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 LẠI  “HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG” 
 

 

Thưa quý Anh, 

 

Không rõ cơ duyên nào mà quý Anh được biết tôi mà gởi thư, tôi có đọc qua mấy video 

kèm theo. Tôi xin cảm ơn Hảo ý và Thiện chí của quý Anh.  

Tôi cứ ngần ngại mãi, có nên hồi âm hay không, vì nghĩ rằng có thể là mình chẳng giúp 

ích được gì, nhưng nghĩ lại với tình Đồng bào, tại sao mình lại không, mình cứ làm bổn 

phận Công dân của mình, mình nêu ra ý kiến, còn việc chấp thuân hay không là quyền 

của người khác.  

  

Tôi xin giới thiệu với quý Anh,, tôi có bút hiệu Việt Nhân, có ý là với vị trí công dân Việt, 

tôi tìm tòi học hỏi Đạo lý Việt, tìm cách sống theo Đạo lý Việt, vì Đạo lý “ Dĩ Hòa vi quý 

“của  Việt đã rời xa dân Việt, nên một số con dân Việt  phải phiêu bạt bốn phương, tưởng 

đâu là là quá rủi, nhưng thực ra là còn may, vì ở đây chúng tôi lại có điều kiện dễ hơn để 

tìm tòi về Đạo Sống Việt tuy đã xa xưa nhưng lại rất hợp với Khoa học thời nay, rất có 

thể  là quý Anh cũng mong muốn.  

 

Tôi biết qúy Anh đang cưu mang mộng lớn muốn “ Kinh Bang Tế Thế “, một Lincoln Lê, 

một Võ Phú Đổng, và một số vị khác . . .đang mong đứng ra tổ chức “ Hội nghị Diên 

Hồng “, không biết có phải muốn tìm cách trau dồi Nội lực Dân tộc để thoát Trung ( và 

thoát Gông ? )  Còn chúng tôi thì lại làm những việc bắt đầu từ nền tảng thuộc lãnh vực 

Công dân. 

 

 Trong Lịch sử Việt Nam chỉ có Vua Trần Thánh Tông tổ chức thành công “ Hội Nghị 

Diên Hồng “, vì Vua là “ vị Đứng Đầu Dân tộc, có Tài có Đức “, được các Bô lão, được 

“ toàn dân một lòng ủng hộ”, nên việc tổ chức Hội nghị được thành công, khiến trên 

dưới quyết một lòng, toàn dân quyết chiến, trong 60 năm mà Quân Dân ta đã 3 lần đánh 

bại đội quân Mông Cổ hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đoàn quân này đã cày nát 

Âu Á và đánh bại nhà Tống của nước Trung hoa vĩ đại mà lập nên nhà Nguyên thống trị 

Trung Hoa.  

Có phải đây là Dũng lực này là của Trai hùng Gái đảm, con cháu của Vua Hùng?. 

 

Còn nay thì lại rất khó khăn, khó khăn ở Lòng Trí mọi người đã ly tán, do mối Tương 

quan giữa Trời, Đất và Đồng bào với nhau đã bị lỏng lẻo hay bị cắt đứt, Dân tộc Việt 

Nam được ví như một đoàn tàu, các móc xích của các toa tàu đã bị rỉ sét, mỗi toa một xó, 

còn đầu máy tàu đã trật đường rầy, lại bị  nóng máy không thể quay lại được, phỏng lời 

hiệu triệu của vài người đứng ra có được đáp ứng tích cực hay không, việc này ở ngoài 

tầm hiểu biết của chúng tôi.   
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PHẦN MỘT: VÀO ĐỀ 
 

I.- Vấn đề  cần lưu tâm 
 

 Tôi biết quý Anh muốn lập lại mối Quan hệ hài hòa giữa mọi người dân với hy vọng giúp    

con dân Việt trong và ngoài nước Đoàn kết với nhau để Dân tộc có Nội lực mà Cứu và 

Dựng nước.       

Trước đây, ở nước ngoài có vị tự xưng là “ Người tù bất khuất ”cũng Tổ chức “ Hội nghị 

Diên hồng thời đại “,  nhưng trước và sau cuộc Hội thì mọi sự đã cũ lại vẫn còn cũ hơn!.  

Sở dĩ như vậy là vì họ không nhận ra vấn đề nền tảng, Dân tộc chúng ta đang bị bệnh 

Nội thương thập tử nhất sinh, mà họ chỉ hô hào suông, việc này chẳng khác cách dùng 

dầu Cù  xoa bóp ngoài da con bệnh, nên thành vô bổ. 

Cách đây không lâu Trung tâm Minh Triết Hà Nội cũng có Tổ chức Hội thảo về Văn hóa 

Việt, nhưng chúng tôi không biết rõ kết quả. 

 

Có điều may mắn tới nay nhiều vị đã nhận ra nan đề của con Người và Dân tộc nằm ở 

Gốc Văn hoá chứ không chỉ ở phần Ngọn là các Cơ chế xã hội rối ren. Cố Triết gia Kim 

Định đã để ra 50 năm lần mò qua nhiều lãnh vực của Đông, Tây, Kim, Cổ để khai quật 

lên Việt Nho đã bị chôn vùi hàng bao thế kỷ. Tủ sách 33 cuốn của Kim Định và “ Bộ sách 

Văn hoá Dân tộc “ gồm 8 cuốn của Việt Nhân và Nguyễn Quang đăng trên 

vietnamvanhien.net đều đề cập đến Văn hoá Dân tộc, các tài liệu này không biết có giúp 

ích gì cho quý Vị và Dân tộc không?. 

 

 Nan đề của Dân tộc là con Người xuống cấp, Văn hóa bị suy đồi, nên Dân tộc bị phân 

hoá trầm trọng, nói cách khác là một số con Người đã mất Gốc, đã bị Lạc hồn chung, đã 

mê theo đa nguyên, ngả rẽ theo nhiều Gốc ( Nos Ancêtres sont des Chinois, des Gaulois, 

des Marxists, des Maoists,des . .  ), lại bỏ “ Gốc chung Hùng gia Đại Việt “, không còn 

nhận ra nhau là Đồng bào, một số khác đã trở nên Vô cảm và thiếu tinh thần Liên đới 

trách nhiệm, nên Dân tộc tan đàn xẻ nghe ! .  Quả nền Văn hoá Dân tộc đã bị suy sụp tận 

nền. 

 

 Thấy quý anh có chủ ý muốn cứu nước bằng con đường Văn hóa, chúng tôi hy vọng có 

thể góp ý về một số vấn đề.  Nan đề của con Người và Xã hội bắt nguồn từ Văn hóa hay 

mạch sống Dân tộc đã bị suy đồi, chứ không chỉ là sự rối ren của các Cơ chế xã hội 

bên ngoàí, sự rối ren đó là do con Người của Dân tộc làm ra, đó là do một số Người đã 

đánh mất Nhân Tình ( Tư cách ) và Nhân Tính ( Khả năng ) gây ra Bất công xã hội. 

