” 

 

KẾT LUẬN: 
Xin đồng bào trong và ngoài nước đừng quên rằng, đây là thủ đoạn tàn độc và bẩn thỉu 

của bọn Rợ Đại Hán cùng với sự đồng lõa của bọn Thái Thú Tham Ô tiếp tay, thực hiện 

âm mưu làm LIỆT KHÁNG TINH THẦN ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC, đặc biệt 

nhắm vào tuổi trẻ yêu nước. Hãy đề cao cảnh giác trước chiến lược xâm lược tinh vi của 

bọn Rợ Đại Hán, làm cạn kiệt sinh lực của dân tộc ta trước, diệt chủng là bước tiếp theo 

và bước cuối cùng là XÓA TÊN NƯỚC VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI giống 

như dân tộc Tây Tạng và Tân Cương. 

Cuộc chiến tranh VN kéo dài trên 30 năm, đã hy sinh cả thế hệ thanh thiếu niên VN trên 

4.000.000 người để phục vụ quyền lợi của Đệ Tam CSQT Nga – Tàu. Ngày nay, tiếp tục 

vì quyền lợi của bọn Bắc Kinh bằng cách mở cửa biên giới Việt – Trung để hàng độc của 

Hoa Lục ồ ạt tuồn vào đất nước Việt Nam từ thành thị tới nông thôn, luồn lách khắp các 

hang cùng ngõ hẻm để đầu độc nhân dân. Đây là cuộc xâm lược thầm lặng không khói 

thuốc súng, chỉ có khói thuốc lá và mùi hèm rượu độc tràn lan khắp nước. Số nạn nhân bị 

đầu độc lên đến con số khủng khiếp: 
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[1] 8.000.000 người Việt Nam bị viêm gan B, C và ung thư gan, đang thu ngắn khoảng 

cách từ giường bệnh ra nghĩa địa. 

 

[2] 40.000 người chết vì thuốc lá mỗi năm. 

 

[3] Số người ngộ độc thực phẩm không hề giảm hàng năm. 

Âm mưu bẩn thỉu của bọn lãnh đạo Bắc Kinh muốn xóa sổ nước Việt Nam trên bản đồ 

thế giới, chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa… 

 

Nguyễn Vĩnh Long Hồ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9.- CSVN BÁN NƯỚC CHO HẠI DÂN 

  
  
  

      
Hồ, Đồng bán đỡ Lãnh Hải để lấy Phương tiện Giết Đồng bào, giúp Tàu cộng Tàm Thực 

 

 
Tai Hội nghi Thành Đô, Tứ Xuyên bên Tàu  

 

CSVN bán đoạn Đất nước để Khất nợ Thiên triều cung cấp Phương tiện  

chém giết Đồng bào và trả công ơn đưa đường chỉ lối giúp đảng CSVN giữ ngôi 

  

   
                Hai phe    ( Nhân Dân ) đưa         (CSVN)  đón       Thiên triều đại Hán 
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Hình ảnh CSVN tận trung với Thiên triều:Tiêu diệt thành phần yêu nước VN 

  

 

   
Thành phần cột trụ của CSVN đòi đảng Cướp CSVN trả lại Nợ Máu và Nước Mắt  

cho Nhân Dân. 

 

Cần Thơ Biểu tình chống Tập Cận Bùnh 

 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D90Ws3FOoENE 
  

Nguyên Thạch 
danlambaovn.blogspot.com 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
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10.-CSVN RƯỚC VOI ĐẠI HÁN VỀ DÀY MẢ TỔ 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PHẦN BỐN 

 CÔNG TRÌNH TRIẾT LÝ AN VI VÀ VIỆT NHO CỦA KIM ĐỊNH 
   

1.- Giáo sư Kim Định: Cuộc đời và tư tưởng 

 

 

·           HỒ PHÚ HÙNG 

 

 

   Kim Định tên thật là Lương Kim Định, là triết gia, linh mục Công giáo. Sinh ngày 

15/6/1915 tại địa phận Bùi Chu, làng Trung Thành, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông 

là con trai út trong gia đình, thân phụ mất từ khi ông mới một tháng tuổi. Nhờ công 

dưỡng dục và nhìn xa trông rộng của người mẹ hiền, ngay từ thưở còn nhỏ, ông được gửi 

vào chủng viện Bùi Chu. Tại chủng viện Bùi Chu, ông được hưởng một nền giáo dục 

toàn diện, về đạo đức cũng như về học vấn. Với bản tính ham tìm tòi học hỏi, ngoài 

những môn học khác và ngôn ngữ La Tinh, ông đã tự học thêm chữ Nho và Pháp văn. 

Sau những năm tháng say mê và  miệt mài học tập, ông được bề trên phân công giảng dạy 

tiếng La Tinh tại Tiểu chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu  từ năm 1937 đến năm 1939. 

Từ năm 1939 đến năm 1943, ông học thần học tại Đại chủng viện Quần Phương, Bùi Chu 

và triết học tại Giáo hoàng Học viện Saint Albert le Grand, Paris. Năm 1943, sau khi tốt 

nghiệp triết học, ông được thụ phong linh mục và giảng dạy triết học tại Đại chủng viện 

Quần Phương, Bùi Chu đến năm 1946. Năm 1947, ông sang Pháp 10 năm để nghiên cứu 

về triết học, xã hội học và văn minh Pháp tại Institute Catholic de Paris. Trong quãng thời 

gian này, ông còn theo học về Nho giáo tại Institute des Hautes Études Chinoise (Viện 

Cao học Hán học). 

Trong thời gian ở Paris, nhiều bạn bè người Pháp đã đặt ra những câu hỏi cho ông: “Việt 

Nam có triết lí không?”,“Các anh có nghĩ đến việc thiết lập một nền Thần học Việt Nam 

chăng?”… Vào thời điểm này, một số linh mục người Pháp cũng đưa ra vấn đề tìm hiểu 

và giải nghĩa Kinh Thánh theo tinh thần của của triết học Á Đông. Đại diện cho xu hướng 

này là linh mục Folliet thuộc dòng Oratorie. Sau này, trong bài Để tiến tới một nền Thần 

học Việt (Dân Chúa, 12/1982), ông đã kể lại lời phát biểu của linh mục Folliet viết trong 

cuốn Monsieur Pouget như sau: “Hiện nay người Âu Tây chưa hiểu đúng Kinh Thánh. 

Sách Thánh xuất phát từ Á Đông, phải do người Á Đông giải nghĩa thì mới mong đúng 

tinh thần của sách”. 

Trong bầu không khí tinh thần này, ông đã âm thầm nuôi dưỡng một hoài bão lớn là thu 

thập tất cả tinh hoa của Đông - Tây, hòng xây đắp một nền Triết lí Việt Nam và một nền 

Thần học Việt Nam. Sau một thời gian tìm tòi và nghiên cứu, ông nhận ra rằng, muốn 

giải quyết vấn đề Thần học Á Đông thì trước tiên phải tìm cho ra cái tinh thần Á Đông 

rồi mới mong giải thích Kinh Thánh theo tinh thần Á Đông, và xa hơn nữa là thiết lập 

một nền Thần học Việt Nam. Vì lí do này, ông đã quay về nghiên cứu tư tưởng Phương 

http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/kim-dinh-cuoc-doi-va-tu-tuong
http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/kim-dinh-cuoc-doi-va-tu-tuong
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Đông: đầu tiên là triết học Ấn Độ, triết học Phật giáo và cuối cùng là Nho giáo. Riêng về 

Nho giáo, ông đã nghiên cứu thấu đáo về Hán Nho, cho đến Nguyên Nho (Nho giáo 

Nguyên thủy) và cuối cùng là Việt Nho (Nho của người Lạc Việt). Nhờ có thời gian rộng 

rãi, nhờ vào nguồn tư liệu phong phú và quý báu từ Thư viện Quốc gia Paris, Văn khố sử 

liệu về Việt Nam tại Mission Eutrangères de Paris và tư liệu có sẵn tại Viện Cao học Hán 

học, ông đã lần mò và tìm ra được kho tàng chôn dấu triết lí và nguồn gốc dân tộc Việt 

Nam. 

Con đường tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo của ông về triết lí Nho giáo, về văn 

hóa và triết lí Việt Nam được thai nghén từ khi ông còn ở Paris, thực hiện khi về lại Việt 

Nam và sau đó là kéo dài cho đến khi ông về cõi vĩnh hằng. Sinh thời ông bảo rằng, khi 

còn ở Paris, học giới đã tặng cho ông danh hiệu là Petit Confucius (ông Khổng Tử Nhỏ). 

Năm 1957, ông về nước với tâm nguyện đem những chất liệu đã thâu thái xây đắp một 

nền triết lí hoàn toàn Việt Nam. Từ năm 1957 đến năm 1960 ông dạy triết học Đông tại 

Học viện Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn. Khi Học viện Lê Bảo Tịnh được sáp nhập vào địa phận 

Sài Gòn thì ông bơ vơ không chỗ dựa, bởi sở học của ông không cho phép ông đi làm 

linh mục ở một xứ đạo. Trong giai đoạn này ông phải nhờ một số học trò cưu mang mình. 

May mắn thay, cũng vào năm 1960, ông được Đại học Văn Khoa Sài Gòn mời dạy triết 

học Đông Phương. Lúc đó triết Đông chưa được chính thức thừa nhận ở bậc đại học, nên 

trong ba, bốn năm đầu ông chỉ hưởng lương theo giờ dạy. Giai đoạn này, ông vừa giảng 

dạy theo giáo trình hàn lâm về Nho giáo vừa cho xuất bản những tác phẩm của mình. 

Tại Đại học Văn khoa, dòng tư tưởng của ông đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với sinh 

viên, sinh viên đã theo học ông rất đông. Ông đã dùng ánh sáng mới lạ của những ngành 

triết học và khoa học nhân văn hiện đại để soi rọi tận nẻo âm u của kho tàng cổ học Việt 

Nam. Những nguồn ánh sáng của Triết học Hiện sinh của Nietzsche, Jaspers và 

Heidegger, Phân tâm học miền sâu của Carl Jung, Cơ cấu luận của Levis Strauss, Khảo 

cổ học… đã được ông sử dụng thành những công cụ hữu hiệu cho công cuộc khai sơn 

phá thạch này. 

Nhận thấy công việc đánh giá lại triết thuyết của Khổng Tử là một tình thế hết sức cấp 

bách nên năm 1965 ông đã cho xuất bản tác phẩm Cửa Khổng (Nguyên Nho). Trong lời 

tựa của Cửa Khổng, ông cho biết: “Nếu đúng theo dự tính của tác giả thì chúng còn bị 

cất kín trong tủ dăm mười năm nữa để được suy tư cho thành thục rồi mới nghĩ tới xuất 

bản. Bởi viết triết lý đòi hỏi phải như thế. Hiếm vì số sách tham khảo về triết Đông còn 

nghèo nàn và hiếm hoi thái quá nên tôi đành thể theo lời yêu cầu khẩn khoản của một số 

sinh viên và bạn hữu cho xuất bản với những khuyết điểm của chúng để góp tài liệu vào 

một bộ môn mà chúng tôi có tham dự, một phần hướng dẫn sinh viên trong việc nghiên 

cứu.”(1) 

Cửa Khổng đã đưa ra những kiến giải mới mẻ và tiến bộ về triết lí Nho giáo mà trước nay 

ở Việt Nam người ta chỉ gọi học thuyết này là Nho học hoặc Khổng học. Ông cho rằng, 

triết lí là một nỗ lực tinh thần để con người thoát khỏi tình trạng vong thân và thâu hồi lại 

quyền tự chủ của mình trước các thế lực thần quyền cũng như thế quyền ở bên ngoài. 

Triết lí Nho giáo đã đạt được mục đích là giải quyết được những vấn đề căn bản trên, vì 

vậy nó là một nền triết lí nhân bản tâm linh trung thực nhất. 

Thật là chí lí khi ông cho rằng triết lí Nho giáo luôn luôn xem trọng yếu tố con người và 

đạo làm người:“Sự thường người ta không ý thức nổi tầm cao trọng của con người cho 

nên chưa coi đạo nhân là cao trọng và xa vời đủ, bởi vậy thường quay ra tìm hiểu về trời 

đất quỷ thần vốn chiếm chỗ cao hơn trong óc của họ, vẫn được suy tôn là xa vời và thần 
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diệu hơn người nhiều, vì thế số phục vụ cho con người  trọn vẹn từ đầu đến cuối trở nên 

hiếm hoi so với số người phục vụ cho thế lực khác…”(2). 

Trước trào lưu phát triển mạnh mẽ và thành công của thế giới phương Tây, nhiều trí thức 

thuộc thế hệ trước của Trung Hoa vô cùng oán hận Khổng giáo, họ cho rằng sự thất bại 

của đất nước Trung Hoa trong thời cận đại là do di sản của Khổng Tử nên đã đổ tất cả tội 

lỗi lên đầu ông. Bằng những lập luận vững chắc và hết sức thuyết phục của mình 

trong Cửa Khổng, ông đã minh oan được cho Khổng Tử và Khổng giáo. Để minh chứng 

điều này, ông dành nguyên một chương có nhan đề “Những ấn tích Triết lý Khổng lưu lại 

trên đời sống hiện đại của Tây Âu”. Trong chương này, ông cho biết các học giả có uy 

tín tại Tây Âu từng nói về sự ảnh hưởng của học thuyết Khổng Tử  đối với công cuộc 

giáo dục và sự tiến bộ trong xã hội của họ - bắt đầu từ thế kỉ XVIII. 

Năm 1965 Nhân Bản ra đời nhằm đặt nền móng và khơi lại lòng mến mộ cho đạo làm 

người. Đây là tác phẩm mở đầu cho lộ trình tư tưởng của ông trên con đường sáng tạo ra 

nền Triết lí An Vi. Cũng bắt đầu từ đây, ông âm thầm khai quật, hệ thống hóa và liên tục 

công bố những công trình triết lí cũng như văn hóa Việt Nam trong suốt giữa thập niên 

1960 cho đến đầu năm 1975. 

Nhân Bản tiếp tục đề cao địa vị và cứu cánh của con người trong vũ trụ nhân linh, một 

ngôi vua trong ba ngôi vua “Thiên - Địa - Nhân” (Tam Tài). Ông đưa ra khái niệm thiên 

khởi, địa khởi và nhân khởi để đối chiếu, so sánh về vấn đề quan tâm của các nền văn hóa 

khác nhau như Hi Lạp, Âu Tây và Viễn Đông. Ông đi từ thần thoại Hi Lạp, đến triết học 

duy lí của Âu Tây, cho đến nhân thoại của Viễn Đông để cuối cùng đưa ra kết luận rằng, 

không có ở đâu mà con người được đề cao như ở Viễn Đông, quê hương của nền triết lí 

nhân bản tâm linh. Ông đã mượn bài thơ Vịnh Tam Tài của nhà Nho, nhà cách mạng 

Trần Cao Vân để lập luận của mình thêm phần mạnh mẽ. Trước khi bàn về bài Vịnh Tam 

Tài, ông đã đánh giá bài thơ như sau: “Quả là một bài thơ triết lý có tầm xích mênh mông 

như vũ trụ. Cái tài tình của bài thơ là tự đầu chí cuối Trời, Đất, Người luôn luôn cùng 

xuất hiện “ba mặt một lời xoắn xuýt trong nhất thể u linh”(3) 

Tại sao nền triết lí mà ông xiển dương được gọi là An Vi? Ông cho biết: “Thuật ngữ an-

vi không có trong triết Đông, nhưng chúng ta có thể dùng tài-liệu như những câu: “thân 

lao nhi tâm an, vi chi”身勞而心安爲之(Tuân Tử: thân xác nhọc mà lòng an thì cứ làm) 

để đưa ra thuật ngữ an-vi, tương đương với an hành. Vô vi sẽ là đối cực với hữu vi, cả 

hai còn ở trong bình diện nhị nguyên, còn an vi sẽ chỉ tâm thức nhất-nguyên lưỡng-cực 

vượt ra khỏi nhị-nguyên, không hữu cũng như vô, không chống đối nhưng là thâu hóa. 