  

Hơn 90 triệu nhân dân bị một đảng độc tài cai trị, họ coi dân như cỏ rác, đối với những 

người yêu nước thì họ dùng luật rừng, sai côn đồ kiếm cớ đàn áp, hành hung, bỏ tù.  để 

giúp cho Trung cộng ngang nhiên Tàm thực Việt Nam! Chính họ với nhau cũng chẳng 

khác hơn, trong khi 1510 người đầu sõ trong đảng CSVN họp mặt để tranh dành ngôi vị, 

mà họ phải điều động 5200 Công an  canh gác để răn đe nhau, hầu dành chức Thái Thú 

làm nô lệ cho kẻ thù.! Họ mắc hai trọng tội, họ cai trị nhân dân, mà không lo cho Dân 

sinh, Dân Trí được nâng cao để cho mọi người  được “ no ấm và tự do “ , mà lại còn áp 

bức cướp bóc nhân dân tàn tệ như chế độ nô lệ, nhất là âm thầm dâng nước cho kẻ thù!  
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Nói cho công bằng thì mỗi chúng ta cũng cần nên nhìn lại Chính mình, rằng  mỗi chúng 

ta có phải là con người đã hoàn thiện chưa, có cần phải luôn trau dồi Tư cách và Khả 

năng nữa không, để giúp  sống Hoà với nhau. Khi bất hòa thì chúng ta chỉ phá nhau cho 

nhà tan nước nát. Mỗi người nên nghĩ lại trách nhiện Liên đới của mình , sao một Dân 

tộc có hơn 90 triệu Đồng bào, mà để cho một thiểu số  CSVN lộng hành, ngồi trên đầu ăn 

cướp và bán nước, trước cảnh Sơn hà nguy biến, phỏng mỗi chúng ta là những người 

không CS cũng bình chân như vại được sao? 

 

Thiết nghĩ Dân tộc chúng ta đã có nền tảng Đoàn kết vững bền của Tổ tiên, nó nằm 

ngay trong Lòng mọi người, chúng ta chê là quê mùa lạc hậu, dè bỉu mà bỏ đi, rồi cứ 

chạy loay hoay hết Đông, Tây, Nam, Bắc, học điều mới lạ bên Ngoài mà không học được  

tinh hoa bên Trong của người ta để giúp bồi bổ cho Gốc dân tộc.   

Thật ra Tinh thần Đoàn kết “ không nằm ngoài con Người “ và “ không ở nơi Dân tộc 

khác “, Tinh thần Đoàn kết nằm trong Lòng Trí mỗi người chúng ta .  

 

  Dân tộc chúng ta đã bị đọa đày triền miên do kẻ thù Bắc phương và Thực dân Pháp , 

nhiều vị sĩ phu đã tung ra bốn phương tìm đường cứu nước, nhưng vẫn chưa thành công. 

Tai họa thay! Khi lang thang tìm kế mưu sinh, ông Hồ Chí Minh lại “ Ngộ “ phải thứ độc 

dược “ Tham tàn và Cường bạo “ của Phong kiến Tàu và CS của Tây phương, thế là hăm 

hở rước cây đũa thần  Xít –Mao về, cao rao là chủ nghĩa vô địch, bách chiến bách thắng. 

Ông Hồ và một số đảng viên CS mạo danh là tầng lớp “ Công nhân “ tôn phong “ Bần 

cố nông”  làm lực lượng tiên phong, cùng nhau hùng hục làm Kách mệnh thế giới theo 

đường lối “ Vô sản chuyên chính triệt để theo Tàu cộng “ , mục đích không phải giải 

phóng Bần cố nông , mà dụ dỗ  thành phần thiếu hiểu biết làm đa số để đàn áp thiếu số 

mà cướp Chính Quyền đoạt Lợi của Dân tộc. CSVN được nguy trang với nhiều danh từ 

tốt đẹp, nhưng họ chính là “ đảng Cướp ngày “ hết sức bạo tàn!. 

 

Do con Người CS làm Kách mệnh là Con Người Kinh tế,( theo Marx ) nên lý tưởng 

Kách mệnh là phải lập Đảng cướp, trước tiên là cướp Chính quyền, để khi đã có Quyền 

thì mới dùng Quyền đoạt Của bằng mọi cách: Bước đầu là cướp quyền Tư hữu của toàn 

dân, muốn cướp được Của thì phải  dùng xảo ngôn ngụy kế để kết tội người có Của mà 

cướp, tiếp đó tước luôn quyền Tự do của con Người để Ngu hoá và Bần cùng hóa cho 

người Dân mất Tinh thần chống đối để mong tránh hậu họa. Khi con người bị tước đoạt 

mất quyền Tư hữu và quyền Tự do kèm với hai cái còng Hộ khẩu và Tem phiếu thực 

phẩm, ( nay thì cũng Hộ khẫu với Tổ Dân phố như Ngũ gia Liên báo của Tàu ngày xưa 

),thì con người đương nhiên hóa thành trâu bò, khi con dân biến thành trâu bò thì giai 

cấp lãnh đạo đinh ninh rằng họ cứ ngang nhiên cướp của giết người, bán nước mà chẳng 

còn lo ai chống đối.  

 

Tổng Bí Thư vừa đắc cử lại cứ một mực kiên định giữ vững “chế độ Dân chủ tập trung “ 

với đường hướng “ Tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách “.  

Đây là chế độ “ Dân chủ lộn ngược “ hay là  Chế  độ  “ Chủ - Dân”, nghĩa là UB Trung 

ương Đảng gồm 1510 người bầu 19 người vào Ban Bí Thư do Tổng Bí Thư cầm đầu làm 

Chủ, còn hơn 90 triệu Dân thì dùng Công an và Côn đồ buộc phải làm Nô.   Nói rõ hơn 

là chỉ có Dân chủ giữa mấy đảng viên CS đầu sõ đấu đá với nhau, còn đối với dân cũng 

như đa số đảng viên thì đảng cho là phải độc tài để ổn định chính trị mà tiến lên XHCN! 
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 Khi làm việc nước, Tổng Bí Thư đâu có lộ diện tham quyền, mà luôn núp trong bóng tối,   

mà  “Định Hướng “ để sai sử  “ ngành Lập pháp và Hành pháp  “độc  trị hơn  90 triệu 

dân thực hiện ảo tưởng XHCN, gọi là thực hiện chế độ Dân chủ, cho là Công bằng, Văn 

minh và Tiến bộ, thực chất là làm Nô lệ, rước mời Tàu cộng vào chuẩn bị cho cuốc đô hộ 

mới, vì mắc nợ chiến tranh tương tàn không trả nổi.!  

 Tổng Bí Thư mới đắc cử lại còn khoe khoang: Chế độ Dân chủ theo cách  “Tập thể chỉ 

huy, cá nhân phụ trách “ là nền Dân chủ tiến bộ hơn mọi nền Dân chủ trên thế giới,  “   

đâu có để cho một người quyết định như nước khác được. Tổng Bí còn tự khen: Dân chủ 

đến thế là cùng!  Không biết ông Tổng muốn ám chỉ chế độ Dân chủ Tây phương hay 

nền Dân chủ Congo nào đây? Sao đến thế kỷ 21 mà ông còn tìm ra có cái chế độ Dân 

chủ mà chỉ do một người điều khiển ?!    

 Đã hơn 70 năm nay, khi nào đảng CSVN cũng hô hào xây dựng chế độ XHCN, thế mà 

mà ngày nay trước mặt ông Tổng, khói đen vẫn ngày một mịt mù hơn, nên chẳng thấy 

bóng con ma XHCN nào ló dạng, xung quanh ông và cả nước tràn ngập côn đồ cướp dật. 