Nói an-vi là trong trường hợp đi với hữu vi vô vi. Còn nói chung thì nó là đợt trung dung: 

“hữu nhược vô, thực nhược hư” (LN. VIII. 6) 有若無實若虛 có mà như không, thực mà 

như giả. Đấy là một đợt phải tế vi lắm mới đạt được, vì nó rất mong manh bé nhỏ vô ý 

một chút là ngả sang hữu hoặc vô.”(4). Như vậy,  An Vi chính là quân bình động đích 

giữa Hữu Vi và Vô Vi. 

Nốitiếp công việc chưa làm xong của Nhân Bản,  năm 1967 ông cho xuất bản Chữ Thời. 

Chữ Thời là tác phẩm bàn về siêu hình Kinh Dịch. Ông cho rằng siêu hình Tây Phương là 

hoàn toàn trừu tượng, siêu hình Viễn Đông tuy cũng trừu tượng nhưng lại đâm rễ cụ thể 

xuống các thể chế như lịch pháp, thiên văn… Đó là phương thức đem triết lý vào cấu trúc 

của xã hội và cải hóa tâm tính con người. Lời giới thiệu sách của ông tuy ngắn đã nói lên 

được cốt tủy của Chữ Thời, vì vậy tôi trích dẫn lại hoàn toàn: 
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“Muốn hiểu biết thêm về con người, cần phải biết địa vị của con người trong trời đất, 

trong vũ trụ, hay nói theo tiếng mới trong không thời gian. 

Nhận thấy cơ cấu thời-không cũ đang sụp đổ, tác giả đi gõ cửa những nhà khoa học lớn 

như Einstein với thuyết tương đối trình bày thời gian như chiều kích thứ tư của vạn vật… 

rồi đi gõ cửa các triết gia hiện đại nhất là Heidegger tác giả cuốn “Hữu thể và Thời 

gian”. Sau đó trở lại với Đông Phương khảo sát quan niệm Chữ Thời trong Kinh Dịch, 

Kinh Thư. Chúng ta sẽ  được thích thú nhận ra sự gặp gỡ Tây Đông trên cấp bậc tối 

thượng. Chúng ta sẽ hào hứng khi khám phá ra nền siêu hình sâu thẳm tiềm ẩn trong 

Tam Tài, Ngũ Hành, Hồng Phạm, Thái Thất… với nền triết lý của lịch pháp Đông 

Phương…đặt nền móng cho huyền sử, cung ứng chìa khóa để mở kho tàng bí ẩn của Văn 

hóa nước nhà hầu xây đắp một nền triết lý Việt Nam mới hợp cho cảm quan của con 

người thời đại.”(5) 

Đây là một cuốn sách mang tính hàn lâm và thuộc vào loại khó đọc nhất trong toàn bộ tác 

phẩm của ông. Về sau, trong lời bạt của tác phẩm Căn bản triết lý trong văn hóa Việt 

Nam, ông bảo rằng, cuốn này là cuốn sách dễ nhất, ông hoàn thànhtrước kì hạn để bù lại 

cho Chữ Thời - một cuốn sách khó nhất trong bộ sách. 

Tuy vậy, tác phẩm này cưu mang một sức mạnh tâm linh to lớn, nó đã làm thay đổi nhận 

thức của nhiều độc giả. Ông từng cho biết, nhiều người nhờ đọc Chữ Thời vài lần mà tự 

nhiên cảm thấy an nhiên, thanh thoát, và những biến cố ở đời hay cả vấn đề sinh tử cũng 

không còn nặng nề với họ như trước đây. 

Năm 1969 ông cho xuất bản Những Dị Biệt Giữa Hai Nền Triết Lý Đông Tây. Với ông, 

tác phẩm này ghi lại kỉ niệm về một chặng đường mà ông đã đi qua mảnh đất Vô Vi của 

Ấn Độ. Mục đích của Những Dị Biệt Giữa Hai Nền Triết Lý Đông Tây là đánh động tâm 

thức người đọc để họ nhìn nhận lại giá trị tinh thần của Đông Phương. 

Ở đây, ông đã đưa ra những nét đặc trưng của hai nền triết lý Đông - Tây, phân biệt rõ 

ràng giữa minh triết, triết lí, triết học và cho rằng triết học là cấp bậc thấp nhất về triết. 

Ông đã chứng minh một cách thuyết phục rằng, Đông Phương thiên về minh triết và triết 

lí, còn Tây Phương thì thiên về triết học. Ông đã đề cao sứ mệnh của Triết Đông trước sự 

đổ vỡ của nền triết học cổ điển Tây Phương, và cho rằng một triết gia Tây Phương ngày 

nay mà không biết gì đến triết Ấn Độ và Trung Hoa - ít ra về lập trường chung, thì bị coi 

là thuộc vào thời kì trước khi Colombo tìm ra Châu Mỹ. 

Ông đã nêu cao địa vị của triết lí và văn hóa của Ấn Độ trong tư tưởng Tây Phương hiện 

đại. Từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX, những tác phẩm kinh điển của Ấn Độ 

được lần lượt dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp. Những dịch phẩm này đã được giới trí 

thức, học giả, văn sĩ của Tây Phương đón nhận một cách nồng nhiệt, và nó đã ghi lại dấu 

ấn trên tâm thức của con người đương đại. 

Tuy là linh mục Thiên Chúa giáo nhưng ông đã đề cao Tâm Đạo và cho đó là chìa khóa 

để mở kho tàng truyền thống. Ông cũng là người đã say mê truyền thống tâm linh của 

Đông Phương, đoạn trích dẫn dưới đây sẽ cho thấy điều này: 

“Bỏ Triết học Âu Châu bước vào Triết lý Đông Phương độc giả thường bị kích động do 

một bầu không khí mới mẻ gây ra do chữ Vô. Chữ Vô thường được nhắm như một lý 

tưởng, khác hẳn với triết học Thái Tây nhắm hữu vi. Vô vi của Lão Trang đã trở thành 

nhãn hiệu của đạo học. Dấn thân vào đời đến như Khổng mà còn tiếc xót cái “vô vi chi 

trị” và “Dư dục vô ngôn” coi như một lý tưởng cao hơn hữu vi, và Khổng Tử đã tu luyện 

cho đạt tới tứ vô (Tử tuyệt tứ: “vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã”). Bước vào Phật giáo lại càng 

rõ ràng: ở đây vô ngã được đẩy xa đến nghĩa bản thể, nghĩa là phủ nhận cái tự ngã. Và 
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Phật Đại thặng còn đi xa hơn, không những thoát chấp ngã như Tiểu thặng, mà còn thoát 

luôn cả chấp Pháp nữa. Hàng trăm quyển “Minh triết siêu việt” (Prajna Paramita) đều 

xây trên chữ vô, bản “bát nhã tâm kinh” tóm lại cái tinh túy của bộ sách khổng lồ kia 

vào chừng hai trăm chữ thì trong số đó đã có tới ba chục chữ rồi. Cho nên người ta nói 

quyển kinh “Bát nhã” vắn nhất, chỉ có một vần (ekaksari) đó là vần A (VÔ). Thật là một 

kiểu tóm tài tình: Vì luận đề nòng cốt vẫn xoay quanh chữ VÔ ( A). 

Thế nghĩa  là cái phần đặc sắc và quý nhất của Triết Đông lại là cái học lấy VÔ làm hồn 

sống. Vô cực đặt trên thái cực. Nhân sinh lý tưởng con người đặt ở VÔ: “Thánh nhân vô 

công, vô kỷ, vô danh” “Xử dân vô tri vô dục” (LÃO). “Đại nhân vô tư, dĩ đạo vi thể” 

(Nho: quẻ Kiền). Thánh Gandhi: “Tôi tự diệt cho đến số không” (Je me réduis à zéro) là 

âm hưởng hiện thời lắp lại Ấn Độ giáo xưa xây trên Neti, Neti: không phải là cái này, 

không phải là cái kia. Bên SAT (hữu) còn có Asat: Vô hữu, cũng như trong phương pháp 

hành đạo lấy tĩnh lặng làm chủ.”(6) 

Giáo sư Kim Định cho rằng nhờ khám phá ra con zéro (số không) mà Ấn Độ đã đẩy toán 

học đi một bước thật xa, lập nên hệ thống thập phân và phát minh ra đại số. Sau này con 

số zéro truyền sang Âu Châu qua ngả Ả Rập. Lúc ấy, không ai ngờ được ảnh hưởng của 

con zéro đối với khoa học. Ngày nay, để đáp lại món quà khoa học kĩ thuật mà Âu Châu 

đã tặng cho nhân loại, Á Châu sẽ lấy gì để đóng góp? Ông đề nghị, Á Châu nên tiếp tục 

đóng góp con zéro một lần nữa, bởi vì về mặt tinh thần thì sự đóng góp của nó sẽ còn cao 

quý hơn là đóng góp cho toán học trước đây. Với ông, dịch phẩm Tibetan Yoga and 

Secret Doctrines (Yoga Tây Tạng và Bí Pháp Thượng Thừa), chính là món quà quý báu 

mà học giả người Anh W. Y. Evant Wents đã đem về tặng cho Châu Âu. Ông nhấn 

mạnh: “Tất cả nhắc lại con zéro đã nói trên kia, một con zéro tinh thần hay là tâm đạo 

mà tôi cho là viên thuốc duy nhất có sức chữa được bệnh trạng nhân loại hiện nay.”(7) 

Tâm Tư được xuất bản năm 1970, là gạch nối giữa Nhân Bản và Chữ Thời. Nhân Bản dẫn 

đến con người toàn diện. Chữ Thời dẫn đến việc con người nhận ra cái tâm bao la như vũ 

trụ của mình. Tâm Tư là khoa Siêu lý của Viễn Đông, gọi theo ngôn ngữ Tây Phương là 

Siêu hình của Viễn Đông. Theo tôi, sở dĩ ông không dùng từ siêu hình, bởi vì đã qua 

nhiều thế kỉ, nền triết học Âu Tây đã hiểu sai và dùng sai từ siêu hình. Nhiều triết gia 

hiện đại của họ cho rằng siêu hình trong triết học của Tây Phương bắt đầu từ Aristote trở 

về sau là thứ siêu hình không đích thực. Tâm Tư là phương pháp suy tưởng bằng tâm; 

dùng ý tưởng để nhận biết sự thật, dùng tình thâm để cảm nghiệm được vẻ đẹp và nuôi 

dưỡng tâm hồn, dùng chí khí để tu luyện hòng thể nghiệm được chiều kích vũ trụ nơi 

mình và nhận ra được cái Toàn Thể. 

Trong lời tựa, ông đã nói về Tâm Tư như sau: “Khoa an tư hay tâm tư nhằm giúp vào 

việc nhận thức ra đáp ứng nhu yếu có tính cách vũ trụ của con người đại ngã Tâm linh, 

sự nhận thức đó cũng được gọi là Ý-thức-vũ-trụ hay là “Thiên địa chi tâm”. Người 

thường mới có thiên địa chi ý, chi tưởng nhưng chưa có thiên địa chi tâm. Để có được vũ 

trụ chi tâm thì cần rút bớt nghị lực ra khỏi ý, khỏi tưởng, của tướng đặng đầu tư vào việc 

hàm súc tinh luyện những mối tình vi tế cho tới khi nào thể nghiệm được qua thân tâm 

rằng mình cùng với vũ trụ cùng rung theo một tiết nhịp, lúc ấy mới trúng là “thiên địa 

chi tâm” và đó là chỗ hướng tới của kho tâm tư mà ta có thể gọi là “phép dịch hóa Thân 

tâm trụ”(dialectique cosme-psycho-somatique) được trình bày trong quyển này qua một 

hai lối hành xử, dăm ba câu nói, một hai bài thơ.”(8) 

Đích điểm của Tâm Tư là “triêu văn đạo”. Triêu văn đạo là nghe Đạo trong ánh bình 

minh nguyên sơ, nghe được diệu âm từ miền sâu thẳm, tĩnh lặng. Khi đã ngộ đạo, tâm 
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hồn con người an nhiên tự tại và rộng mở đến vô biên, tình yêu thì tràn đầy và tuôn trào 

lai láng. Vũ trụ không còn là cái gì xa cách, riêng rẽ mà đã trở thành một với mình. 

Để chuẩn bị cho sự ra đời Việt Lý Tố Nguyên, ông cho xuất bản Căn bản triết lý trong 

văn hóa Việt Nam. Tác phẩm nàylà bước đầu cho hành trình trở về nguồn của ông. Ở Căn 

bản triết lý trong văn hóa Việt Nam, ông đã tìm ra được bóng dáng hồn nước qua lễ gia 

tiên, qua tiếng vọng của Văn Tổ và Văn Miếu và cũng nêu lên được sự khác biệt cơ bản 

giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Phương pháp huyền sử cũng bắt đầu 

manh nha tại đây. Đoạn viết sau sẽ cho chúng ta thấy ông đã bắt đầu đề cập đến nguồn 

gốc văn hóa và dân tộc Việt Nam: “Nếu ta đưa mắt tinh thần nhìn về quãng thời gian 

cách đây chừng 4000 năm mà nhìn đoàn người Lạc Việt di cư từ Hồ Động Đình, hay bờ 

sông Dương Tử để tiến xuống phía nam, thì chúng ta chắc thấy trong quang gánh của 

những tổ tiên xa xăm đã có quyển Kinh Dịch ít ra ở trạng thái phôi thai. Lúc đó chữ Nho 

cũng còn đang trong giai đoạn hình thành: có lẽ mới bỏ chặng thắt nút (kết thằng) để đi 

sang hình chữ con quăng mà ta thấy dùng ở đời nhà Chu gọi là chữ khoa đẩu, sau đến 

đời Tấn Hán mới thay thế bằng chữ Lệ như ta thấy hiện nay”(9) 

Việt Lý Tố Nguyên ra đời năm 1970, đánh dấu một giai đoạn sáng tạo vô cùng rực rỡ của 

ông. Tác phẩm này là tiếng sấm báo động cho một cơn mưa lạ, vì thế nó đã thu hút được 

sự chú ý của nhiều trí thức và sinh viên thời bấy giờ. Bằng ánh sáng của cổ sử, của khảo 

cổ học và trực giác siêu việt của một bậc hiền triết, ông đưa ra những kiến giải rất thuyết 

phục về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh việc tìm về nguồn gốc của dân tộc, 

ông công bố rằng, dân tộc Việt Nam đã có một nền minh triết sâu sắc và một nền văn hóa 

rực rỡ, khác hẳn với triết lí và văn hóa của Trung Hoa. Ngoài ra, Việt Lý Tố Nguyên cònlà 

cuốn sách thuộc loại “triết lí lịch sử” xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. 

Trước khi Việt Lý Tố Nguyên được xuất bản,trong lời bạt của Những dị biệt của hai nền 

triết lý Đông Tây ông đã giới thiệu về nó như sau: 

“Đây là quyển sách then chốt cho tất cả các quyển khác trong bộ đã ra và sẽ ra, nó quan 

trọng ngang với Chữ Thời về đàng sâu nhưng đi lối huyền sử nên dễ đọc hơn Chữ Thời 

rất nhiều, vì nó vận dụng rất nhiều huyền thoại của Viễn Đông để soi dọi vào nguồn gốc 

nước ta về các phương diện văn minh, văn hóa, dân tộc, thể chế, sử ký, địa dư, phong tục, 

tập quán, lễ giáo v.v… Nó sẽ trả lời cho những vấn đề chưa ai tìm được ra câu đáp: như 

dân tộc tính là gì? Đâu là những đặc tính của dân tộc Việt Nam. Nền văn hóa Việt Nam 

có những gì phát huy… Những vấn đề này thiếu phần đóng góp của triết lý sẽ không gặp 

được câu trả lời  thỏa đáng, chẳng hạn tại sao ca dao lại có địa vị quan trọng trong văn 

chương Việt? Hoặc Việt tộc đã đóng góp những gì cho nền văn hóa Viễn Đông? Ý nghĩa 

các danh hiệu nước ta (Xích Quỉ, Văn Lang, Giao Chỉ…) ý nghĩa tết mồng 5 tháng 5… 

Việt Lý Tố Nguyên sẽ dẫn độc giả vào những miền xa lạ mà cho tới nay chưa có học giả 

nào đặt chân đến, tuy vậy rất thiết cận đến tiền đồ tổ quốc chúng ta.” (10) 

Đến khi xuất bản Việt Lý Tố Nguyên, ông còn giới thiệu thêm về tác phẩm này một lần 

nữa: 

“Đây là công trình của một cuộc khảo cổ khác thường, không dừng lại ở khảo cổ, ở bác 

học nhưng phóng tầm mắt ra bên ngoài, bên trên, bên dưới khảo cổ, lịch sử, bác học để 

cố tìm ra những nét căn bản chạy ngầm xuyên qua lịch sử nước nhà, những tính chất có 

ngay từ đầu và sẽ còn lại mãi mãi với dân tộc, nên gọi là Tốtheo nghĩa “bản lại cố hữu”. 

Độc giả sẽ nhận ra lối khảo cổ như trên chiếu rất nhiều tia sáng kỳ lạ vào con đường 

chúng ta phải đi để đến đợt văn minh chân thực. Như thế sự quay về để học lại nguồn gốc 

nước nhà với mọi khía cạnh văn minh, văn hóa, định chế, sử địa, văn chương… không 
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còn là một việc khảo cổ suông trong thư viện nữa nhưng chính là giúp vào việc kiến 

quốc, tìm ra và củng cố tinh thần dân tộc, đặt nền tảng vững chắc nhất cho nền quốc học 

mai ngày vậy.”(11) 

Thiết tưởng, những lời giới thiệu của ông về đứa con tinh thần yêu quý nhất của mình ở 

trên đã nói rất rõ về nội dung của của nó. Phải chăng đây là tác phẩm tâm đắc nhất của 

ông? 

Cũng vào năm 1970, ông cho ra đời tác phẩm Dịch Kinh Linh Thể. Theo nhận định chủ 

quan của người viết, cuốn sách này tuy khá mỏng nhưng ẩn tàng một sức mạnh dị 

thường, bởi nó đã kiến giải được phần thâm sâu và đặc sắc nhất của Kinh Dịch. Dịch 

Kinh Linh Thể cònlà một tác phẩm về Kinh Dịch lạ lùng nhấttừ trước đến nay của người 

Việt. Ông không lan man chú giải hết 64 quẻ Dịch và những phần khác trong bộ kinh như 

những học giả khác mà chỉ dùng vài câu trong phần Hệ Từ và duy nhất một quẻ Kiền để 

dẫn dắt người đọc đi thẳng vào phần cốt tủy của Kinh Dịch. 

Khi nói về Kinh Dịch, ông đưa ra một đề quyết động trời, có thể làm sửng sốt người đọc 

và gây tranh cãi ở tầm cỡ quốc tế. Với ngôn từ của một Ki Tô hữu, ông đã dám khẳng 

định rằng: 

“Người Việt có hai tội tổ tông truyền: 

Một: quyển Kinh Dịch là của người Việt 

Hai: một số người đọc thì lại đọc theo lối Tàu, lối Tây mà không biết đọc theo lối Việt 

Nho. 

Quyển này nhằm rửa sạch hai tội đó.” (12) 

Trước khi đọc cuốn Dịch Kinh Linh Thể, tôi đã đọc các sách dịch và chú giải về Kinh 

Dịch của Phan Bội Châu, Ngô Tất Tố, Nguyễn Duy Tinh. Khi đọc các vị này, tôi nhận 

thấy Kinh Dịch cũng bình thường như bao sách khác, và nếu như vậy thì  Kinh Dịch có gì 

đặc sắc mà người ta lại ca ngợi. Khi đọc ông, tôi mới ngộ ra được cái tinh hoa của Kinh 

Dịch. Ông đề nghị đọc Dịch một cách rất sáng tạo, đọc theo lối Kỷ Dịch - đọc Dịch ở nơi 

thâm sâu của lòng mình. Nếu đọc Kinh Dịch, thực hành và tu luyện theo cách này, con 

người sẽ đến cảnh giới nội thánh ngoại vương của thánh nhân và có thể an bang tế thế. 

Để tiếp nối cuốn Nhân Bản,ông cho xuất bảnLạc Thư Minh Triết vào năm 1971. Theo tôi, 

đây là hai tác phẩm rất then chốt, có thể nói là rất quan trọng, bởi vì nó bàn về tính mệnh 

và cứu cánh của con người - đích điểm mà chúng ta cần phải đạt đến. 

Trong Lạc Thư Minh Triết, ông khuyến khích một đời sống tự lập, tự cường về mặt tinh 

thần, ca ngợi và xưng tụng sự cô đơn. Trong sự xa vắng tiếng ồn ào của thế tục và rộn rã 

của trần gian, con người cô đơn mới dễ dàng tìm lại cội nguồn chân thực của mình, cội 

nguồn đó chính là Thần - Thần tính Nội tại. Cô đơn còn là cơ hội để sáng tạo và xây dựng 

nên sức mạnh tinh thần, là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại. Ông cho rằng, trong lịch 

sử loài người chưa có công trình vĩ đại nào mà không được thai nghén trong cô đơn, cũng 

như không có đại nhân chân thực nếu không được nuôi dưỡng trong cô đơn. 

Dù không được ông nói rõ ra nhưng tôi nghĩ rằng, tác phẩm này đã manh nha một nền 

Thần học Việt.Lạc Thư Minh Triết có đôi chỗ bàn về những vấn đề siêu hình của Đông 

Phương mà các cuốn trên chưa từng đề cập. Theo ông, cơn khủng hoảng của giáo hội 

Thiên Chúa giáo hiện nay là do nền Thần học Tây Phương gây ra. Ông cho rằng, “muốn 

thoát khỏi khủng hoảng thì cần trở về nguồn để  tìm ra ý nghĩa chân thực của Thánh 

Kinh khi mới vừa xuất phát, nghĩa là còn trong bầu không khí Đông phương”(13). 

Thay vì chọn Thần học Thiên Chúa giáo để giải quyết vấn đề khủng hoảng tư tưởng và sự 

biến động của thời đại, ông lại chọn nền Minh Triết của Lạc Việt (Lạc Thư Minh 
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Triết), nơi mà ông cho là sản sinh ra một nền triết lí nhân sinh tốt đẹp nhất và có thể làm 

lối thoát cho sự bế tắc tư tưởng của con người Việt Nam hiện đại. Từ một cái nhìn thấu 

triệt, ông tự mình thoát khỏi tư duy truyền thống của triết học kinh viện và Thần học 

Thiên Chúa giáo. Lạc Thư Minh Triết chắcđã làm cho bề trên của ông không vừa lòng, 

bởi vì tư duy của ông là tư duy vượt thoát, một tư duy không nô lệ cho bất kì thế lực thần 

quyền nào. Tuy là linh mục nhưng sách của ông không được phần đông Ki Tô hữu đón 

nhận một cách nồng nhiệt. Có thể nói rằng, Lạc Thư Minh Triết là bức thông điệp của 

một linh mục Thiên Chúa giáo đã giác ngộ được giá trị thâm sâu của văn hóa Đông 

Phương, gửi đến cộng đồng Ki Tô hữu của mình. 

Lạc Thư Minh Triết đề nghị một lối sống thật minh triết và hợp với đạo lí của người Việt. 

Ông bảo rằng, nên tìm đạo ngay trong đời sống thường nhật, tìm cái phi thường trong 

những cái thường thường. Nếu tìm cái phi thường trong những cái phi thường thì sẽ 

không bao giờ tìm được, mà trái lại còn khiến đời sống trở nên vô đạo. Cách nói của ông 

giống như một thiền sư của nhà Phật: Tìm sự giác ngộ trong việc gánh nước, bửa củi, nấu 

cơm… 

Năm 1973, Loa Thành Đồ Thuyết ra đời. Khởi hứng từ kiến trúc của thành Cổ Loa, ông 

đề nghị Loa pháp (phương pháp trôn ốc), tức là phương pháp tu dưỡng cái đạo làm 

người, và càng ngày càng tiến lên cao theo hình trôn ốc để trở thành hiền nhân, thánh 

nhân. Theo ông, hiền nhân quân tử của Á Đông là mẫu người rất quân bình mà nền triết lí 

An Vi cần phải hết sức chú ý. Mẫu người này có được nhiều ý chí, lắm tình cảm, và một 

chuyên môn vững vàng. Họ là người có nhiều lí tưởng nhưng rất thực tế, sẵn sàng dấn 

thân để xây dựng tiền đồ của dân tộc và kết quả sẽ thật hữu hiệu. 

Trong Loa Thành Đồ Thuyết, một mặtông lên án cách sống của những người có chuyên 

môn cao nhưng sống vô hồn, vô hướng, chỉ biết làm việc hùng hục như trâu mộng để 

kiếm tiền. Với hạng người này, ngoài đời sống sinh lí ra, không còn biết gì đến những 

mối tình cao cả của con người, của tâm linh tiến hóa. Mặt khác, lên án một số người đang 

chạy theo đủ loại thiên tài điên loạn trên thế giới. Ông bảo: “Âu-Mỹ giàu vô kể, nên cũng 

có vô vàn khả năng tiến triển trước mắt, chứ như Việt Nam, túng xác túng xơ chỉ còn chút 

vốn liếng đạo làm người mà cũng vất bỏ thì còn gì nữa mà xây Loa thuyết”(14).Thiển 

nghĩ, những ai có trách nhiệm xây dựng chương trình giáo dục cho dân tộc cần phải lưu ý 

những điểm trên. 

Từ nền tảng Triết lí An Vi ông xây dựng chủ thuyết Việt Nho. Chủ thuyết này có hai 

phần: Đạo Nho siêu việt và Đạo Nho của người Lạc Việt. 

- Đạo Nho siêu việt: Ông đã chú giải kinh điển Nho giáo theo cách hoàn toàn sáng tạo và 

mới lạ, chưa từng thấy ở các nhà Nho trước đây và những người thuộc trường phái Tân 

Nho giáo ở Đài Loan. Ông đã dùng phương pháp so sánh, đối chiếu Nho giáo Nguyên 

thủy - đạo Nho khi chưa bị Hán Nho bóp méo, xuyên tạc - với Phân Tâm học miền sâu, 

triết học hiện sinh của ba tác giả đã kể trên, sau đó là cảm nghiệm và suy tưởng trong một 

thời gian lâu dài để sáng tạo ra triết thuyết của mình. Ông cho người đọc nhận thấy những 

giá trị Nhân bản Tâm linh của kinh điển Nho giáo cũng rất thích hợp với trào lưu triết học 

hiện đại. Những tác phẩm dành cho chủ đề này là: Những Dị Biệt Của Hai Nền Triết lý 

Đông Tây, Cửa Khổng, Nhân Bản, Chữ Thời, Tâm Tư… 

- Đạo Nho của người Lạc Việt và Nguồn gốc văn hóa Việt Nam: Ông dùng ánh sáng của 

phương pháp huyền sử để soi rọi đêm trường âm u của văn hóa Việt Nam. Huyền sử là 

một phương pháp khai quật văn hóa và truy nguyên nguồn gốc dân tộc từ những biểu 

tượng, những huyền thoại và truyền thuyết của dân tộc, mà ông là người đặt nền móng và 
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cũng là người dùng nó để xây dựng giả thuyết của mình. Ông tuyên bố, Nho giáo là do 

người Việt cổ khai sinh nhưng đã được người Trung Hoa hoàn tất, và cũng bị họ làm cho 

sa đọa, sứ mạng của Triết Đông là phải trả lại cho Nho giáo sự chính truyền của chủ cũ. 

Ông đã sử dụng khảo cổ học, ngôn ngữ học, phân tâm học và cơ cấu luận để lí giải nguồn 

gốc văn hóa và nguồn gốc dân tộc Việt. Những ý tưởng táo bạo này sẽ được đón nhận 

nồng nhiệt và gây tranh cãi trong tương lai mai hậu. Những tác phẩm dành cho chủ đề 

này là: Căn Bản Triết Lý Trong Văn Hóa Việt Nam, Việt Lý Tố Nguyên, Dịch Kinh Linh 

Thể, Lạc Thư Minh Triết, Triết Lý Cái Đình, Loa Thành Đồ Thuyết, Vấn Đề Nguồn Gốc 

Văn Hóa Việt Nam… 

Tuy rằng bắt đầu từ Việt Lý Tố Nguyên trở về sau, ông hầu như hoàn toàn quan tâm đến 

việc trở về nguồn, nhưng không phải vì thế mà phần Đạo Nho siêu việt bị ông lơ lãng. 

Hai chủ đề này luôn đan xen và hòa quyện lẫn nhau trong các tác phẩm trên, vì vậy phần 

lớn độc giả thường sa đà vào những chi tiết về nguồn gốc văn hóa và dân tộc mà không 

nhận ra được Đại Đạo - xương sống để tạo nên nền Triết lí An Vi. 

Không những là một triết gia, ông còn là một người quan tâm đến vấn đề giáo dục đại 

chúng. Ông cũng là một nhà giáo dục rất sâu sắc, một người có tầm nhìn rất xa về vận 

mệnh dân tộc. Bởi vậy ông luôn đề cao việc lấy sự giáo dục con người làm căn bản. Các 

tác phẩm bàn về giáo dục của ông như:Triết lý Giáo Dục, Định Hướng Văn Học, Hiến 

Chương Giáo Dục, Vấn Đề Quốc Học đều nêu lên sự vô cùng cần thiết của một nền giáo 

dục mang tính nhân bản tâm linh, tính dân tộc. Ông đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu, 

đối chiếu và so sánh về những nét cơ bản của những nền giáo dục lớn của nhân loại như 

Âu Tây, Ấn Độ và Viễn Đông, để rồi đưa ra một chiến lược giáo dục thích hợp và lâu dài 

cho dân tộc. Ông từng phát biểu: “Một dân tộc cũng như một cá nhân, chỉ có thể chống 

lại đoàn lũ hay những tư trào tràn vào gieo rắc phân tán dân tộc mình là khi nào tâm 

thức dân tộc ấy được tổ chức chu đáo trên một cơ sở tinh thần vững mạnh.”(15) 

Ý nguyện ban đầu của ông là thiết lập một nền Thần học Việt, nhưng về sau ông đã 

chuyển hướng và dành toàn bộ tâm lực để sáng tạo ra nền Triết lí An Vi. Có lẽ ông cho 

rằng việc xây đắp một nền triết lí hoàn toàn Việt Nam là điều cấp bách hơn; và việc xây 

dựng một nền Thần học Việt sẽ do thế hệ tín hữu Công giáo sau ông làm thay, còn ông 

chỉ là người đưa ra ý tưởng cho một công việc vô vàn khó khăn và thử thách này. 

Triết lí An Vi và chủ thuyết Việt Nho mà ông đề xướng nhấn mạnh vào những chủ đề 

chính: tâm linh, nhân chủ, tự do, bình sản, thái hòa. Đây không phải là thứ triết học hàn 

lâm, trường ốc, khô khan và nhạt nhẽo chuyên dành cho những nhà chuyên môn, mà nó 

là một nền triết lý sống động, mang âm hưởng vào xã hội và có được sức mạnh chuyển 

hóa lòng người. Vì khuôn khổ có hạn của một bài viết, ở trên tôi chỉ giới thiệu những tác 

phẩm then chốt đã xuất bản trước năm 1975. Theo cảm nhận của riêng tôi, những tác 

phẩm này có một sức hút lạ thường, một tầm ảnh hưởng diệu kì; nó có thể gây nên sự 

chấn động trong tâm thức và làm thay đổi vận mệnh của bất kì độc giả nào đắm chìm vào 

trong đó. 

Trước năm 1975, tiếng tăm của ông vang dội trong giới học thuật, ông được đánh giá như 

một ngôi sao sáng trên bầu trời triết học Việt Nam. Lần lượt, ông đã được các đại học 

miền Nam Việt Nam mời dạy ở như: Đại học Vạn Hạnh (1967-1975), Đại học Đà Lạt, 

Đại học Minh Đức, Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, Đại học Thành Nhân (1971-

1975). Ông cũng đã được Đại học Văn Khoa - Huế mời dạy, nhưng những biến động lớn 

của đất nước đã không cho phép ông thực hiện ý định truyền bá nền triết lí của mình ở 

trong nước nữa. 
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Năm 1975, ông di cư sang Hoa Kì. Trong gần 10 năm đầu, ông ở nhờ nhà một người bà 

con. Vì nhu cầu của những người học trò cũ yêu mến, ông đã cố gắng thu thập và cho in 

lại một số tác phẩm đã xuất bản trước năm 1975. Cũng trong thời gian này, ông liên lạc 

lại với một số học trò cũ, và bắt tay vào việc xây dựng các nhóm An Vi. 