XHCN rõ là Xảo Hết Chỗ Nói, nên Ông Tổng được nhân dân  phong lên chức “ Tổng Lú 

“ !  Ông Tổng chỉ “ ngây thơ Lú “ với quan Thầy, với Chính nghĩa “Ích quốc lợi Dân”, 

nhưng ông lại quá thông minh theo đường lối “ Tiêu diệt Lương tâm con Người để cướp 

dật “, có thế  đảng ông mới leo lên thành phần “ Đỉnh cao trí tuệ “!  

Không có nỗi nhục nào to lớn cho một Dân tộc có hơn 90 triệu mà để cho 3, 4 triệu 

đảng viên CSVN dày xéo hàng 7, 8  thập niên!     

 

Chúng ta hãy quay lại với đời sống Tổ tiên với Tinh thần Đồng bào mà chúng ta cho là 

quê mùa lạc hậu. 

 Thiển nghĩ  Tình Nghĩa Đồng bào chỉ quê mùa khi chúng ta rời bỏ Tinh thần Dân tộc. 

Tình Nghĩa Đồng bào đã tồn tại với Dân tộc chúng ta qua thời gian 4895 năm, nhờ đó 

mà Dân tộc chúng ta đã giữ vững nền Độc lập cạnh một nước khổng lồ luôn toan tính 

nuốt chửng, tiêu diệt Dân tộc chúng ta!.   Rõ là, chỉ khi nào chúng ta “ Ăn Ở hết Tình 

( Nhân ) và hành xử cạn Lý ( Nghĩa : lẽ công bằng ) với nhau “, thì mối giềng  Đoàn 

kết Dân tộc chúng ta mới bị cắt đứt, tai họa mới ùn tới .   

 

II.- Nền Văn hóa hai Dòng  

 
Nền Văn hoá Việt Nam có hai dòng: Dòng Văn gia và dòng Chất Gia. 

 Dòng Văn gia  thì có Kinh Điển của Nho, Nho của Việt và của Tàu tuy có Đồng 

mà cũng có Dị, đặc biệt khác nhau về Bản chất. Trong Bình Ngô đại cáo, Cụ Nguyễn 

Trãi đã  tóm tắt vào 8 chữ tuyệt vời: 

 

Nho của Dân tộc Việt thì “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ 

Còn Hán Nho của Tàu thì “ Tham tàn và Cường bạo “ 

(   Bình Ngô đại cáo: Nguyễn Trãi )  

 

 Dòng Chất gia thì có Ca dao, Tục ngữ và các truyền kỳ.   

Tuy hai dòng có mức độ cao thấp khác nhau để thích hợp với trình độ của Đồng bào mỗi 

dòng , nhưng cả hai đều Thống nhất hay Đồng quy về Thiên lý Thái cực.  
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Với Văn gia thì có Lý Thái cực “ Âm Dương“, còn chất gia thì có Tình Nghĩa ( Đồng 

bào ), tuy danh xưng có khác nhưng  cả hai đồng quy vào Bản Chất Hoà  do “ Âm Dương 

Hòa” hay “ Thuận Vợ thuận Chồng”theo tiêu chuẩn Nhân Nghĩa. 

Do đó mà nền Văn hoá của chúng ta được Thống nhất, người có học và không biết chữ 

đều tiếp cận được dễ dàng với nền Văn hoá Bất khuất . Nhờ vậy mà suốt dòng Lịch sử , 

kẻ thù Bắc phương không tài nào tiêu diệt nổi nền Văn hoá Việt để đồng hóa. 

  

Dân tộc Việt Nam đã có nền tảng Đoàn kết vững như bàn thạch, đó là “Tinh thấn: “ 

Nhân , Trí, Dũng “ hay “ Tình Nghĩa Đồng bào “ của Vua Hùng Dựng nước.  

 Con Người có Nhân hay có Tình thì tìm đến với nhau, yêu thương, kính trọng 

nhau, vì con Người bất toàn, có khi không tránh khỏi lối hành xử làm mất lòng nhau, nên 

phải Bao dung tha thứ cho nhau để không xa rời nhau,  Nhờ có nguồn Nhân ái hay 

Tình thương mà con người biết hành xử với nhau theo đức Nghĩa. Nghĩa là cách ăn ở 

công bằng với nhau hay “ Phải Người phải Ta “, tránh ích kỷ hại nhân, nhờ đó mà Hòa 

với nhau, Hòa là gốc đoàn kết từ thời Vua Hùng dựng nước . 

 

Châm ngôn lập Quốc:  Mẹ Tiên: Non Nhân, Cha Rồng: nước Trí, con Hùng Vương: 

Hùng Dũng  là nền tảng Tinh thần của Dân tộc. 

 

Con Rồng Cháu Tiên không phải là chuyện hoang đường mà là Nền tảng Tinh thần cho 

cả Dân tộc . 

 Cháu Tiên là giống nòi có Lòng rộng, nên sống cao cả, không thể ăn ở Bất 

Nhân, lấy việc hãm hại đồng bào làm mục tiêu đấu tranh.   

 Con Rồng là giống nòi có Trí sâu, có viễn kiến, không khôn vặt, không lập phe 

đảng, giai cấp,. .  lấy sự chém giết làm lý tưởng đấu tranh, cả đời cứ dơ quả đấm để dành 

miếng ăn. 

Nên nhớ Con Người “ Con Rồng Cháu Tiên “ không phải là con vật Kinh tế “ mà là 

con Người có Tâm Vật hài hoà hay “ Tình Lý tương tham “, cuộc sống có mối Liên hệ 

hài hoà với Trời Đất và mọi người. 

( Khốn thay! Khi nhắc đến Tinh thần Dân tộc thì nhiều vị lại xem như chuyện Cũ vớ 

vẩn, chẳng có ích lợi gì, mà gạt đi ! ) 

 

Thường nguời ta thường khinh khi  cho Văn chương Chất gia là Văn chương mách qué, 

chúng ta thử xem họ giải thích Nhân Nghĩa ra sao? 

Dòng Chất gia lại có những lời khuyên chi tiết dễ hiểu, dễ nhớ, nhờ dòng Văn hóa này 

mà suốt dòng lịch sử, các nhà cầm quyền Tàu cố tâm tìm mọi cách tiêu diệt Văn hoá Việt 

mà không làm nổi. 

 

 Về Đạo Nhân thì Chất gia bảo : 

 

Bầu ơi thương lấy Bí cùng, 

Tuy rằng khác Giống nhưng chung một Dàn 

 

Anh Em như thể Tay Chân 

 

Tay đức Ruột xót 
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Chị ngả Em nâng 

 

Máu chảy Ruột mềm 

 

Lá Lành đùm Lá Rách 

 

 Khôn ngoan đối dáp người ngoài, 

Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau! 

. . .  

Đây là “ Nguồn Tình “  keo son gắm bó Đồng bào với nhau 

 

 Về Đức Nghĩa thì Chất gia giải thích: 

 

Có Đi có Lại cho Toại Lòng nhau  

 

Cục Đất ném Đi, Hòn Chì ném Lại 

 

Phải Người phải Ta 

 

Ở cho Phải phải, Phân phân 

Cây Đa cậy Thần, Thần cậy cây Đa  

 

Chín bỏ làm Mười 

 

Ở đời Khôn Dại chia đôi 

. . .  

Đây là “ Nguồn Lý “  giúp sống hai chiều theo Dịch lý Việt để Sống Hòa với nhau. 

  

Nhờ mối Tương quan Hòa theo kiểu “ Đại Đạo Âm Dương hòa “ hay “ Dĩ Hòa vi quý 

“  không những giúp Đồng bào thành công trong việc Dựng nước và Giữ nước, mà 

còn giúp con Người biết sống Hoà cùng Vạn vật và Vũ trụ. 

Toàn thể Đồng bào cần phải ý thức phải chung nhau làm việc nước chứ không khoán 

việc nước cho một tôn giáo, đảng phái, Giai cấp nào. 

 

Qua những giai đoạn phế hưng của Dân tộc, chúng ta thấy đã xẩy ra điều trớ trêu  là 

những người cổ suý cho “ Nhân Nghĩa “ lại hành xử”  bất Nhân và Bất Công “, làm 

cho Nhân Nghĩa bị hoen ố, bị khinh chê mà xa lánh. Ngày nay hễ nhắc tới Nhân 

Nghĩa  thì cho là đã lỗi thời mà tránh đi, thực ra chỉ con người hèn yếu mới  không 

sống nổi theo đường Nhân Nghĩa, chứ Nhân Nghĩa cũng như Bác ái, Công bình hay 

Từ bi, Trí tuệ  đâu có khác gì, mất Nhân Nghĩa là mất Nhân Tình và Nhân Tính, nên 

chẳng có Duy Khoa học nào hay cây đũa Thần nào thay thế được, tuy Khoa học rất 

cần thiết cho đời sống, nhưng Khoa học mà không có Lương tâm ( nhờ Nhân Nghĩa )  

thì chỉ làm hủy hoại Tâm hồn!  
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Từ ngày chúng ta học theo ánh sáng Văn minh để tiến lên, thấy nền Văn hóa cha ông 

Bề ngoài  thì “ Xù xì da Cóc: Hình thức lù xù  “ mà không nhận ra Bên Trong lại “ 

Bọc Trứng Tiên: Nguồn Tình ”, không ngờ vì  bỏ Gốc “ Trứng Tiên “ mà Dân tộc tan 

đàn xẻ nghé, lý do tan hoang là “ chọn Một bỏ Một “, đưa tới cuộc sống  Một chiều “ 

có Ta mà không có Người “ .   Thay vì đi học tinh hoa của người đem về vun xới cho 

Gốc Dân  tộc ngày càng phong phú và sung mãn hơn, thì đàng này lại mê mãi theo 

hình thức bề ngoài của người ta, bỏ quên Gốc, sinh ra xa lạ với nhau, mà xa rời nhau.  

Một số con Dân chúng ta phần nào đã trở thành anh hùng cô độc!  Ngày nay  có một 

số quá tin vào Khoa học, đã xa rời đời sồng Tâm linh nơi Tôn giáo và Văn hóa làm 

cho đời sống mất thăng bằng, cắt đứt mối liên hệ với Tổ tiên, với Đồng bào, cho Nhân 

Nghĩa là vô bổ vì chẳng ai tôn trọng!  

Khi rời xa đời sống Tâm linh tức là xa nguồn Sống và nguồn Sáng thì con Người  sẽ 

xa rời “ Nhân Nghĩa “  mà vong Nhân và vong Thân 

 

Nói tóm lại, phương Đông thì nghiêng về nguồn Tình, còn phương Tây thì lại rất tiến 

bộ về Khoa học thuộc nguồn Lý. Nguồn Tình ( hay nguồn Sống ) và  nguồn Lý ( hay 

nguồn Sáng Khoa học ) cũng chỉ là Một, cả hai nguồn đều thuộc lãnh vực Tâm linh, 

hai bên tuy nghịch lý nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau như Tình và Lý, giúp cho đời 

sống được viên mãn nhờ “ Tình và Lý tương tham “, cũng như Thái cực “ Âm Dương 

hòa “ : Âm  thì u linh man mác như nguồn Tình, Dương thì rõ ràng khúc chiết như 

nguồn Lý của Khoa học. Nguồn Tình giúp cho Khoa học giữ lấy Lương tâm, còn 

nguồn Lý giúp cho cuộc Sống tránh hành xử Bất công. Duy Tình hay  Duy Khoa học 

đều làm cho cuộc sống con người mất quân bình.  Ngày nay là giai đoan Đông Tây 

gặp gỡ, hai bên tím hiểu, học hỏi nhau, bổ túc cho nhau để cho Nghịch lý Tâm linh / 

Khoa học được viên mãn, giúp cho cuộc sống Nhân loại được hài hòa, có thế nhân 

loại mới mong có Hoà bình.  

 

III.- Vấn đề Đồng hóa  

 
Nhà nghiên cứu tự do Nguyễn Hải Hoành ở trong nước cho rằng, nhờ Tổ tiên chúng ta 

có sáng kiến đọc tiếng Hoa theo cách Việt nên Tàu không đồng hóa nổi. 

Chúng tôi còn nghĩ rằng sở dĩ Việt Nam không bị Tàu đồng hóa còn do bởi nhiều lý do 

quan trọng khác: 

 

 1.- Bản chất Nho của Tàu và Việt ( hay Văn hoá của Tàu và Viêt ) khác nhau, 

đừng lầm là Việt Nam không có Nho ( Nho : Chữ Nho + Tinh thần Nho ) :  

Nho của Tàu thì “ Tham tàn và Cường bạo “ 

Nho của Việt thì “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “. 

( Trong Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

Nhân Nghĩa là nguồn cội của đức Hùng Dũng của Vua Hùng Lập quốc:  

 Hùng thuộc “ Huyết khí chi Dũng” ( Ngoại khởi: Sức mạnh của Bắp Thịt  ). 

   Dũng thuộc “ Nhân Nghĩa chi Dũng” ( Nội khởi: Sức mạnh của Tinh thần )  

 Hùng Dũng tạo nên Nội lực Dân tộc ( một Tâm hồn Tráng kiện trong một Thể 

xác khỏe mạnh ) theo cách “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo “  
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Ngày nay tự coi mình Văn minh hơn, chúng ta coi thường Nhân Nghĩa, chúng ta ưa xài 

thiên lý vạn lý với nhau, nghĩa là Duy lý một chiều, do lối sống cắt đứt mối liên hệ hai 

chiều này với nhau, mới  đẩy mỗi người ra một phương, Dân tộc chúng ta trở nên yếu 

đuối dần!     Nhân Nghĩa ở trong Tâm khảm của mỗi người, có tu dưỡng hàng ngày 

mới có được, không có bất cứ cây đũa Thần hay môn Khoa học nào của người ngoài 

mà thay thế được!  

 

 2.- Nhờ nền Văn hoá Việt Nam có hai dòng Thống nhất, Nhân Nghĩa hay tình 

Tình Nghĩa Đồng bào đã ăn sâu vào xương tủy của mọi người dân, ngày nay chúng ta 

thấy Cha ông xưa với hình thức bề ngoài lùi xùi, tưởng là họ thấp kém lắm, quả là họ 

kém Văn minh, nhưng lại giàu về Tình thuộc Văn hoá, mà Tình là nền tảng của con 

Người. Cứ xem những anh hùng Dân tộc trong lịch sử chống Tàu suốt dòng Lịch sử thì 

rõ. Tuy Văn hoá chúng ta đã bị sa đoạ do Nô lệ và chiến tranh liên miên, nhưng mà Tinh 

thần giữ vững được bờ cõi từ ngàn xưa cho tới ngày nay không phải là dễ dàng, những kẻ 

khiếp nhược không thể đảm đang.  Tuy là nước nhỏ, nhưng Cha Ông chúng ta đã phần 

nào ngăn được 3 thứ giặc của kẻ thù lớn: Chiến tranh, áp bức và bóc lột, do đó mà hao 

tổn về Vật chất và Tinh thần quá lâu ngày, do kiệt lực mà  không vươn lên được .  