Sau khi được tiếp xúc với nền văn minh tư bản, nhìn sức sống trẻ trung, mạnh mẽ của 

Hoa Kì, ông nhận thấy sức mạnh của thế giới tư bản thực là phi thường. Điều này đã làm 

ông khâm phục. Nhưng ông cũng nhìn nhận rằng, xã hội tư bản tuy giúp cho con người 

được nhiều tự do, nhiều động cơ vươn lên để tìm kiếm những tiện nghi về vật chất nhưng 

vẫn chưa giải quyết được vấn đề gốc rễ của con người. Nền văn minh Âu Mỹ có sức 

quyến rũ đối với mọi người, nó đã đạt được mục tiêu là làm cho họ vui tươi, thoải mái, 

nhưng thực ra, đó chỉ là bộ mặt, là cái vỏ bề ngoài, chứ chưa thấm đẫm vào tâm hồn. 

Theo ông, xã hội Âu Mỹ chưa có một chủ đạo làm căn bản cho một tương lai lâu dài. 

Nhờ có nhiều thời giờ hơn để đọc sách, để thâm cứu và suy tưởng thêm, cái nhìn của ông 

đã mở ra một viễn cảnh mới. Trong tiến trình xây đắp triết thuyết Việt Nho, từ giả thuyết 

ông nâng thành chủ thuyết, từ Việt Nho nâng lên hàng Thái Nho, triết thuyết của ông trở 

nên bao trùm và sâu sắc hơn. Sau một thời gian dài thai nghén, ông đã liên tiếp cho ra đời 

bộ Ngũ Kinh Khải Triết: Hùng Việt Sử Ca, Kinh Hùng Khải Triết, Pho Tượng Đẹp Nhất 

Của Việt Tộc, Sứ Điệp Trống Đồng, Văn Lang Vũ Bộ. Ông mong muốn bộ Ngũ Kinh 

Khải Triết sẽ là bộ sách dân tộc đối với người Việt đang phiêu bạt ở xứ người, và cũng có 

thể là cho cả dân tộc Việt Nam trong tương lai. Theo ông, bộ kinh này là di sản thiêng 

liêng của quê nước, nó sẽ nhắc nhở cho người Việt đang xa xứ không bao giờ được quên 

nguồn gốc và dân tộc mình. Ông nói rằng: “Nếu mình không gắn bó với nó thì ngày mai 

sẽ trở nên một giống vô loại. Khuôn mặt và màu da không cho phép mình hòa đồng với 

người Tây Âu” (17). Vì quá yêu nước, lời nói của ông mạnh mẽ nhưng hơi cực đoan. Có 

thể đó là một cách gây sự chú ý cho cộng đồng người Việt chăng? 

Tháng 08/1984, ông được mời sang Đài Loan tham dự Hội nghị Quốc Tế về Triết Trung 

Hoa tại Đại học Đông Hải. Trong hội nghị này, ông đã phát biểu một tham luận có nhan 

đề “Vai trò Nho giáo Có thể Đảm nhiệm trong Thế giới Ngày nay” (The Role and the 

Conditions of Ju in Our Present Age). Cuối năm 1984, Văn Phòng Mục Vụ Di Dân của 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kì tài trợ một năm để ông nghiên cứu về các cộng đoàn Công 

giáo Việt Nam tại Hoa Kì. Ông đến cư ngụ mấy tháng tại trụ sở của văn Phòng Nghiên 

Cứu Xã Hội ở Garden Grove. Nơi đây ông đã gặp rất nhiều thân hữu, các nhóm học trò 

cũ, và thế là chương trình An Vi được phát động. Chương trình này có mục đích phổ biến 

triết thuyết Việt Nho, nơi gặp gỡ những người có cũng chí hướng và sống theo tinh thần 

của An Vi. Đây cũng là lúc ông làm quen với máy vi tính và bắt đầu viết lại những suy 

tưởng của mình. Từ 1984 đến năm 1989, ông đã viết 4 tác phẩm: Thái Bình Minh Triết 

tập I, tập II, tập III và Cẩm Nang Triết Việt. Bản thảo điện tử của các tác phẩm này đã 

được trao cho linh mục Trần Công Nghị cất giữ. 

Từ năm 1987 đến năm 1992, ông nghỉ hưu tại trụ sở hưu dưỡng của linh mục Vũ Đình 

Trác ở Garden Grove. Trong thời gian này, ông đã tập hợp được một số người tha thiết 

với triết thuyết An Vi và kiên trì trong sứ mạng rao truyền sứ điệp của ông. Sau đó, 

phong trào An Vi đổi tên thành phong trào Việt Linh và hoạt động rộng khắp tại Hoa Kì. 

Là người thủ lĩnh của phong trào, sự hành hoạt của ông gần giống như một nhà chính trị 

nên ông bị hiểu lầm là con người của chính trị. Điều này đã gây biết bao oan khiên và 

phiền phức cho ông. 
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Tháng 11/1987, ông được mời tham dự Hội nghị Quốc tế về Khổng học với Thế giới 

Ngày nay (International Symposium on Confucianism and the Modern World) tại Đài 

Bắc, Đài Loan. Hội nghị này quy tụ 400 học giả khắp thế giới. Lần này, ông đã trình bày 

trước hội nghị một chiều hướng bao quát và rộng rãi hơn trong tham luận “Đạo Trường 

chung cho Đông Nam Á châu” (A Tao-Field for East Asia). Sau đó, ông còn tham dự Hội 

nghị Triết học (The World Congress of Philosophy) tại Brighton, Anh Quốc - năm 1988. 

Hội nghị Nghiên cứu Triết học Á Châu và Bắc Phi lần thứ XXXIII (The XXXIII 

International Conference on Asian and North African Studies) tại Toronto, Canada -  năm 

1990. Trong những lần đi dự hội nghị ở xa, ông đều nói với các môn đệ rằng: “Thầy phải 

đi để nói cho thế giới biết con người, tư duy và đạo sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam”. 

Năm 1992 đến năm 1997, vì tai biến mạch não, vì tuổi già sức yếu, ông đã về hưu dưỡng 

tại Dòng Đồng Công, Carthage Missouri, Hoa Kì. Ngày 23/03/1997, ông về cõi vĩnh 

hằng, để lại nhiều thương tiếc trong lòng môn đệ, cũng như giới học thuật trong và ngoài 

nước. 

Triết gia Kim Định đã đi trọn một cuộc hành trình đơn độc để khai phá và sáng tạo nên 

một triết thuyết vô tiền khoáng hậu và dâng hiến báu vật này cho dân tộc Việt Nam. Theo 

thiển ý, phần đóng góp quan trọng nhất của triết gia Kim Định là Đạo Nho siêu việt. Phần 

Đạo Nho của người Lạc Việt và Nguồn gốc dân tộc Việt Nam là một đóng góp nhỏ hơn, 

mang tính gợi mở, cũng như một là giả thuyết để làm việc. 

Triết thuyết của Kim Định có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng có không ít nhược điểm. Do 

phải làm việc một mình, phần đông là suy tưởng nên ông dễ sa đà vào những giây phút 

xuất thần mà quên đi thực tại. Cũng vì nhiều khi ông xem nhẹ, không chịu minh chứng 

hoặc xem xét những điều mình nói ra bằng phương pháp lịch sử, khảo cổ học, điền dã… 

mà chỉ vào những suy luận chủ quan, do vậy nhiều nhà nghiên cứu đã cho ông là một 

người cảm tính, mơ mộng và thiếu thực tế. Nhưng thử hỏi, nếu một người thiếu đi sự mơ 

mộng thì làm sao có thể trở thành triết gia? Triết gia là một người luôn luôn bay bổng 

trong vòm trời suy tưởng và mộng mơ. Vậy mơ mộng tuy là nhược điểm nhưng cũng 

chính là ưu điểm của ông, và nhờ vậy ông mới có được sự linh cảm và cái nhìn thấu thị 

hiếm có của một thiên tài. Triết gia chân chính bao giờ cũng đi trước thời đại của mình 

một thời gian cả mấy mươi năm. 

Toàn bộ tác phẩm của Kim Định là một khu rừng bát ngát, mênh mông, làm cho người 

đọc dễ bị lạc lối. Độc giả của ông thường bị nạn cây che mất rừng, chỉ nhận thấy điều tiểu 

tiết mà quên đi sự vĩ đại. Nhiều học giả cũng  mắc phải cố tật này khi đọc sách của ông, 

họ không thấy được sự đóng góp to lớn của ông cho triết lí và văn hóa Việt Nam, mà chỉ 

biết phê bình những tiểu tiết của ông một cách gay gắt. Kim Định là triết gia chứ không 

phải là một người làm khoa học về xã hội và nhân văn, hay như một học giả chỉ biết dựa 

vào sách vở. Vì thế, hậu sinh cần phải rút tinh hoa từ triết thuyết của ông và bỏ đi những 

gì là sai sót và không cần thiết. Xem ra nền triết lí An Vi của ông vẫn còn có thể đáp ứng 

được phần nào cho nhu cầu của thời đại, có thể nâng cao tâm thức dân tộc, giúp đào 

luyện mẫu người mà quốc gia đang cần. 

Đã có nhà sử học ác ý, đem ông ra chê bai, mỉa mai và làm trò diễu cợt; với cặp mắt cú 

vọ của một nhà duy sử, họ chỉ lăm lăm nhìn vào những điểm sơ suất trong công trình của 

ông để làm công việc bắt bẻ. Thật là cám cảnh cho ông! Thử hỏi các vị ấy có thể gây nên 

nguồn cảm hứng, chuyển hóa được tâm thức của độc giả, để sau khi đọc sách của mình, 

độc giả sẽ có một đời sống bình an, thánh thiện và tốt đẹp hơn? Lại có học giả được thừa 

hưởng cả một gia sản đồ sộ về nguồn gốc văn hóa và dân tộc Việt Nam và những ý tưởng 
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mới mẻ của ông nhưng cũng kiếm cách chê bai ông cho bằng được, họ đã từng phát 

biểu:“còn mang nhiều chất cảm tính - cực đoan hoặc là chưa tạo nên một hệ thống hoàn 

chỉnh”. Thiên hạ đã mang ơn ông nhưng lại “trả ơn” ông bằng cách như vậy. Thật là bất 

công! 

Nhiều người Việt Nam chưa phân biệt được giữa triết gia và triết học gia, giữa hiền triết 

và giáo sư triết học, giữa nhà tư tưởng và học giả. Vì hiểu rõ tình trạng này, ông đã từng 

nói trong Vũ Trụ Nhân Linh và Văn Lang Vũ Bộ rằng, đó là cái cảnh “cá đối bằng đầu”. 

Dưới đây là một trong những lời than phiền của ông: “Và nếu có ngày gặp may, nảy nòi 

ra một triết gia tả nhậm thì cũng bị lấn át do bao tiếng om sòm của cảnh cá đối bằng đầu 

không sao trỗi lên được”(18). (Triết gia tả nhậm là triết gia đứng về phía kẻ yếu, đứng về 

phía nhân dân - chú thích của người viết bài này).   

Ông Châu Hải Kỳ đã từng đem triết gia Kim Định xếp chung một chiếu với học giả 

Nguyễn Hiến Lê và học giả Giản Chi (Nguyễn Hiến Lê từng viết chung với Giản Chi một 

số đầu sách: Đại Cương Triết Học Trung Quốc, Tuân Tử, Hàn Phi Tử). Không những 

vậy, ông còn đem hai tác phẩm cùng viết về đề tài Khổng giáo của Kim Định và của 

Nguyễn Hiến Lê ra để so sánh: 

“… Dĩ nhiên tôi không phủ nhận điều này là các tác giả Kim Định cũng như các ông 

Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê đều phát huy cổ học Á Đông, triết lý Nho giáo, và nội dung 

của giáo sư Kim Định có nhiều chủ trương rất mới mẻ, chẳng hạn trong Việt Lý Tố 

Nguyên… Những ý kiến của tân kỳ của ông có cái ma lực lôi cuốn độc giả nhất là giới 

sinh viên học sinh rất mạnh. Song bình tĩnh mà xét về Nho giáo ông phát huy có phần 

quá đà: ông xưng tụng hơi nhiều, tâng bốc có lẽ thái quá. Có thể đọc nói cuốn nào, về 

vấn đề gì, người đọc cũng thấy ngay rằng tác giả phát biểu say mê - nói thẳng ra là chủ 

quan về một phía. Chỉ sự kiện về mức quá đà đó cũng đủ minh chứng rằng tác phẩm của 

ông mất tính Đông phương rồi. 

Trái với tác giả Kim Định, ông Nguyễn Hiến Lê có thái độ quân bình hơn. Ông không 

giống giọng điệu của một nhà nho ba hoa, một người “militant”. Huống chi tư tưởng và 

nếp sống dân tộc Việt chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền triết học Trung Hoa; lối viết của 

ông trở thành một nghệ thuật sống hơn là một học thuyết cao xa như giáo sư Kim Định, 

cho nên người đọc lĩnh hội không mấy khó khăn. Nếu đức Vạn thế sư biểu sống lại và đọc 

tác phẩm của hai tác giả viết về mình, tôi chắc rằng Ngài sẽ thích tác giả Nhà giáo họ 

Khổng hơn”(19) 

Mặc dù người viết bài này rất khâm phục nhân cách cũng như sở học của học giả Nguyễn 

Hiến Lê, nhưng không vì như vậy mà chấp nhận cách nhận xét trên. Học giả Nguyễn 

Hiến Lê là một nhà nghiên cứu về sử học, cổ học và triết học Trung Hoa chứ không phải 

là một nhà tư tưởng; còn giáo sư Kim Định là một triết gia, một nhà tư tưởng thực thụ. 

Ông Châu Hải Kỳ chưa phân biệt được sự khác nhau giữa Nho học và Triết lí Nho giáo, 

giữa Nho gia và Hiền triết. Học giả Nguyễn Hiến Lê viết về Nho học, giáo sư Kim Định 

viết về Nho triết thì làm sao mà đem so sánh với nhau; nếu đem hai vị đó ra so sánh với 

nhau thì có khác gì việc đem xe ô tô và máy bay phản lực ra để tranh cao thấp. Ngoài ra, 

ông Châu Hải Kỳ còn nói bóng gió rằng, triết gia Kim Định là một nhà nho ba hoa. Như 

thế thì thật là quá đáng! 

Nhà thơ Hoài Khanh, giám đốc NXB Ca Dao đã từng trân trọng giới thiệu những tác 

phẩm của giáo sư Kim Định như sau: 

“Đây là tác phẩm của một Tâm Hồn Thánh Trí. Các bạn có thể không đọc sách của CA 

DAO nhưng các bạn không thể nào không đọc sách của Bậc Hiền Triết KIM ĐỊNH.”(20) 
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Lời ca tụng của nhà thơ Hoài Khanh dành cho giáo sư Kim Định thật là xác đáng. Trước 

năm 1975, những nhà xuất bản tên tuổi ở miền Nam như: Lá Bối, An Tiêm, Ca Dao, 

Kinh Thi, Nguồn Sáng… đều xuất bản sách vì mục đích văn hóa chứ không  phải vì mục 

đích lợi nhuận; vì thế đây không phải là một cách quảng cáo để bán sách. 

Khi triết gia Kim Định còn sinh thời, đã có nguyên cả một cuốn sách xuyên tạc triết 

thuyết của ông, người ta dùng những lời lẽ nặng nề để chà đạp, mắng chửi và cho ông là 

một tay hoạt đầu chính trị. Tôi tin chắc rằng, những  người này chưa đọc trọn vẹn một tác 

phẩm, chứ đừng nói chi đến cả một rừng sách mênh mông của ông. Nếu họ chịu khó học 

hỏi và hiểu sâu sắc nền triết lí An Vi của ông thì họ không thể làm một công việc liều 

lĩnh và cẩu thả đến như vậy. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao họ thực hiện ý đồ thâm 

độc này? Phải chăng ông là một linh mục Công giáo? Dân tộc Việt Nam đã kinh qua rất 

nhiều khổ đau vì chia rẽ, sao có người còn muốn gieo rắc hận thù, nghi ngờ và đố kị? 