Đó là lý do chúng ta cần phải chấn hưng lại Tinh hoa của nền Văn hóa Dân tộc để có 

Nội lực hầu giải quyết các nan đề của Dân tộc. 

 

 3.-Còn Vấn đề Cha ông chúng ta đọc tiếng Hoa theo cách Việt để không bị đồng 

hóa như Ông Nguyễn Hứa Hoành, chúng tôi thấy còn vài lý do khác quan trọng hơn: 

 

Trong 10 Ngữ âm của Tàu thì 9 Ngữ âm đều của Bách Việt, người Tàu chỉ có tiếng Quan 

thoại mà thôi.. Do đó là chúng ta đọc các bài thơ Đường bằng tiếng Việt nghe vẫn có 

Vần điệu hợp với luật Bằng Trắc như thường.  ( 1 )  

Tiếng Tàu có 10 Ngữ âm khác nhau, dân chúng Tàu ở các Tỉnh khác nhau ( thuộc các 

chủng Đại Việt ) có 9 ngôn ngữ khác nhau, khó trao đổi liên lạc với nhau, nhưng nhờ 

Chữ Nho mà Tần Thủy Hoàng thống nhất được nước Tàu vô cùng to lớn. 

 

 Chữ Giáp cốt, chữ Điểu Tích tự, chữ Khoa đẩu, chữ Nôm, chữ Lệ hay chữ Triện chắc có 

liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình hình thành và chuyển hóa,, thiển nghĩ chữ Nho 

( chứ không có chữ Hán nào hết ) đa số đều do công đóng góp của Bách Việt, vì Nho là 

Văn hóa của người phương Nam tức đại chủng Việt, lại nữa các nhà cầm quyền Tàu đa 

số đều sống đời sống Du mục, khi dùng bạo lực thôn tính Bách Việt cướp được chính 

quyền thì họ chỉ “ trị vì “để giữ Ngôi, vì không phải chủ nhân của nền Văn hoá , nên 

công việc “  cai trị “ đều phải nhờ các vị Nho sĩ trong chủng Việt đảm trách.    Vấn đề 

này rất phức tạp, đòi hỏi nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn nữa. 

 

 5.- Vấn đề suốt dòng Lịch sử, người Tàu không đồng hóa nổi người Việt là nhờ 

vào Tinh thần Hùng Dũng hay Bất khuất của Nho. Tàu đã đô hộ Việt Nam hơn 1000 năm 

và đem quân qua đánh đến  13 lần, nhưng đều thảm bại!. Điều đó chứng tỏ nước Việt tuy 

nhỏ bé, nhưng Tinh thần Bất khuất của họ lại lớn lao hơn nước khổng lồ Bắc phương! 

Tinh thần đó không phải của Nho thì ở đâu ra? Và có phải khi bỏ Nho thì tinh thần Dân 

tộc chúng  ngày cứ hao mòn dần ! 
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 6.- Để nhận ra Nho là của đại chủng Việt, chúng ta có thể bằng vào hai lý do: 

Trong lịch sử Tàu suốt 4712 năm ( Từ khi Lãnh tụ Du mục Hiên Viên Hoàng thôn tính 

Bách Việt, chứ  Lịch sử nước Tàu không thể lên cao đến thời Tam Hoàng Ngũ đế ), các 

nhà cầm quyền thuộc nền Văn hoá Du mục đã cai trị Tàu gần 3000 năm. ( 1  )  

 

Hai nữa, ngay ở nước Tàu các nhà cầm quyền Tàu đã bách hại Nho đến 5 lần:   

 Nhà Tần đốt sách chôn Nho sĩ. 

  Nhà Hán lập Viện Thạch Cừ, xen dậm, xuyên tạc Nguyên Nho của Khổng Tử 

thành Hán Nho bá đạo. 

  Nhà Nguyên xếp các Nho sĩ sau con Đĩ. 

  Nhà Thanh dậm lên áo mũ Nho. 

  Mao Trạch Đông cho Nho là “ Khổng Khâu nghiết phẩn chi học “ và làm 

cách mạng Văn hoá dể tiêu diệt Nho.   

Chúng ta phải tự hỏi: Nếu là Nho của riêng Tàu, sao trong lịch sử Tàu có đến 5 lần 

bách hại Nho?   

 

Điều này chứng tỏ Nho không phải là của riêng Tàu, Nho của Tàu là  Hán Nho bá đạo , 

Các nhà cầm quyền Tàu chuyên lo gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng, Nho của  

Việt là Việt Nho, bản chất của Nho Tàu và Việt đã được cụ Nguyễn Trãi tóm tắt như đã 

nêu ở trên kia.  

Sở dĩ Tàu cố tâm tiêu diệt Nho là vì tinh thần Nguyên Nho của Khổng Tử cũng như 

Việt Nho  tố cáo lối cai trị bá đạo của các nhà cầm quyền Tàu theo Hán Nho.  

( xem mục V: Sư phân biệt giữa Văn hóa Tàu và Việt ở phần cuối ) 

 

T.G. Kim Định đã dày công khai quật lên Việt Nho, thứ Nho mà Tàu  đã cưỡng đoạt sau 

khi thôn tính đại chủng Việt, các đời sau tìm mọi cách xen dặm, xuyên tạc và  vu cáo cho 

Tứ Di là mọi rợ để đoạt quyền làm Chủ, đẩy Tứ Di xuống làm Nô Văn hóa của mình!. Sở 

dĩ Nguyên Nho của Khổng Tữ bị các nhà cầm quyền Tàu xuyên tạc là vì Khổng Tử mới 

thuật lại được cái Khảm của Nho phương Nam mà chưa có cái Khung của Nho để không 

thể xen dặm và xuyên tạc được. Cái Khảm là Nội dung của Nho, là những câu rất cô 

đọng trong Kinh Điển của Khổng Tử,còn cái Khung là Cơ cấu nền tảng của Nho, theo 

Kim Định thì Cơ cấu là bộ Huyền số 2-3, 5 của Việt tộc, mỗi Huyền số có một ý nghĩa 

xác định, không thể giảng luận xuyên tạc như những câu quá cô đọng của Khổng Tử làm 

cho sai nội dung hay thêm những điều Bá đạo của Du mục trái ngược với Vương đạo của 

Nông nghiệp vào làm cho Nho thành mớ hổ lốn! 

 

Qua những lần đem quân qua xâm lấn, khi nào người Tàu cũng tịch thu sách vở Nho và 

phá hết bia ký có chữ Nho. Điều này chứng tỏ Tàu quyết tâm diệt Nho ( Việt ) là để tiêu 

diệt tinh thần Bất khuất của Việt Nam, cũng như Trung cộng tiêu diệt Nguyên Nho  để 

duy trì Hán Nho để bành trướng.  