Và nếu ai còn nghĩ ông là tay sai của ngoại bang và mục đích làm văn hóa của ông là phá 

hoại đất nước thì hãy đọc những dòng sau đây của ông: 

“Bây giờ chúng ta ghé thăm tôn giáo; ngoài sự mất tín nhiệm với con người, chúng ta 

còn nhận thấy một tình trạng trầm trọng hơn nhiều đó là sự mất lòng tự tín. Trong hội 

nghị các tôn giáo tại Genève năm rồi (Congrès des églises à Genève  9/1970) có lời tuyên 

bố là các tôn giáo đã hết uy tín và thẩm quyền dạy luân lý. Nói thế là vì mọi nền luân lý 

trước đây đều mang tính cách thế tục, không còn thể hợp nữa cho con người đang bước 

vào giai đoạn toàn-cầu với tư tưởng liên-hành-tinh, nên đang cần một nền luân lý phổ 

biến hơn, phóng khoáng hơn. Vì thế mà ở rất nhiều nơi người ta nhận thấy mọc lên từng 

trăm từng ngàn những nhóm nhỏ (under group) đứng độc lập bên ngoài mọi giáo quyền, 

với hi vọng có thể hướng tới linh thiêng hiệu nghiệm hơn, mặc dầu chưa biết dạng thức 

như thế nào nhưng ít ra không bị ràng buộc trong những nghi thức đã trở thành trống 

rỗng và máy móc. Hiện nay hướng đi chung của họ là muốn quay về phụng sự con người 

một cách chân thực. Vì thế trong sự đánh giá, người ta càng ngày càng căn cứ trên khả 

năng cũng như uy tín cá nhân nhiều hơn là trên chức nghiệp hay quyền uy như trước. 

Đấy cũng là dấu hiệu con người đang từ giã những hành ngơi bên ngoài để đi sâu vào 

nội tâm. Vì thế ta có thể nói nét đặc trưng của thế giới hiện đại không phải là sa lầy vào 

vật chất như các nền luân lý quen nói, nhưng là giũ bỏ các giá trị cũ để đi tìm những gì 

vươn lên. Còn những giá trị tinh thần cũ bất cứ thuộc tôn giáo, triết học hay văn hóa, 

luân lý, quyền uy nào đều không được chấp nhận nữa” (21) 

Để đem lại danh dự và xóa đi ngộ nhận về triết gia Kim Định, sau khi ông bị người ta cố 

ý chụp mũ, vu khống và bôi nhọ, tôi - một kẻ vô danh tiểu tốt - đành phải trích dẫn dài 

dòng như trên. Liệu bề trên của ông trong giáo hội Công giáo có vừa ý khi nghe ông phát 

biểu một cách quyết liệt như vậy không?  Cách nói quá thẳng thắn và trung thực của ông 

mang lại lợi ích gì cho giáo hội Công giáo và những thế lực chính trị? Đó là câu hỏi mà 

những người đã hiểu sai về ông phải tự trả lời.   

Trích đoạn trên đây cho thấy triết gia Kim Định đã có một sự nhạy cảm và cái nhìn thấu 

thị vượt thời gian. Đã và đang có những cá nhân riêng lẻ, những nhóm người, những 

dòng tu thực hiện những giá trị tinh thần cao quý và hành động vì mục đích đem lại hòa 

bình, thịnh vượng cho thế giới. Có nhiều và rất nhiều những con người như vậy, họ là: 

Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Mẹ Teresa, Triết gia Kim Định, Thích Nhất Hạnh, 

Dalai Lama, Eckhart Tolle… 

Trong cuộc đời dạy học và trước tác của ông, ông không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn 

trao truyền một Đạo Sống cho biết bao thế hệ môn sinh. Nhiều người chỉ biết ông qua tác 
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phẩm nhưng vô cùng biết ơn ông, bởi vì ông đã khai tâm và dẫn dắt họ về với suối nguồn 

của Đạo học Á Đông, mà cũng chính là trở về với cội nguồn tâm linh sâu thẳm trong tâm 

hồn mà từ lâu họ đã lãng quên trong đời sống thường nhật. Ông là một bậc thánh trí, một 

bậc hiền triết, một chiến sĩ dấn thân trọn đời vì văn hóa dân tộc. Ông là bó đuốc thắp sáng 

trong đêm trường hoang vu của Việt Nam và nhân loại. Ông là vị Khổng Tử của nước 

Việt Nam trong bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc thời hiện đại. 

Ông đã sống chết với những điều mình cưu mang gần bốn mươi năm trời, từ lúc còn ở 

trong nước, đi ra nước ngoài, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trong bệnh tật và cô đơn. 

Ông ra đi khi đã được nhìn thấy được học thuyết An Vi của mình bén rễ trong cộng đồng 

người Việt Nam ở hải ngoại. Những suy tư và đề nghị của ông chắc chắn sẽ được hậu thế 

đánh giá cao. 

Bậc hiền triết Kim Định chính là điềm triệu, là một con chim quý Lạc Việt báo hiệu thời 

đại Tâm Linh sẽ đến. Tất cả biến cố về chính trị, kinh tế sẽ qua đi, tương lai thuộc về ông 

và những con người mang sứ mệnh khơi lại nguồn suối tâm linh của Việt tộc. 

Ngày 14/7/2012, nhân 15 năm ngày mất của Kim Định, Trung tâm Minh Triết phối hợp 

với Trung tâm Lý Học Đông Phương đã tổ chức buổi tọa đàm tưởng niệm về ông tại Văn 

Miếu Quốc Tử Giám. Đây là lần đầu tiên, một buổi tọa đàm có quy mô lớn về triết gia 

Lương Kim Định được tổ chức tại Việt Nam. Cuối cùng, học giới trong nước cũng chấp 

nhận và đánh giá lại di sản đồ sộ và quý báu về triết học và văn hóa Việt Nam của ông. 

Tuy mới chỉ là một tín hiệu nhỏ, nhưng hi vọng đây là một bước khởi đầu tốt đẹp. Để 

đánh giá lại toàn bộ di sản của ông, có lẽ phải cần một thời gian khá dài, với sự góp sức 

của những người yêu mến minh triết và có nhiều tâm huyết với văn hóa dân tộc. 
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PHẦN TRÍCH DẪN NHỮNG BÀI VIẾT VỀ TRIẾT GIA KIM ĐỊNH 
 

Trong Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê - NXB Văn Học, 1993 (trang 546), học giả Nguyễn Hiến 

Lê đã viết về triết gia Kim Định: 

 

“Thật lạ lùng! Người đề cao Khổng tử nhất ở nước ta từ trước tới nay lại là một tín đồ 

Công giáo, giáo sư Kim Định, ông đã viết khoảng chục cuốn về đạo Khổng đưa ra nhiều 

ý táo bạo, mà ông chưa kịp sắp đặt lại thành hệ thống. Ông muốn cải tạo xã hội, cải tạo 

cả thế giới nữa, cho rằng nếu canh tân đạo Khổng thì những tư tưởng tự do và bình sản 

của Khổng có thể cứu nhân loại khỏi nhiều thảm họa. Theo ông, hiểu Khổng là vượt 

Khổng cho nên tránh các vấn đề siêu hình mà ông lại có lúc dùng nhãn quan siêu hình để 

nghiên cứu Khổng.” 

Khi nhận định về địa vị của Giáo sư Kim Định trên lộ trình tư tưởng Việt Nho, cố học giả 

linh mục Vũ Đình Trác đã viết như sau: 

“Nhờ công phu mở đường trở về Triết Ðông của Linh Mục Giáo Sư Bửu Dưỡng và Linh 

Mục Giáo Sư Nguyễn Văn Thích cũng như tâm huyết của Giáo Sư Nguyễn Ðăng Thục, 

chương trình Triết Học Ðông Phương được khai giảng tại Ðại Học Văn Khoa Saigon 

năm 1958. Sẵn đường trở về Ðông Phương, Linh Mục Giáo Sư Kim Ðịnh tiện đường, đơn 

thương độc mã, xông lên một bước táo bạo, mở đường đi vào Triết Lâm Việt Nam. 

Trong suốt 16 năm trời, tại giảng đường Ðại Học Văn Khoa Saigon, Giáo Sư Kim Ðịnh 

đã ảnh hưởng sâu rộng cho cả một thế hệ thanh niên và sinh viên. Mặc dầu bao chống 

đối, Giáo Sư Kim Ðịnh đã im lặng xây dựng một hệ thống Việt Nho khá trung thực và 

hấp dẫn. Không ai có thể chối cãi công phu xây dựng và ảnh hưởng sâu rộng của ông 

trong lãnh vực văn hóa dân tộc. Từ Ðại Học Văn Khoa Saigon, Giáo Sư Kim Ðịnh mở 

rộng mặt trận tới các đại học khác: đại học Ðà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Ðức, Thành Nhân 

và An Giang. Chính trong giai đoạn này Giáo Sư Kim Ðịnh đã sáng lập ra chủ thuyết An 

Vi và Việt Nho. 

Nhờ công khai thác và biên khảo, sáng tác của Giáo Sư Kim Ðịnh, những bậc thức giả 

khắp nơi đã suy tôn Giáo Sư là Triết Gia Việt Nam. Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho 

của Giáo Sư Kim Ðịnh đã gây ý thức cho người Việt khắp nơi nhìn lại thực tại văn hóa 

của mình. Các đồ đệ của Giáo Sư Kim Ðịnh đã đáp ứng nguyện vọng của Thầy để khai 

thác và phổ biến Việt Lý của Thầy qua tổ chức An Việt. Các nhóm An Việt được thành 

lập khắp nơi: San Jose, Orange, Houston, Louisiana, Washington, D.C., Philadelphia, 

Seattle và tại Canada, Úc Châu, Anh, Pháp, Ðức, v.v... AN VI đã như luồng gió dân tộc 

bùng lên khắp nơi có người Việt định cư. Các nhóm này coi Triết gia Kim Định như bậc 

Đại Sư mà họ tôn làm Tổ: TỔ SƯ AN VI. Ảnh hưởng của của Triết gia không những thế, 

mà con lan rộng tới các học giả, triết gia ngoại quốc: Âu Mỹ và khối Viễn Đông.” 

Trong báo Ngày Nay số 121, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đại học Georgetown, 

Washington D.C viết về Giáo sư Kim Ðịnh: 

“Trong nỗ lực đi tìm một con đường Việt Tộc, nhân chủ, tự do, thì chúng ta phải kể ở 

hàng đầu công trình đồ sộ của Giáo Sư Kim Ðịnh. Ở đâu ông cũng thế, không phải sang 

Mỹ ông mới tìm “về nguồn”. Việc làm của ông trong tình cảnh mất mát vô biên, chẳng 

qua cũng chỉ là tiếp nối công việc của ông đã bắt đầu khi còn ở trong nước, khi còn ở 

miền Nam tự do. Từ 1962 tới 1975, ông đã hoàn tất được 23 cuốn triết học, tương đương 
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với khoảng 7,000 trang một mảng tư tưởng mà không dễ mấy triết gia có thể so sánh 

được. Sự độc đáo ở nơi ông cũng đã là một chuyện quá rõ - dầu ta có đồng ý với ông hay 

không, thì ta cũng không thể phủ nhận được tính cách độc đáo của tư tưởng ông. 

Ngày nay tham vọng cuối cùng của Giáo Sư Kim Ðịnh là sẽ dựng xong một bộ Kinh Việt 

(hiểu theo nghĩa "bible") cho dân tộc ta. Ðể thực hiện tham vọng này, ông đã cho in lại 

hoặc đang in năm cuốn thuộc bộ "Ngũ kinh khải triết", đó là: Hùng Việt Sử Ca, Kinh 

Hùng Khải Triết, Pho Tượng Ðẹp Nhất Của Việt Tộc, Sứ Ðiệp Trống Ðồng, Văn Lang Vũ 

Bộ (số lớn do nhà in H.T. Kelton xuất bản). Nếu ai hỏi tôi rằng có nên đọc hay không, thì 

tôi xin thưa ngay: dứt khoát là có. Tại sao - Tại vì nếu ta không nhất thiết đồng ý với hết 

cả ý kiến của ông, ta cũng sẽ được làm thân với một trong những bộ óc triết lý lớn nhất 

nếu không của nhân loại thì cũng của Việt Nam. Tôi nói điều này trong sự cân nhắc, 

cũng không khác gì câu tôi sẽ trả lời cho người nào hỏi: có nên đọc Platon hay Aristote 

không? Ðã nhất thiết gì ta đồng ý với Platon trong tác phẩm La république, nhưng ai 

không đọc tác phẩm đó, thì chắc chắn là mất đi một mảng hiểu biết rộng lớn về triết học 

Tây Phương. Cũng như vậy, ai không đọc Giáo Sư Kim Ðịnh cũng không sao, ông sẽ từ 

tốn mà “an vi”, để chờ một ngày kia người nọ sẽ tỉnh mộng mà trông thấy hết cả cái mất 

mát của mình.” 

 

Trong bộ Tự điển Bách khoa Văn Học xuất bản năm 2005, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, 

Viện Văn Học Quốc nhận định về triết gia Kim Định: 

 

“Vậy thì những cuốn sách nói trên đã đến lúc cho phép chúng ta xác nhận lại thật rõ 

ràng một số đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Viêm Việt, một “bản quyền” vô giá của dân 

tộc Việt Nam mà người Trung Hoa giai đoạn du mục chưa thể có: 

1. Đây là nền văn hóa nông nghiệp gắn liền với thiên nhiên, thời tiết, mùa màng, là sự 

hợp nhất giữa người và trời (thiên nhân hợp nhất), suy rộng ra là lòng yêu hòa bình, ghét 

chiến tranh, đặt văn lên trên võ, đặt nhân trị và lễ trị lên trên pháp trị. 

2. Là nền văn hóa bắt nguồn từ cuộc sống định cư nên sớm định hình tình cảm yêu nhà 

yêu nước, trong khi du mục là cuộc sống lang thang nên chỉ biết có người đứng đầu. Vì 

thế giữa hai vế kết hợp về sau của đạo Nho là "trung quân ái quốc" thì trung quân vốn 

của Hoa tộc, ái quốc vốn của Việt tộc. 

3. Là nền văn hóa đã trường kỳ chống lại sự xâm lăng của văn hóa du mục nên cũng là 

nền văn hóa sớm có sự cố kết về mặt tinh thần dân tộc; dân tộc tính là một tiêu chí định 

tính quan trọng của văn minh Lạc Việt và văn minh viễn Đông. 

4. Là nền văn hóa mềm mại uyển chuyển (Nho = nhu), biết coi trọng âm hơn dương, coi 

trọng nữ giới hơn nam giới hay ít ra cũng thừa nhận nữ giới có những quyền, những ưu 

thế hơn nam giới – “lệnh ông không bằng cồng bà”. 

5. Là nền văn hóa trọng “chiêu” hơn “mục”, trọng “tả” hơn “hữu”, tức là hướng về 

phương Đông và phương Nam, về nữ giới, về số lẻ, về hiền triết, về văn học nghệ thuật, 

về dân chúng, tóm lại hướng tới thuận hòa. 

6. Là nền văn hóa sinh thành trên cơ sở cố kết đơn vị làng, coi làng là một thứ liên bang 

uyển chuyển mở rộng phần tự trị trong xã hội phong kiến, nơi đề cao vai trò người mẹ và 

người trưởng thượng, nơi hình thành những lễ tục dân gian cùng trường tồn bên cạnh 

luật lệnh của nhà nước như một kiểu văn hóa lưỡng nghi; làng cũng là tổ hợp của dân 

chúng đứng ra đương đầu với nhà vua khi cần thiết – “phép vua thua lệ làng”. 

7. Là nền văn hóa tôn trọng thể chế gia đình như một giải pháp trung hòa giữa hai thái 
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cực: muốn xóa bỏ tự do cá nhân vì lợi ích của công quyền và ngược lại, muốn phớt lờ 

mọi nghĩa vụ xã hội để đạt được tự do cá nhân. Tôn trọng thể chế gia đình khiến con 

người sống có tình và có lý, có quyền lợi và có nghĩa vụ, có trung và có hiếu. 