Trước đây Mao cũng diệt Nho để mong tạo ra đạo đức CS, kết quả Đạo đức mới không 

tìm ra, nhưng Trung hoa lại rơi vào tình trạng vô Văn hoá, do đó Trung cộng lại phải lập 

Viện Khổng Tử - dùng áo cừu của Khổng Tử để che lốt Sói Trung cộng - để  lừa thiên hạ 

mà bành trướng theo  truyền thống bá đạo Hán Nho! 
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Cũng vì Tàu tịch thu sách Nho để tiêu diệt Văn hóa  mà Tổ tiên Việt đã dùng “ Khẩu từ “ 

của Chất gia thêm vào “ Văn tự “ của Văn gia để duy trì và phổ biến Văn hóa, đó là 

Văn chương truyền khẩu: “Ca dao Tục ngữ và các truyện Cổ tích “ cũng là nguồn mạch 

khác của tinh thần Bất khuất. Với Văn hóa Truyền Khẩu này, các nhà chính quyền Tàu 

không biết đàng nào mà tịch thu và đánh phá. 

Đây là cả một kho tàng Văn hoá vô giá cho quảng đại quần chúng Việt Nam. Vô giá vì 

không phải học hành nhiều để hiểu Kinh Điển, lại không mất công tốn tiền ghi chép vào 

sách vở, Văn hóa toàn là những câu ngắn gọn có vần điệu dễ hiểu, dễ nhớ giúp cho 

người vô học truyền nhau qua cửa miệng mà sống chan hòa với nhau được. Ca dao Tục 

ngữ tuy hình thức rất mộc mạc, nhưng Nội dung lại rất trử tình và ý nghĩa rất hàm súc và 

cao xa không kém với Kinh điển của Văn gia. 

Nhờ tinh thần bất khuất của Nho thuộc dòng Văn gia và cả dòng Chất gia mà Dân tộc 

chúng ta đã giữ vững bờ cõi gần 5000 năm. 

 

Kề từ khi bỏ Nho, “ Vất bút lông dùng Bút Sắt “, cho huyền thoại Tiên Rồng - nguồn gốc 

của Dịch lý với Tam cương Nhân, Trí, Dũng - là chuyện  hoang đường, là chuyện “ Trâu 

ma thần rắn “ thì tinh thần Bất khuất cuốn gói ra đi, Tinh thần Đồng bào ngày càng xa 

rời Dân tộc Việt Nam. Việc Nho đội nón ra đi, đưa tới tính trang suy thoái ngày nay, nhà 

cầm quyền CSVN thì “ Hèn với Giặc, Ác  với Dân ”, còn đa số chúng ta  thì trở nên Vô 

cảm và thiếu Trách nhiệm Liên đới mà tan đàn xẻ nghé!. 

Có một số tự coi mình là Văn minh hơn, chối bò Nguồn Gốc Dân tộc, nhưng có đâu 

tìm ra được “ Giá trị Tinh thần “ CHUNG “ nào CHO CẢ DÂN TỘC  “ để thay thế “  

Tinh thần Đoàn kết dựng nước “ của Vua Hùng! Khi con Người bị Lạc Hồn cũng  

như con thuyền không có Neo, nên sẽ lần lượt cuốn trôi tới dòng Nô lệ !? 

 

Các Tôn giáo của chúng ta thì quá đặt nặng về sự sống Đời sau, cho Đời là ảo hóa ( 

Maya ), Thế gian là kẻ thù, không lưu tâm đủ tới nhu yếu thâm sâu “ Thực, Sắc, 

Diện” của con người, các nhà cầm quyền lại không nhận ra được Đời sống Nhân dân 

cần phải được nâng cao cả ba nhu yếu cùng một lúc, nếu cứ để xã hội cho những kẻ 

bất Nhân, dùng điều Bất Nghĩa thao túng, làm cho cuộc sống xã hội rối ren, đa số 

nhân dân đói khổ, tạo cho  CS có chứng cớ, dùng xảo kế gian manh lừa đảo, để chiếm 

đoạt Chính quyền, mà gieo tai họa! 

 

IV.- Nền tảng Đoàn kết 
 

Nói về đoàn kết cũng có nhiều cách:  

 Đoàn kết theo Thiên lý Thái cực hay theo “ Nhân Nghĩa “ thì giúp giữ được 

Hòa khí, nên tinh thần Đoàn kết được tồn tại bền lâu. Phật giáo cũng có Từ bi, Trí tuệ, 

Kitô giáo cũng có Bác ái,Công bằng, các Tôn giáo khác cũng chẳng khác về bản tính 

Hòa, nếu tất cả biết cách sống Hòa với nhau thì làm sao mà chẳng kết đoàn ! Có phải 

mối tình Công thể nơi Dân tộc vắng mặt nguồn Tình? .  

 

 Còn đoàn kết để làm Giặc cướp thì đoàn kết theo Phe nhóm, theo Giai cấp, rồi cổ 

xúy Hận thù, cổ vũ hơn thua, đúng sai lăng nhăng, hùa nhau làm điều bất Nghĩa cướp 

giết.  Khi đang hùa nhau cướp phá, với tình “ Hữu ái Giai cấp, Phe nhóm “ thì hết lòng 

hy sinh cho nhau, nhưng khi cướp được Quyền Lợi rồi, thì mạnh ai nấy “ dành Của 
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cướp”, đưa tới cảnh dày xéo sát hại nhau đến nơi đến chốn.. Đó là bài học đau thương 

nhất của Dân tộc.  Cha ông chúng ta đã bảo: Khi chung Nhiệm vụ thì yêu thương 

nhau, khi chung Quyền Lợi mà không lý tới Nhân nghĩa thì lại giết hại nhau !  

Như thế có phải xã hội chúng ta mất đoàn kết là vì Văn hóa đã xuống dốc?! 

 

V.- Tìm về Suối nguồn Văn hoá  

 
Nghe quý vị bàn về Văn hóa, tìm về Nguồn suối của nền Văn hoá, quý vị nói đến Đình 

Làng, đến Thôn Làng tự trị, theo kiểu “ Phép Vua thua Lệ làng “, quý vị nói tới Ca dao 

tục ngữ, thiển nghĩ đó chỉ là cách đem tinh thần Văn hoá vào đời sống xã hội, nên chưa 

phải là Suối nguồn Văn hoá. Tổ chức Làng Xã cùng Phong tục tập quán chỉ là một trong 

5  Điển chương Việt .  

 

Năm Điển chương đó là: Huyền sử, Kinh Dịch, Trống Đồng,Trung Dung và Làng Xã.  

Tất cả có nguồn gốc từ Kinh Dịch ( theo Tinh thần của Việt tộc ) hay từ Thái Cực. 

 Thái cực là Thiên lý, chứ không là Nhân vi.   

Thái cực “ Âm Dương hòa “ là Minh triết về Vũ trụ quan và Nhân sinh quan của Việt 
tộc, chứ  không ai có Minh triết cả, người ta tưởng lầm là có Minh triết Hồ Chí Minh, chỉ 

vì Ông Hồ  xổ vài câu chữ Nho như “ Cần kiệm liên chính, chí công vô tư . . . “ với hy 

vọng lấy vài câu Nho để trồng mẫu người Bolchevick kiểu Mác Xít, Maoist để xây đảng 

Cướp ! Đây là sự lầm lẫm chết người, hay là một sứ cố ý lừa đảo, đánh lẫn con đen. Con 

Người nhân danh  “ Chính văn “ để thực hiện “ Tà đạo “,  là kẻ “Miệng Nam mô, bụng 

bồ dao Găm”! 