Ý kiến của Kim Định thường được trình bày dưới dạng những giả thuyết làm việc mà 

không phải là những định đề áp đặt hoặc coi như đã giải quyết trọn vẹn. Mặt khác, vào 

những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, ông đã sớm có sự nhạy cảm trong việc tiếp 

nhận các phương pháp mới của triết học Âu Tây, chẳng hạn cấu trúc luận, phân tâm học, 

cả học thuyết tương đối của Albert Einstein nên có được cách lập luận đa dạng, với 

những thao tác không một chiều, cứng nhắc, giúp độc giả soi nhìn đối tượng từ nhiều 

phía, và làm cho luận thuyết của mình có sức hấp dẫn. Nhưng những điều ông đề xuất 

cũng như các luận điểm được ông chốt lại có những chỗ không tránh khỏi cực đoan, do 

không đủ cứ liệu, kể cả do thiên kiến, đã gây ra những phản ứng sôi nổi trong học giới, 

khiến nhiều người tin theo và cũng nhiều người bác bỏ. Mặc dầu thế, nhìn chung không 

thể không thừa nhận đấy là những tìm tòi đầy tâm huyết và có sức gợi mở không nhỏ, về 

một hệ thống vấn đề không kém quan trọng đang là ẩn số cần được tiếp tục giải đáp 

trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam”. 

 

Giáo sư Trần Văn Đoàn - Đại học Quốc gia Đài Loan chia sẻ cảm tưởng: 

 

“Trong gần một thập niên từ 1983-1992, người ta có thể nói cụ Kim Ðịnh là làm việc 

như một siêu nhân. Gần chục tác phẩm liên tiếp ra đời. Hội An Việt được thành lập, khêu 

lên tinh thần ái quốc, yêu chuộng sự khôn ngoan cũng như suy tầm về nguồn dân tộc, 

giúp những bạn trẻ và trí thức cảm thấy hãnh diện về dân tộc Việt mình nơi quê họ đất 

người. 

Từ các tiểu bang bên Mỹ, cho tới các nước tại Âu Châu, từ Gia Nã Ðại cho tới Âu Châu, 

nơi đâu cũng có phong trào Hùng Việt hấp dẫn cả ngàn người. Thật là một hiện tượng 

chưa từng thấy. 

Trong những năm nay, cụ thường gửi tặng tôi những tác phẩm mới cũng như những tin 

tức về phong trào Hùng Việt và Hội An Việt của cụ. Tôi cũng nhận thấy, có nhiều tác 

phẩm đã thấm nhuần ảnh hưởng của cụ (những bài của Linh mục Trần Cao Tường, các 

anh Vương Kỳ Sơn, vân vân). Có thể nói mà không sợ lịch sử chê bai, cụ Kim Ðịnh có lẽ 

là một người trí thức Việt duy nhất có thể gây lên một ảnh hưởng như vậy. 

Như tôi từng khẳng định công lao của cụ tại Viện Triết học của Trung tâm Khoa học Xã 

hội, Hà Nội (18/01/1997), Kim Ðịnh vượt xa Trần Ðức Thảo trong lãnh vực suy tư và 

trong tinh thần ái quốc, cũng như sự nhiệt tâm của kẻ sỹ.” 

Thái Bình Minh Triết , một tác phẩm của triết gia Kim Định đã được linh mục Trần Công 

Nghị xuất bản ngay sau khi ông mất. Linh mục Trần Công Nghị đã tưởng niệm về 

ông:                         

“Kim Định ôm hoài bão cánh chim Việt một ngày sẽ tung bay lên thượng tầng trời cao 

xanh, nơi đó đàn Chim Việt với nền Triết Việt Minh Triết là nguồn khởi thủy của một triết 

lý sâu xa, tiềm tàng sắc thái An Vi. Kim Định vẫn miệt mài khám phá, đi tìm và không 

ngừng minh chứng cho ta thấy được nguồn gốc oai hùng của Đàn Chim Việt.” 

Trong Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn - NXB Văn Học, 2008 (trang 55),Hà Văn Thùy đã 

ca ngợi ông bằng những lời rất trân trọng: 

“Hơn 30 năm qua cho tới nay, nhiều người cho rằng, cái yếu nhất của học thuyết Kim 

Định là thiếu cơ sở khoa học. Nhưng tôi trộm nghĩ, chính sự thiếu cơ sở khoa học này đã 
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thể hiện dự cảm thiên tài của ông. Lẽ thường thì từ bột gột nên hồ nhưng có thể nói Kim 

Định đã từ nước lã mà gột nên hồ. Trong thời gian của ông, tri thức nhân loại về nguồn 

gốc văn hóa Á Đông còn rất thiếu thốn, cuốn sách quan trọng Eden in the East chưa ra 

đời, nguồn gốc và sự di cư của người hiện đại Homo sapiens chưa được xác định. Nhất 

là con đường Nam Á trong cuộc hành trình định mệnh về phương Đông chưa được phát 

hiện. Lịch sử Á Đông còn phủ trong vòng bao trùm của lý thuyết A. Aymonier cho rằng 

người Á Đông là từ phía Tây đi tới và chủ nghĩa Hoa tâm vẫn bao trùm trí tuệ nhân 

loại… Nhưng bằng dự cảm thiên tài của mình , ông đã phát hiện ra văn hóa Việt Nho cội 

nguồn của người Việt và bằng con đường “phiêu lưu” giải mã những truyền thuyết, 

huyền sử, ông đã tìm ra cốt lõi An Vi của đạo Việt! Là người tiên phong trong học thuật 

và tư tưởng, ông đã vượt qua những trí tuệ sáng láng nhất của người Việt và nhân loại. 

Chính vì thế, ông trở thành người độc hành lạc lõng.” 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  2.- NHỮNG TÁC PHẨM CỦA KIM ĐỊNH 

BỘ SÁCH TRIẾT LÝ AN VI 

( Trên vietnamvanhien.net ) 

 

Danh Sách Tác Phẩm của Kim Định 

(bấm vào tựa sách đọc tiếp) 

Cửu Khâu 
(9 đồi nhỏ - Những vấn đề thiết yếu) 

1 - 1 .Nguyên Nho (Cửa Khổng) 
2 - 2. Triết Lý Giáo Dục 
3 - 3. Nhân Chủ 
4 - 4. Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên 
5 - 5. Chữ Thời 
6 - 6  Vũ Trụ Nhân Linh 
7 -7. Lạc Thư Minh Triết 
8 - 7. Định Hướng Văn Học 
9 - 8. Loa Thành Đồ Thuyết 
10- 9. Tâm Tư 

278 trang 
190 trang 
306 trang 
321 trang 
700 trang 
230 trang 
149 trang 
237 trang 
187 trang 
348 trang 

Ra khơi 
Ca Dao 
Thanh Niên QG  
Nam Cung USA 
Thanh Bình 
Khai Trí 
Nguồn Sáng 
Ra Khơi 
Thanh Bình 
Khai Trí 

1965 
1975 
USA 
1979 
1967 
1969 
1971 
1969 
1973 
1970 

Bát Sách 
(8 quẻ - nền tảng cho nhiều sách sau này) 

 

http://www.vietnamvanhien.net/nguyennho.html
http://www.vietnamvanhien.net/trietlygiaoduc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/nhanchu.html
http://www.vietnamvanhien.net/HonNuocVoiLeGiaTien.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/chuthoi.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/VuTruNhanLinh.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/LacThuMinhTriet.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/dinhhuongvanhoc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/loathanhdothuyet.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/tamtu.pdf
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11 - 1.Việt Lý Tố Nguyên 
12 - 2. Dịch Kinh Linh Thể 
13 - 3. Triết Lý Cái Đình 
14 - 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn 
Hóa VN 
15 - 5. Vấn Đề Quốc Học 
16 - 6. Hiến Chương Giáo Dục 
17 - 7. Cơ cấu Việt Nho 
18 - 8. Tinh Hoa Ngũ Điển 

430 trang 
170 trang 
188 trang 
139 trang 
157 trang 
155 trang 
285 trang 
192 trang 

An Tiêm 
Ra Khơi 
Nguồn Sáng 
Nguồn Sáng 
Nguồn Sáng 
An Tiêm 
Nguồn Sáng 
Nguồn Sáng 

1970 

1970 

1971 

1973 

1973 

1970 

1972 

1973 

Ngũ Luận 
(Kinh điển – Minh Triết Việt) 

 

19 - 1.Hùng Việt Sử Ca 
20 - 2. Kinh Hùng Khải Triết 
21 - 3. Pho Tượng Đẹp Nhất 
Của Việt Tộc 
22 - 4. Sứ Điệp Trống Đồng 
23 - 5. Văn Lang Vũ Bộ 

272 trang 
241 trang 
226 trang 
431 trang 
251 trang 

Thằng Mõ San 
Jose 
Thanh Niên QG 
HT Kelton 
Thanh Niên QG 
USA 
H.T Kelton USA 

1984 

USA 

USA 

1984 

1982 

Tam Phần 
(Chơn dấu bảo vật dân tộc) 

24 - 1 .Đạo Trường Chung Cho 
Đông Á 
25 - 2. Phong Thái An Vi  
26 - 3. Trùng Phùng Đạo Nội 

111 trang 
230 trang 
174 trang 

An Việt Houston 
An Việt Houston 
Vienamvanhien.net 

1987 

2000 

Thái Bình 
(Mở rộng khắp Thái Bình Dương) 

27 - 1 .Những Dị Biệt Triết Lý 
Đông Tây 
28 - 2. Hoa Kỳ &Thế Chiến 
LượcToàn Cầu 
29 - 3. Cẩm Nang Triết Việt 
30 - 4. Hưng Việt 
31 - 5. Thái Bình Minh Triết 
32 - 6. Gốc Rễ Triết Việt 

33 - 7. Việt Triết Nhập Môn 

222 trang 
185 trang 
80 trang 
125 trang 
225 trang 
180 trang 

174 trang 

Ra Khơi 
An Việt Úc Châu 
An Việt Houston 
An Việt Houston 
Thời Điểm 
An Việt Houston 

An Việt Houston 

1969 

1986 

1987 

1987 

1997 

1988 

1988 

Chưa in 

http://www.vietnamvanhien.net/vietlytonguyen.html
http://www.vietnamvanhien.net/dichkinhlinhthe.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/trietlycaidinh.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/nguongocvanhoavietnam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/nguongocvanhoavietnam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/nguongocvanhoavietnam.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/vandequochoc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/hienchuonggiaoduc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/cocauvietnho.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/tinhhoangudien.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/hungvietsuca.html
http://www.vietnamvanhien.net/kinhungkhaitriet.html
http://www.vietnamvanhien.net/photuongdepnhatcuaviettoc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/photuongdepnhatcuaviettoc.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/sudieptrongdong.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/vanlangvubo.html
http://www.vietnamvanhien.net/daotruongchungchodonga.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/daotruongchungchodonga.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/phongthaianvi.html
http://www.vietnamvanhien.net/phongthaianvi.html
http://www.vietnamvanhien.net/trungphungdaonoi.html
http://www.vietnamvanhien.net/trungphungdaonoi.html
http://www.vietnamvanhien.net/nhungdibietgiuahainentrietlydongtay.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/nhungdibietgiuahainentrietlydongtay.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/hoakyvathechienluoctoancau.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/hoakyvathechienluoctoancau.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/camnangtrietviet.html
http://www.vietnamvanhien.net/hungviet.html
http://www.vietnamvanhien.net/thaibinhminhtriet.pdf
http://www.vietnamvanhien.net/goretrietviet.html
http://www.vietnamvanhien.net/goretrietviet.html
http://www.vietnamvanhien.net/viettrietnhapmon.html
http://www.vietnamvanhien.net/viettrietnhapmon.html
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34. Tập Tranh Nước Việt 
35. Nguyên lý Mẹ 
36. Gia Tài Của Mẹ 
37. Triết Lý Nghệ Thuật Việt 
38. Quốc Phả Sử Trình 
39. Triết Lý Thái Hòa 
40. Cẩm Nang An Vi 
41. Hội Nghị Triết Học Thế Giới 

      

Các sách bị thất lạc 

42. Duy Vật Và Duy Thực 
43. Tự Chiêu Minh Đức 
44. Tâm Đạo 
45. Triết Lý Hòa Giải 
46. Huyền Sử Nước Việt 

1945 
1957 
1957 
1975 
1975 

  

 

 

  

 
  

 3.- NỘI DUNG MỘT SỐ SÁCH 

Bộ triết lý An vi có thể chia ra làm ba loại: 

I.- Loại chính trình bày thuyết Việt Nho theo nghĩa Nho siêu việt. 

Gồm các quyển: 

  1.- Cửa Khổng 

  2.- Nhân bản 

  3.- Chữ Thời 

  4.- Tâm tư 

II.- Loại hai trình bày Việt Nho theo nghĩa: Nho sơ khởi là do người Lạc Việt. 

Gồm các quyển: 

  1.- Việt lý tố nguyên 

  2.- Triết lý cái Đình 

  3.- Lạc Thư minh triết 

  4.- Loa Thành đồ thuyết 

  5.- Tinh hoa Ngũ điển 

  6.- Vấn đề nguồn gốc văn hoá Việt Nam 

III.- Loại ba thuộc Giáo dục 

Nhằm thiết lập một nền giáo dục theo triết lý Việt Nho hay ít ra đưa đươợc nền triết đó 

vào chương trình hiện nay, gồm các quyển: 

  1.- Triết lý giáo dục 
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  2.- Định hướng văn học 

  3.- Hiến chương giáo dục 

  4.- Vấn đề quốc học 

  5.- Cơ cấu Việt Nho 

 

Nếu không có thì giờ đọc toàn bộ thì cần đọc lấy 3 quyển sau để có một ý niệm tạm đủ: 

  1.- Căn bản triết lý trong văn hoá Việt Nam 

  2.- Cửa Khổng 

  3.- Nhân bản. 

MỤC LỤC VÀ NỘI DUNG MỘT SỐ QUYỂN 

( Tinh hoa Ngũ điển: Kim Định ) 

1.- Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây ( Bài I, II, & III ) 

 Bài I 

Bàn về sứ mệnh triết Đông rất quan trọng để đánh đổ ý kiến chối không có triết Đông. 

Trái lại không những có, mà còn mang những yếu tố hợp thời đại hơn vì giúp con người 

hiện thực được bản tính đồng nhiên hơn. 

 Bài II 

Nói về tính cách động đích của triết Đông phương ngược với triết Tây tĩnh chỉ. Đây là 

câu nói trái tai đầu tiên mở đầu cho rất nhiều câu trái tai khác rải rác trong toàn bộ. Trái 

tai vì ngược với tin tưởng của nhiều người. Vì thế ai muốn đi sâu vào triết cần phải đọc, 

cũng như cần đọc bài VI vấn đề phạm trù, bàn về những bộ danh tử chìa khóa của các 

nền triết. 

 Bài III 

Cũng rất quan trọng vì nói lên nét đặc trưng của triết Đông. Đó là Tâm đạo, khác với Duy 

trí bên triết Tây. Ngoài ra còn có mấy bài ngắn mà nhiều người rất quý như bài Qủa dục 

và bài chiều sâu của khối băng tâm. 

Cuốn này có mấy lời bạt kể lại con đường tác giả đã kinh qua trên lối tìm về triết lý nhân 

sinh tự Tây qua ấn, qua Tàu, tự Tàu qua Việt. 

2.- Triết lý Giáo dục  ( Bài I  II  & III ) 

Đây là quyển khai hóa cho cuộc chống đối nền văn hóa giáo dục hiện đại. 

 Bài I 

Vạch trần những chỗ chống hổng của đại học trên thế giới. 

 Bài II 

Bàn đến cuộc khủng hoảng tinh thần hiện nay. Cả hai bài đều đáng tên là khai hóa, vì tuy 

bên Tây đã có nói tới rồi, nhưng bên ta thì lúc đó ( 1960 ) chưa mấy ai nói tới ít ra cách 

rốt ráo> Tự sau quyển này thì có cả một đạo quân sách báo đứng lên tố cáo những cái 

hỏng của nền văn hoá Tây Âu. Tuy vậy những bài này vẫn còn giữ y nguyên tính chất 

nền tảng và hợp thời của nó do những tính chất phân tích và hệ thống. 

 Bài III 

Đề ra truyền thống như phương thuốc chữa cuộc khủng hoảng trên. Phương thuốc này 

bên Tây phương đã có một số người ban đến như Nietzsche. K. Jaspers, Heidegger, tuy 

nhiên còn mơ hồ chưa được rõ ràng như truyền thống bên Đông được trình bày trong bài 

“ Tam giác, là bài nhiều người thích thú vô cùng. Ý tưởng này còn được tiếp trong bài “ 
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Từ Triết học đến Đạo học “ vạch ra con đường đi của triết Tây, đi tự rất xa tới gần, từ sự 

vật về với mình nhưng về sâu nhất thì không ai ví được với Đạo học mà ở đây là Việt 

Nho.  Bài kết nhằm vạch trần những ý niệm sai lầm về văn hóa Đông phương. Báo Khi 

Hành ( 2- 8- 1969 ) cho là cuốn sách chứa đựng nhiều suy tư sâu sắc và bao quát nhất của 

tác gỉa. 