Qua hơn 70 năm trồng người, cùng với bao nhiêu phen “ rèn Cán chỉnh Cơ “, nào là 

Thiếu niên quàng khăn đỏ, nào là thanh niên CS được đào luyện ra sao  ra sao mà ngày 

nay những người cao cấp trong CSVN đã bị Chủ tịch nước tố cáo là “ Có nhiều bầy sâu 

“, Bà Tống thị Phòng thì bảo” Chúng ăn không trừ thứ gì “, còn trong một mẩu video, 

một bà ngoại thì bảo “ chúng ăn cả đến cái cạp quần”!  Còn nhân dân thì  làm ăn kiểu 

mánh mung, lừa đảo nhau, nhà cầm quyền thì xuất cảng nô lệ lao động và nô lệ tình dục 

mà làm giàu, thanh niên trong nước mất hướng sống, lâm vào cảnh nhậu nhẹt nhất thế 

giới,  khi “ cơm no ấm cật thì dâm dật mọi nơi “.  Việc này thì ai cũng đã thấy rõ, không 

biết vong linh ông Hồ đã biệt xứ với Mác Mao hay còn quanh quẩn quanh nơi Ba Đình 

để thấy rõ được sự nghiệp Kách mệnh vĩ đại của ông ?  

 Thử tìm xem trong 4, 5 triệu đảng viên CSVN, từ trên chóp bu đến dưới những tay giả 

dạng côn đồ,, có ai là người “ Cần kiệm liêm chính . . . ”, hay cả đời họ chỉ “ dùng Nước 

Bọt “ để lừa đảo, và dơ Búa Liềm đàn áp nhân dân để Thượng Hạ đảng CSVN cùng thi 

đua làm nghề cướp đoạt Quyền Lợi của toàn dân ?  

 

VI.- Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác 
 

Hiện nay còn có một số đảng viên kỳ cựu của CSVN cứ đinh ninh rằng mình nhiệt tình 

yêu nước và đã tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn bám vào thần tượng Hồ Chí Minh, vẫn cho Hồ 

Chí Minh và Chủ nghĩa Mác còn đúng, cho những người thừa hành sau này làm sai.  Xét 

cho kỹ thì ý tưởng này chỉ là do chuyện tranh dành Quyền Lợi của hai phe “ Trâu cày 

đày Trâu cột “ mà thôi.  Có điều là ai ai trong chúng ta cũng đều quý trọng Lòng Yêu 

nước của mỗi người, nhưng yêu nước bằng cách làm Nô lệ cho Kẻ thù truyền kiếp, cổ võ 



12 

 

Hận thù để làm Kách mệnh vô sản triệt để, hầu giết hại Đồng bào, phá tan tành đất nước 

thì “ Yêu nhau như thế bằng ngàn lần Giết nhau “! Đảng CSVN ngày nay đã rõ mặt 

là một phân bộ của đảng CS Tàu! 

 

Mỗi người chúng ta hãy bình tâm, tự mình trả lời cho chính mình những câu hỏi với ý 

sau đây để thấy rõ sự thật về ông Hồ: 

Khi một người làm sai thì cái lỗi là do đâu? Do cái Đầu nghĩ ra, do cái Miệng tuyên 

truyền, điều khiển, hay do Đôi tay thực hiện?  

Ông Hồ là Đảng trưởng, với cái Đầu rặc tư tưởng hắc ám Xít –Mác - Mao, dạy các đảng 

viên CS kiên định lập trường vô sản,miệng ông loa vang Mác là chủ nghĩa vô địch, thôi 

thúc toàn dân tập hợp dưới lá cờ búa liềm, mang theo hành trang   tác phong Hồ Chí 

Minh, theo  đảng CSVN quyết tâm thực hiện giai cấp đấu tranh nhằm thực hiện Công 

bằng xã hội, thế mà đã hơn 70 năm rồi mà chưa thấy cái tăm hơi XHCN nào cả, mà chỉ 

thấy  xã hội đã đồi truỵ đến tận đáy, các đảng viên CS và thành phần “ theo đóm ăn tàn 

“ đã đưa Việt Nam xuống Hỏa ngục Trần gian!   

 

Vậy thì:  

 1.- Ai là người đứng đầu đem chủ nghĩa CS tàn ác vào Việt Nam? 

 

 2.- Ai là người chủ trương và lập đảng để trồng người gian ác Cộng sản Việt 

Nam, để làm đấy tớ kẻ Thù, đưa tới tình trạng  Đảng mạnh trong đường lối ăn cướp cả 

nước qua  hơn 70 năm nhưng lại “ Hèn với Giặc, Ác với Dân” ?. 

 

 3.- Ai là người cho thi hành Chính sách về các cuộc Phát động quần chúng ,Cải 

cách xã hôi để phá nát hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc Việt Nam nhất là thuần 

phong mỹ tục của Văn hóa Việt Nam,  mục tiêu của đảng CSVN là tước quyền Tư hữu và 

quyền Tự do của toàn dân để chiếm Tài sản cho đảng, gọi là tài sản Nhân dân và cố giữ 

độc tài để trường trị, giúp từ tên xuống dưới cứ tiếp tục đua nhau cướp dật   ? 

 

 4.- Ai đã nhận kẻ Thù  truyền kiếp làm bạn, ai “ kiên định lập trường vô sản “để 

phân loại đồng bào ra nhiều giai cấp, trừ Tam đại Bần Cố nông, còn thành phần nào 

trong Đồng bào cũng được nhìn với nhãn quan kẻ thù. Khốn thay trong chế độ Nô lệ mới 

có Giai cấp Chủ và Nô, còn Xã hội VN thì có Đẳng cấp theo Tôn ti trật tự như: Sĩ, 

Nông, Công, Thương, ai thích nghề nào thì làm nghề đó, tuy có người làm nô lệ, nhưng 

Việt Nam cũng  không có Chế độ Phong kiến như Tàu. 

Ai đã giúp Tàu thanh toán cho hết “  thành phần tinh hoa của Dân tộc “ như các vị 

lãnh đạo các Tôn giáo, các đảng phái, các Trí thức, các địa chủ phú nông, công thương 

gia . .?  Chúng tôi không có ý chữa tội bất công cho địa chủ, nhưng địa chủ nào có tội thì  

phải dùng luật pháp công minh mà xét xử, đàng này đảng chủ trương  diệt đồng loạt địa 

chủ  ( tự gán ghép vào cho đủ số 5% )  để đoạt quyền Tư hữu của thành phần khá giả đợt 

đầu. Đến đợt   toàn dân làm tập thể, thì  mọi tài sản quốc gia đều được chuyển qua tay 

đảng CSVN, từ trên xuống dưới đảng viên CS  đều  mặc sức cướp đoạt.. 

 5.- Ai đã gây ra hai cuộc chiến tranh ngụy tạo để xây dựng đảng mà phá nát mọi 

nền tảng của Quốc gia, nhất là cuộc nồi da xáo thịt giữa thanh niên “ sinh Bắc tử Nam “ 

cùng thanh niên miền Nam! 
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 6.- Ai đã bí mật dâng lãnh hải và lãnh thổ cho Tàu công dưới nhiều hình thức đề 

trả nợ chiến tranh Huynh Đệ tương tàn?  