3.- Cửa Khổng ( I   II   III   IV   V  & VI ) 

Quyển này dùng phương pháp khoa học để đi tìm hiểu nền triết Nho. Kết quả là một phát 

giác lớn tức nhận ra được Nho nguyên thủy ( sau gọi là Việt Nho ) là một nền Nhn bản 

tinh tuyền nhất trên thế giới, nhưng xưa rày bị hiểu lầm là do sự khống chế của Hán Nho. 

 Bài I  

Nói về 5 điểm khác biệt giữa hai nền Nho đó. 

 Bài II 

Đua ra lịch trình của sự vụ Hán Nho xuyên tạc Việt Nho. Kéo sinh viên chú ý đến sự kiện 

lịch sử có tầm văn hoá lớn lao như “ Gác Thạch Cừ “ là cái lò xào xáo cho Việt Nho hóa 

ra Hán Nho, mà các học giả xưa đã để trượt qua không rút tỉa hậu quả cách cân xứng. 

 Bài III 

Phác họa ba đợt tâm thức lớn theo cái nhìn của Việt Nho là Bái vật, Ý hệ và Tâm linh, 

cũng như đặt vị trí cho Nho giáo đối với Đạo giáo và Pháp gia. 

 Bài IV 

Bàn về phương pháp giáo dục của Đông Tây. Tây đặt nặng trên lời, trên luận lý. Đông 

chú ý đến nghệ thuật tâm tình. 

 Bài V 

“ Hưng ư thi “ là bài ăn khách nhất đối với sinh viên nam nữ. 

 Bài VI 

Lễ Gia quan được nhiều người ngoại quốc ưa thích nhất vì nó nói lên đường lối giáo dục 

nhằm phát triển Nhân chủ tính của người đi học. 

Hai bài cuối kể lại những trang sử bị chôn vùi nên rất mới lạ đối với giới học giả, nói lên 

ảnh hưởng lớn lao của Nho giáo để lại tên Âu châu, kết tinh vào 3 nguyên lý lớn lao đã 

làm đảo lộn đời sống Âu Tây: 

 1.- Đi tìm hạnh phúc ngay tự trần gian. 

 2.- Dân chủ. 

 3.-Triết lý độc lập. 

 4.- Nhân bản 

4.- Nhân bản  ( Bài I  II  III  &  IV ) 

Đây là quyển luận đầu tiên ( trong 5 luận ) làm cho nhiều người say mê. Sách nhằm đặt 

nổi nét đặc trưng của nền Nhân bản Viễn Đông nhằm 3 sáng tạo: Thiên khởi, Địa khởi và 

Nhân khởi. 

Bài cuối cùng làm say mèm nhiều người nhất. 

 Bài I 

Bàn những nét căn cơ của con Người làm cho nhiều người hiểu được ý nghĩa thâm sâu 

của bài thơ Trần Cao Vân vịnh Tam tài. Đây là bài thơ hay nhất trong phạm vi triết lý 

Nhân chủ. 

 Bài II 
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“ Tận kỳ Tính “ giúp sinh viên rất nhiều trong việc nhìn ra sự đổi hướng của triết Tây: 

Đang cố đi tự Duy sự ( choisisme ) sang Nhân bản như thế nào. 

 Bài III 

“ Tính mệnh “ nói về cứu cánh con người trong đó có bàn đến vấn đề nan giải về ngôi vị 

hay siêu ngôi vị. 

 Bài IV 

Mẫu người quân tử. Chỉ cần nắm được bài này thôi đã có được những ý niệm khá rõ triết 

lý Việt Nho 

5.- Căn bản triết lý trong văn hóa Việt Nam 

Trình bày một phát giác quan trọng là lối đặt Bài Vị theo quỷ đạo Ngũ hành nói lên quá 

trình tiến hoát ừ tục thờ Tổ tiên đi lên lễ Gia tiên ( một lối hiện thực đường đo từ Bái vật 

lên tâm linh ) với hai ơn ích lớn lao cho xã hội con người: Một là phá chế độ Nô lệ rất 

sớm, hai là lập chế độ Bình sản. Mấy bài sau nói đến liên hệ giữa văn hoá Việt Nam và 

Nho giáo. Khi sách mới ra được nhiều người công nhận là một đóng góp rất quan trọng 

vào nền văn hóa nước nhà , vì nó dẫn vào đường lối cụ thể là y cứ trên thể chế, hơn là 

trên sách vở. Quyển này viết sau Chữ Thời, nhưng vì Chữ Thời khó quá nên đặt ngược 

thứ tự chỗ này. 

6.- Chữ Thời 

Thực là một nền siêu hình Kinh Dịch, nhưng gọi là Chữ Thời để nói lên cái nền móng 

trung thực của siêu hình phải là Chữ Thời, còn siêu hình Tây Âu vì đặt trên ý niệm của 

Hữu thể , nên nay sụp đổ. Sự sụp đổ không còn thể chối cãi nữa, vì được minh chứng 

bằng khoa vi trân ( thể ? ) và thuyết Tương đối của Einstein, đã được tóm lược trong hai 

chương mở đầu sách để đối chiếu với quan niệm Chữ Thời Việt Nho. 

 Phần nhất phân tích quan niệm quan niệm thời gian của Kinh Dịch đến đợt tối 

hậu, rồi dùng nó soi vào quan niệm thời gian của Ấn Độ và Tây Âu để làm hiện lên 

những thiếu sót trầm trọng của hai nền triết đó. Muốn biết một nền triết lý thành hay bại 

thì phải xét tự cái nuốm này. 

Xưa kia người ta không biết như vậy nên triết bàn tùm lum về siêu hình về siêu hình 

chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả. Thí dụ triết Tây Âu thay vì đặt trên Chữ Thời lại đặt trên ý 

niệm khiến cho khi nhận ra Chữ Thời thì bao nhiêu kiến trúc cũ mất giá trị. 

 Phần hai triển khai yếu tố của quan niệm Chữ Thời trong Kinh Thư tang trong 

Tam tài, Ngũ hành, Hồng phạm. Đây là những bộ phạm trù tối quan trọng mà Hán Nho 

chưa có một lần nào nhìn ra và nay được dùng lam nền cho Việt Nho. 

 Phần ba áp dụng quan niệm này vào lối sống, lối làm lịch, viết sử và lối ở đời ( 

xây nhà ) tức là kiện chứng cho những suy luận của hai phần trên bằng thể chế, phong 

tục,, lễ lạy, những gì thuộc xã hội học khiến cho những suy luận trở nên cụ thể. Nhờ đó 

siêu hình của Việt Nho có nét đặc trưng này là rất siêu hình vừa rất trừu tượng vừa rất cụ 

thể. 

7.- Vũ trụ nhân linh 

Sau khi Chữ Thời ra đời, nhiều người kêu khó quá, nên tác giả viết thêm quyển này vừa 

nhằm làm cho dễ hiểu Chữ Thời vừa bổ túc thêm một số yếu tố mới. Sau này khi tái bản 

sẽ dồn hết quyển này vào Chữ Thời. 
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8.- Định hướng văn học 

Khi mở ra được nhiều người coi là sách gối đầu giường nhằm đưa ra một hứơng đi cho 

nền văn hóa giáo dục hiện đang mất hướng, hướng đó được quy định bằng hai tiêu chuẩn 

là Thống nhất và Học hành. Vì thế có những phân biệt quan trọng giữa Thống nhất và 

Đồng nhất, giữa Cưỡng hành, Lợi hành và An hành, giữa Hữu vi, Vô vi và An vi . 

Bài An vi được nhiều người cho là quan trọng nhất ( chương III ).   Riêng tác giả đắc ý 

nhất với bài IV về tương lai của triết Việt Nho. Có đủ lý để nghĩ là nó sẽ rất xán lạn vì đã 

bốn lần chứng tỏ đức tính tổng hợp là một đức tính tối quan trọng cho thời đại gặp gỡ của 

các nền văn hoá. Cần thiết là vì nền văn hoá nào cũng phải được đóng góp cho văn hoá 

liên lục địa mai ngày, vì thế văn hoá nào chứng tỏ giàu chất thống nhất linh động sẽ được 

bầu làm trưởng dàn hòa âm. Và đó là Việt Nho với cơ cấu linh động đấy co dãn tính của 

nó. 

Kết sách bằng bài “ Triết lý trao đổi văn hoá “đã đọc ở đại học Hoa Cương bên Đài Bắc. 

Được hoan nghênh đặc biệt. 

9.- Tâm tư 

Tại sao nhiều người học triết đâm tra cù lần, hay tâm hồn khô đét mất cả khả năng uyển 

chuyển? 

Thưa là tại suy luận theo kiểu logic với những luật tắc của sự vật bất động. Nhiều người 

đã nhận ra chỗ tai hại đó nên muốn vượt qua, nhưng lại trở thành mơ mộng, mất khả năng 

chinh phục vụ trụ, nhất là người Viễn Đông hầu hết chưa biết phân biệt giữa Thi ca và 

Chân lý như có người nhận xét rất đúng thế ( có lẽ là Nietzsche ). 

Vậy cần tìm một lối suy tư thứ ba có khả năng nối Thơ với Khoa học và đó là mục tiêu 

của Tâm tư mà tác giả gọi là Thân – Tâm - Trụ.  Nhân là ý niệm rõ rệt , nhưng lại được 

bọc trong bầu khí Tâm linh. Cho nên Tâm tư trở thành đôi cánh cho con Người tung bay 

vào cõi vô cùng. 

10- Việt lý tố nguyên 

Đây là quyển gây sóng gió nhất vì vừa làm cho nhiều người thích thú vô cùng với những  

phát giác kỳ lạ và những câu trái tai nhiều nhất..   Các quyển trước nói Tây thua Ấn, rồi 

Ấn thua Tàu, đến quyển này thì Tàu thua Việt! 

Kiêu ngạo quá xá !  Nhưng không phải thiếu nền, nhưng chỉ dùng nền khác tức là huyền 

thoại và thể chế thói tục. 

Các sách cho tới nay thường căn cứ trên sử sách mà loại trừ huyền thoại, còn thể chế thì 

hoặc không dùng hoặc chỉ nói phớt qua.  Đàng này lại đặt nặng trên hai yếu tố bị bỏ lơ 

đó.  Rối đến đối tượng cũng lại khác vì nó tìm hiểu xem các yếu tố căn bản của Việt Nho 

được thể hiện vào Việt Nam tới đâu và tự thời nào. Lúc ấy mới nhận ra một nét thú vị vô 

cùng tức là Lưỡng-Nhất-tính là nét đặc trưng tối quan của Việt Nho, thế mà nó lại phát 

xuất từ miền đất của Lạc Việt. 

Xin kể ra vài mẫu của Lưỡng- Nhất- tính đó như sự quân bình:’ 

  Giữa tiếng Dân và tiếng Quân 

  Giữa Cồng và Lệnh 

  Giữa Chiêu với Mục 

  Giữa Làng với Nước 

  Giữa Nước với Nhà. 
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Tóm lại tác giả muốn đặt nổi cái nhìn Hội thông của Việt Nho trước hai đối nghịch:  

Thay vì Ông hay Bà ( macculin ou feminine ) như triết học Tây Âu thì ở đây lại Bà và 

Ông ( feminine et masculine ), tức là hoà hợp thay vì chống đối, mà trong sự hòa hợp thì 

Yêu thương ở trên mạnh: Chiêu trên Mực, Làng trên Nước. . . , nét đó tóm vào Tục gọi là 

Tả nhậm. 

Vậy mà nét Tả nhậm này khi xét theo thể chế (địa vị đàn bà, số ruộng công, tính chất dân 

chủ trong xã hội ) thì thấy đậm nét bên Việt Nam hơn bên Tàu. 

11.- Hiến chương Giáo dục 

Được rất nhiều người hoan nghênh ( trừ một số giáo sư Việt văn ) vì vừa nói lên tận căn 

về sự sai lầm của nền giáo dục hiện đại, vừa đề nghị những thay thế thiết thực để cải tổ 

chương trình. Riêng phần tôi thì cho là sách dễ nhất và ai không đọc được những quyển 

kia cũng nên cố đọc lấy quyển này, liền hiểu đầu mối mọi tai họa của con người thời nay 

phát xuất tự nền giáo dục vô hồn đang được thi hành trên toàn thế giới. 

12.- Dịch Kinh linh thể 

Hai bài đầu trình bày ý nghĩa thâm sâu của 14 truyện trong “ Lĩnh Nam trích quái “ vừa 

được phát giác trong một đêm may mắn.  Còn những bài sau đưa ra một vài lối nhìn vào 

Kinh Dịch rất Việt, nên cũng rất mới lạ. Nhiều người kêu quyển này khó quá. Khi tác giả 

đọc trở lại (ít có thì giờ đọc lại ) mới nhận ra đúng là khó, và rút kinh nghiệm này là khi 

viết má hứng lên mạnh quá thì có nhiều chỗ lời không theo kịp ý, nên nhảy cẳng mà 

không hay, và chỉ nhận ra lúc hứng xẹp xuống rồi, đọc lại mới nhận ra là khó hiểu cho 

người chưa tham dự vào nguồn hứng mạnh kia.  Vậy muốn hiểu có lẽ phải làm theo lối 

một người kia mỗi lần tăm rửa xong về nằm thoải mái trên cái ghế dài rồi mở sách ra đọc 

sẽ thấy như được chắp đôi cánh để bay ra khỏi thế giới một chiều của triết học Tây Âu. .. 

để hoà mình vào thế giới đa diện của Dịch Pháp, khác rất xa với biện chứng pháp của 

Hégel, của Mác xít. . ., tất cả còn là duy Trí, một chiều. Và tự đấy mới nhận ra Ý nghĩa 

của hai chữ Tinh thần nghe rất quên tai mà không ao chịu để tâm trí cứu xét xem ý nghĩa 

nó ra sao. 

Chính vì sự chấp nhận bừa bãi đó mà hai chữ kia lại trở nên một sự đánh lừa nữa, một sự 

lừa đảo tinh vi nên khó lòng thoát.  Vì thế sách đã thử trình bày ý nghĩa chân thực của hai 

chữ Tinh Thần và sau cùng biểu thị Tinh Thần trong đồ biểu Lạc Thư , và được nói qua 

loa để mở đường xuống quyển 13 là Lạc Thư minh triết. 

13.- Lạc Thư Minh Triết 

Nói lên cái tinh hoa của Lạc Thư là “ tìm cái Phi thường trong cái Thường Thường “.   

Đó là câu nói dễ làm khó. Cần phải có nền vững trong hai quyển Nhân bản và Chữ Thời.  

Vì thế cần mấy bài sửa soạn nhằm bổ cứu hai quyển Chữ Thời và Nhân bản. Sau đó đến 

hai bài về “ Tính Mệnh “ và “ Tự do “ rất là chân xác và cũng như bài “ Thân phận con 

Người xuyên qua triết lý Ấn Độ “được một số người nhận ra là hay nhất xưa nay trong 

những điều người ta đã vi1êt về triết Ấn cũng như về Tự do và Định Mệnh. 

14.- Vấn đề Quốc học 

Có Dân tộc tính hay không? Và nếu có, thì nó ra sao?  Làm thế nào để tài bồi và phát 

triển ? 
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Đó là những vấn đề tối hệ trọng mà bao lâu nay chưa trả lời được một cách có giải pháp 

vững vàng, thì quốc học cũng như giáo dục hay văn hoá sẽ giống như người cứ nhắm mắt 

đi trồng tỉa mà không nghiên cứu loại đất mình có và tìm loại cây ám hạp. Vậy mà đó là 

tình trạng của nền quốc học và giáo dục nước nhà. Sở dĩ như vậy vì những câu hỏi trên 

chưa tìm được lời đáp. Quyển này nhằm giải quyết vần đề bế tắc nọ. 

15.- Triết lý cái Đình 

Đua ra định nghĩa huyền sử như là nền minh Triết được biểu lộ bằng mảnh vụn lịch sử. 

Trong những mảnh vụn đó có chuyện Tổ tiên cư ngụ trên bờ Động Đình hồ, tác giả đã 

gởi vào trong này cái nghĩa Lưỡng - Nhất – tính của nền triết Việt. Đó là nền sử mệnh 

của Dân tộc mà xa xưa đã có vị ý thức được cách bàn bạc lúc còn ở những vùng xa xôi 

lẫn vào trong đêm thời gian, và nếu cần phải phác họa lại trong vài nét chấm phá thì 

chúng ta có thể chia ra bốn chặng.  Đó là: 

  Việt Điểu trên vùng Ba Thục 

  Việt Long trên bờ Động Đình hồ 

  Việt Ngư trên bờ Chiết Giang, Sơn Đông 

  Việt Tượng từ tượng Quân trở xuống 

Đó gọi là mảnh vụn lịch sử thì nó không còn tuân theo niên kỷ và địa dư nhưng chỉ nêu 

lên những bức họa kỷ niệm. Tuy nhiên ta vẫn còn thấy được bầu khí của nó qua các lễ 

lạy, Tết nhất: Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu. . . với đây tiếng pháo 

Xuân, kia những con số huyền niệm. . . Đó là bấy nhiêu ấn tích của một nền văn hoá dân 

tộc trong lúc sơ khai, mà nếu được tra cứu cặn kẽ thì chúng sẽ chiếu khá nhiều tia sáng 

vào nền văn hoá nước nhà làm nổi bật lên những đức tính ơn ích. Đó là việc chưa làm 

được trong quyển này chúng tôi đã khởi công và để thay cho Động Đình hồ đã trở nen xa 

lạ, chúng tôi mượn cái Đình làm nơi quy tụ cho “ Bốn chặng huyền sử nước Nam “. Xin 

kể vài tiết mục: 

Ý nghĩa thâm sâu của cặp bánh Dầy bánh Chưng.    Nghệ thuật ve Gái.    Ông Trăng mà 

lấy bà Trời ( hay là từ Mẫu hệ sang Phụ hệ ).      Địa vực lễ lạy hầu hết bắt nguồn ở mạn 

Kinh Việt trở xuống, nên biểu lộ nguồn gốc văn hoá dân tộc khá rõ.  Ba tầng thông giao 

là: Việc cưới xin.  Khí dụng như trống Đồng, Tầm tang, Văn tự. 

Nhưng mà tất cả đều được dùng để ước đoán phần đóng góp của Việt tộc vào nền văn 

hoá chung của viễn Đông. 

16.- Cơ cấu Việt Nho 

Nhằm khai triền triết Việt Nho trên phần đất Việt. Trước hết giới thiệu sơ qua vài nét của 

cơ cấu, rồi mấy Hằng số của Nho phảng phất trong các truyện cổ tích truyền kỳ nước nhà 

nhưng chưa nhận diện nên chúng tôi đặt nổi lên. 

Phần hai đưa ra những quy luật để giải nghĩa những truyện trên. Quy luật được thiết lập 

bằng những yếu tố cơ cấu và phân tâm, rồi dùng làm thước đo mức độ tâm thức con 

Người cổ Đại Việt.  Phần ba gọi là Triết Văn bàn về địa vị triết trong văn chương cũng 

như về sự thiết yếu bắc cầu giữa văn chương va triết lý. Mà vì triết lý Việt Nam không 

phải viết ra để suy luận mà thôi, nhưng để hiện thực, vì thế đưa ra một số điển chương 

như; Truyện Trầu Cau, cây đàn bầu, sách Ước, gậy Thần. . . đây là quyển sách cần thiết 

cho những người muốn đào sâu Việt văn cũng như những ai muốn nhìn rõ khuôn mặt văn 

hoá nước nhà . 
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17.- Loa thành đồ thuyết 

Tác giả dùng cơ cấu của một huyền thoại quen thuộc nhất để nói lên nét đặc trưng sâu xa 

nhất caủ con Lạc cháu Hồng, tức là nền triết lý tìm ở gần. Sự tiến bước của con Người là 

ở khởi tìm sự cao cả ở xa, mà đi lần về đến lòng mình. Nhân tiện chúng tôi cũng trả lời 

một câu đã được nhiều người hỏi về lối suy tư và làm việc của tác giả. Khó có thể mà quy 

định nhưng xét mình lại thì những điều được tiết lộ trong Loa thành có phần hợp nhiều 

với lối làm việc của tác giả, đọc ở bài “Ý thành “.  Sách còn đưa ra vài bài khác rất đáng 

đọc như bài “ Ba loại nhân tài “, sứ mạng phụ nữ. . 

18 .- Tinh hoa Ngũ điển 

Cái nạn để cây che mất rừng rất thông thường nhất là là đối với Ngũ kinh của Nho giáo 

vừa nhiều lại viết bằng chữ Nho mà lại là thứ Nho cổ đại nhất nên khó nhất, vì thế nhiều 

người đọc mòn sách mà không nhìn thấy những nét lớn của Nho. 

Quyển này nhằm giúp việc nhìn đó. Viết xong khi đọc lại bản thảo chính tác giả cũng 

không ngờ đắc ý được thế và bây giờ mới hiểu tại sao Nho lại có một sức lôi hút trường 

cửu như kia.  Thì ta đây là “ Bộ sách Người hơn hết” bất cứ bộ sách nào.  Ai không có 

giờ đọc Từ thư Ngũ kinh nên đọc quyển này để nắm lấy một chút tinh hoa. 

19.- Vấn đề nguồn gốc văn hoá Việt Nam 

Quyển này nhằm làm sáng tỏ thêm mấy vấn đề đã nêu ở quyển Việt lý, và cũng là một 

cuộc kiểm điểm lại thuyết Việt Nho theo nghĩa thứ hai.  Phải đọc quyển này nữa mới hiểu 

tại sao van hoá Việt nam rất cao, tại sao người Việt các đời sau đã sa đọa và bây giờ phải 

làm gì để chu toàn sứ mạng mới. Nên đọc nhất hai bài:  Hướng vọng quê Tổ Việt Nam có 

bốn ngàn năm văn hiến chăng?   Một hai người trách tác giả không đếm kể chi tới lịch sử, 

cần đọc kỹ quyển này để xem lời trách đó có giá trị chăng hay cần phải điều chỉnh lại 

chính quan niệm cũ kỹ của mình về lịch sử. 

20- Ba hằng số của triết lý An vi  ( Bài I  II  III  & IV ) 

Tập nhỏ này có thể coi là bản tóm lược cả bộ triết lý An vi. 

 Bài I.- Ba hằng số tóm những sách đã ra. 

 Bài II.- Triết lý An vi tóm toàn thể về phương diện hậu quả. 

 Bài III.- tại sao lại gắn văn hoá với xã hội nhằm chứng minh sự cần thiết phải tổ 

chức các xã hội nghèo theo đường lối thứ ba, không tư bản, không cộng sản, nhưng Bình 

sản, được như vậy các xã hội kém mở mang sẽ hạnh phúc hơn cả các nước giàu nhất. 

 Bài IV.- Đua ra mấy nét hướng dẫn việc tổ chức xã hội theo triết lý An vi. Có thể 

coi bài này như tóm lược các bài sẽ viết sau về nhân luân sinh hoá. 

 

3- TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA T. G. KIM ĐỊNH 

Bảng viết tắt ít Sách tham khảo của triết gia Kim Định 

1 .- Cơ cấu Việt Nho  ( Kim Định ) 

 AS : Anthropologie Structure : Levi - Strauss 

 CIV. : Histoire de la civilisation : W . Durant .Payot xuất bản dề từ I đến XII . 

 RACE : Race et Histoire : Levi – Strauss . 

 SIMONIS : Introduction au Stracturalisme : Ivan Simonis. T.T. : Triste Tropique :  
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               Levi – Strauss . 

  HỌC : Việt Nam Văn học toàn Thư : Hoàng Trọng Miên . 

 BEZACIER : Asie du Sub-East Tom II . Le Vietnam par  L. Bezacier Picard Paris  

               1972 . 

 C.A. : La Chine Antique par Henri Maspéro . Press Univ. de France . 1965 . 

 CIV. : The Story of Civilisation by Will Durant Simon and Schuster N. Y. 1954 . 

 CRADLE : The Cradle of East by Ping Ti Ho. The Univ. of Chicago Press 1975 . 

 CRÈTE : La Crète et la Grèce primitive par Fredrich Matz , Michel Paris 1962 . 

 GULIK : La vie sexuelle dans la Chine ancienne par Robert Van Gulik Paris 1962 . 

 D 85 : Dances et legendes de la Chine ancienne par Marcel Granet presse Université  

               de France 1959 . p. 85 . 

 GROSLIER : The Art of Indochina by Bernard Philippe Groslier . Crown publisher  

               N. Y . 1962 . 

 INDO : Indonesie : L’art d’un Archipel par Fritz. A . Wagner 1960 . 

 LEG I – V : James Legge : Chinese classic, Hongkong 1960. I : Analects. II :       

              Mencius. III Shoo 

 King. IV Poetry . V . Ch’un-Tsew. 

 LIKI : Liki par Seraphin Couvreur. Cathasia , Paris 1950 .  

 KWANG : The Archeology of Ancient China by Kwang Chih Chang. 3rd Edition .  

              Yale University Press 1978 . 

 NEED I . II . : Science and Civilisation in China by Joseph Needham vol I and II .  

             Cambridge  University . 

 PACIFIC : Man’s conquest of the Pacific by Peter Bell Wood . Oxford Univ. Press  

             N. Y . 1979 . 

 PREHIST : Prehistoric and primitive man. Andrea Lommmel . Mc Graw Hill Book  

              CL N. Y .   1966 . 

 SHANG : Shang Civilisation by Kwang Chih Chang. Yale University 1980. 

 SPEISER : China, Esprit et Société par Vernet Speiser ( Edition francaise ) 

 SHEN : Shen Pu Hai , G . Creel . The University of Chicago Press 1974. 

 SULLIVAN : The Art of China by Sullivan , University of California, LA 1973 . 

 VIETNAM : Vietnam and China 1938 -1954 by King C. Chen , Princeton University  

              Press N. Y.   1969 . 

2.- Nguồn gốc văn hoá Việt Nam ( Kim Định ) 

 Archeo : The Archeology of Ancient China by Kwang Chih Chang , Yale University  

               Press . New  Haven . 1968. 

 Bezacier : L’Art Vietnamien par L. Bezacier . ED. Union francaise . Paris 1954 . 

 Caedes : Les États hindouisés d’ Indochine et l’Indonésie par G . Caedes. Ed . de  

              Boccard . Paris 1948 . 

 Escara : Les instutions de la Chine par Henri Maspéro et Jean Escara P. U. F . 1952 . 

 Eberhard : A history of China by Wolfram Eberhard .London 1955  

 Bàn dịch Pháp của nhà Payot Paris . 

 Huard : Connaissance du Vietnam EFEO 1954. 

 Keim : Panorama de la Chine parJean Keim Hachette 1951. 

 Marg : La langue et l’écriture chinoise par Georges Margoulies. Payot Paris 1943 . 

 Terrien : The languages of China before the Chinese by Terrien de La Couperie .  

              Tapei 1970 . 

 Các ký hiệu đã cho trong các quyển trước không nhắc tới  
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3.- Sứ Ðiệp trống Ðồng ( Kim Định ) 

  

 Astro : La pensée de Pariset l’Astrobiolgie par René Berthelot . Paris 1972. 

 Bezacier : Asie du Sud Asiatique . Tome II . Le Vietnam par L. Bezacier. Paris .  

              Picard 1972 . 

 Civ. : The Story of Civilisation by Will Durant . N. Y. Simon and Schuster 1974 . 

 Coedes : The making of South East Asia by G . Coedes, translated by H. M. Wright .  

              Berkeley and  L. 1966 . 

 Cradle : The Cradle of the East by Ping Ti Ho . The University of Chicago Press .  

              1975. 

 D. : Dances and legendes de la Chine antique par Marcel Granet. P. U. F . 1959 . 

 Groslier : The Art of Indochina par Groslier. Grown publisher Inc . N. Y . 1962 . 

 Kalgren : Bernard 1942 . The date of the early Dong Son culture . BMFEA. 

 Legge : The Chinese classics by James Legge. Hong Kong University. Press 1960 . 

 Need : Science and Civilisation in China by Joseph Needham . Cambridge  

              University Press 1975 . 

 Pacific : Man’s conquest of the Pacific by Peter Bellwood . Oxford University Press  

              1979 . 

 Prehistoric : Prehistoric Man by Andrew Lommel . Mac Graw Hill Book . N. Y.  

              1966. 

 Seckel : L’Art du Buddhist par Dietrich Seckel . Paris . Albin Michel 1962 . 

 Shang : Shang civilisation by Kwang Chih Chang . Yale University Press 1980 . 

 Speiser :L’Art des steeppes par Karl Jettmar . A.Michel Paris 1964 . 

 Taoism : Le Taoism et religion chinois par Henri Maspéro . Paris Guillimard 1971 . 

 Vân Ðài : Vân Ðài loại ngữ . Lê Quý Ðôn . Phan Vũ và Lê Hiền dịch . Miền Nam    

               xuất bản . Saigòn.  1973 .  

4.- Văn Lang vũ bộ  ( Kim Định )  

 BEZACIER : Vietnam par L..Bezacier Picard, Paris 1972. 

 C. A .: La Chine antique par Henri Maspéro, Press University de France. 1965 . 

 CIV : The story of civilisation I . by Will Durant, Simon & Schưster , N. Y . 1954 . 

 CRADLE : The Cradle of East by Ping Ti Ho , The univ. of Chicago Press , 1975. 

 CRETE : La Crete et La Grece Promitive par Fredrich Matz Michel, Paris 1962 . 

 GULIK : La vie sexuelle dans la Chine anciennne par Marcel Granet, Presse Univ.de  

              France, 1959, page 85 . 

 GROSLIER : The Art of Indochina by Bernard Philippe Groslier. Crown Publisher,  

               N. Y. 1962 . 

 INDO : Indonesie : L’Art d’un Archipel par Fritz A. A. Wagner 1960 . 

 LIKI ; Liki par Seraphin Couvreur. Cathasia, Paris 1950 . 

 KWANG : The Archeologie of Ancient China by Kwang Chih Chang, 3rd edition,  

             Yale univ.Press 1978. 

 NEED I . II . : Science and civilisation in China by Joseph Needham. Vol. I & II ,  

              Cambridge Univ. 

 PACIFIC : Man’s conquest of the Pacific by Peter Bellewood . Oxford Univ. Press  

               N. Y. 1979. 

 PREHIS. : Prehstoric and Primitive Man. Andreas Lommel. Mac Graw Hill Book  

              CI. N. Y . 1966 

 PRIMITIVE : Primitive Man as Philosophier by Paul Radin. Dover Publication . N.  

               Y. 1957 . 

 SHANG : Shang Civilisation by Kwang Chih Chang. Yale Univ. 1980 . 
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 SPEISER : China, Esprit et Société par Verner Speiser. 

 SHEN : Shen Pu Hai . G. Creel. The Univ. of Chicago Press 1974 . 

 SULLIVAN : The Art of China by Sullivan . Univ. of  California L. A . 1973 . 

 VIETNAM : Vietnam and China 1938 – 1954 by King C.Chen . Princeton Univ.  

              Press N. J. 1969. 

 LEG. I – V . James Legge : Chinese classics . Hongkong 1960. I : Analect. II :  

              Mencius. III : Shoo King. IV : Poetry . V : V. Ch’un Tsew. 

5.- Việt lý tố nguyên ( Kim Định ) 

 P. C. : La pensée chinoise . Granet : La Renaissance du livre . Paris 1934 . 

 SOCIO : Etudes sociologiques sur la Chine . Granet P. U. F . 1953 . 

 RELIGION : La religion des Chinois . Granet P. U. F . 1951 . 

 CREEL : La naissance de la Chine par Herrlee Glessner Creel. Payot . Paris 1937 . 

 MASPERO : La Chine antique par Henri Maspéro. Imprimerie nationale 1955 . 

 NEEDH .I : Sciene and Civilisation in China en 7 volumes.Joseph Needham I . II .  

                III. Etc . . .Cambridge Univ. Press 1954 . 

 VĂN HIẾN : Văn hiến thông khảo của Mã Ðoan Lâm. Bản dịch của Marqius  

              d’ Hervey de Saint Denis quyển Mériodonaux 1883 . .  
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