 

 7.-Ai đã rước Tàu cộng vào mọi ngỏ ngách của đất nước và giúp chúng lũng đoạn 

Chính trị, Văn hoá, Kinh tế, Giáo dục . . , nhất là An ninh quốc gia của Việt Nam như 

hiện nay? 

 

 8.- Đã 16 năm kể từ Hội nghị Thành Đô, sao đảng CSVN, đảng cứ hô hoán là 

Chế độ Dân chủ, mà  cứ giữ Hiệp ước bí mật bán nước cho kẻ thù, mà không đem tất cả 

mật ước ra trình với Nhân dân  ?  Các ổ làm ăn của người Tàu đã lốm đốm khắp từ Bắc 

chí Nam, mà nhà cầm quyền Việt Nam không được quyền kiểm soát??? Đó là những 

pháo đài “ Tĩnh vi Dân, Động vi Binh “để chớ cơ hội chiếm đoạt. 

 

 9.- Ai đã nhân danh bảo vệ truyền thống Văn hoá Dân tộc mà đánh phá Văn hóa 

Cha ông cùng thuần phong mỹ tục cho là lạc hậu, Văn hoá Tây phương cho là đồi truỵ, 

ai đã phá huỷ Lương tâm con người bằng Lừa đảo, Bịp bợm, Khủng bố để buộc thay 

trắng đổi đen, ai đã phá gia đình, cướp quyền giáo dục con cái của Cha mẹ để nhồi nhét 

thanh thiếu niên bằng Hận thù dối trá.  Ai đã tạo nên tình trạng xã hội đồi trụy ngày 

nay,những gì xấu xa nhất của loài người thì Việt Nam đều đứng đầu sổ thế giới!   

 

 10.- Phỏng Hồ Chí Minh có vô can và Đảng CSVN cũng vô can với thảm trạng 

Đất nước hiện nay và tiền đồ nguy vong của Dân tộc? Trước nguy cơ nhà tan nước mất 

đảng CSVN nay đang làm gì ?  

Nhân dân Việt Nam cũng cần phải trả lời những câu này cho chính mình về trách nhiệm 

liên đới của mình và đồng thời đòi hỏi CSVN phải giải thích rõ lý do cho toàn dân.  

 

 11.- Ngày nay chủ Nghĩa Mác với Duy vật Biện chứng, Duy vật sử quan với  Kinh 

tế  chính trị học đã được cả thế giới vứt vài sọt rác rồi, chính ngay vài nước CS còn sót 

lại cũng không tin, nhưng họ cứ nói theo Mác theo Hồ  để giữ độc đảng, chứ đa số đảng 

viên CS đâu có biết Mác Mao là thứ gì, chỉ có đi theo đảng CS, bảo vệ đảng mới có thể 

ăn cướp ngang nhiên mà làm giàu. Trong cơn bế tắc đảng CSVN chẳng biết đi vào ngỏ 

nào để thoát thân, nên cứ phải ôm cái đảng mà chờ ngày “  không dám nghĩ tới “!. 

 

Thế mà, khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Hồ Chí Minh đã nhảy đựng lên, hô to  là đã giác 

ngộ Kách mệnh Vô sản và Hồ Chí Minh cũng đã kiên định lập trường giác ngô của ông, 

ông ôm Thánh kinh  “ Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Tác phong Hồ 

Chí Minh “ để làm Kách mệnh.  Hồ Chí Minh quyết định phải trồng người Việt Cộng 

theo tác phong HCM  để quyết thực hiện Chủ nghĩa Mác theo Tinh thần “ Kách mệnh Vô 

sản Triệt để “ của Mao Trạch Đông để cứu nước ? Khốn thay! Tác phong Hồ Chí Minh  

là lừa đảo, là gian manh, qủy quyệt nhất thế giới để xây dựng đảng CSVN cướp bóc 

Nhân dân và làm nô lệ phá nước Việt giúp Tàu cộng! 

 

Ông Hồ chẳng biết gì đến Văn hoá Dân tộc, nên theo Tàu cộng triệt phá Hán Nho và Văn 

hoá Tây phương.  Tuy bá đạo nhưng Hán Nho vẫn còn một số Luân thường Đạo lý trong 

dân gian ngăn chặn phần nào Văn hoá xuống dốc. Kể từ khi Mao Trạch Đông tiêu diệt “ 

Khổng Khâu nghiết phẩn chi học “ thì nhân dân Trung hoa và Việt Nam đều sa vào 
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tình trạng Vô Văn hoá, ngày nay từ tầng lớp tối cao đến bàn dân thiên hạ, bất kể phương 

tiện và với bất cứ giá nào đều đang vùng lên dành dật  Quyền và Lợi bất chính, đặc biệt 

nhân dân Trung hoa đã vùng lên kiếm lời bằng cách tuồn hàng giả và hàng độc ra khắp 

thế giới! Còn Việt Nam thì bị Trung hoa tuôn hàng giả và độc qua đầu độc và làm tê liệt 

kinh tế và sức khỏe con Người Việt Nam. 

Từ khi Giang Trạch Dân cho thi hành Kinh tế có ba thành phần thì “ Tư bản đỏ  “ xuất 

hiện:  “  Đỏ để cướp Quyền, Tư bản do đoạt Lợi “. Khi Lợi Quyền liên kết chặt chẽ vào 

nhau là lúc Nhân dân Trung Hoa mất hết uy tín, đang bị cô lập với thế giới và sẽ xuống 

hố. Đảng CSVN cũng rập theo kiểu đó, các đảng viên CS ăn cướp mọi cách  để làm giàu, 

tạo nên tầng lớp Dân oan là thành phần trước kia đã giúp đảng CSVN lên ngôi, giúp 

đảng CSVN cưỡi lên đầu Dân tộc mà làm Nô lệ kẻ thù. Từ Trên xuống Dưới, từ Trong ra 

Ngoài  và Bốn bên, không phía nào là không có kẻ thù, liệu CSVN tồn tại bằng cách nào 

? 

 

PHẦN HAI: VẤN ĐỀ VĂN HÓA 

 

A.- Phần Chủ thuyết: Việt Nho và Triết lý An Vi 
 

Bây giờ chúng tôi xin quay lại vấn đề Văn hoá Việt Nam theo Tinh thần của Triết gia 

Kim Định, từ xưa tới nay cả Tàu lẫn Việt chưa ai thấu triệt vấn đề Nho - Văn hóa của 

Dân tộc - một cách có nền tảng và hệ thống từ Nguồn tới Ngọn như thế. Đó là Việt 

Nho được trình bày theo Tinh thần Triết lý An Vi, mặc dầu công trình chưa được viết 

theo kiểu Hàn lâm.. 

Chúng tôi xin đính kèm theo bài “ Âm mưu cướp đoạt và tiêu diệt Văn hóa . . . ) để tuỳ 

nghi. 

T.G. Kim Định đã đề ra Chủ thuyết Việt Nho, được trình bày theo triết lý An vi, và đã 

kiểm chứng Việt Nho qua 5 Điển chương Việt  để xác quyết Việt Nho là Nho của Việt  

Nam, tinh thần Nho  đã ăn sâu và huyết quản dân Việt, tạo nên tinh thần Bất khuất, chứ 

không phải là công trình vơ quàng xếp vội vào.  

 

I.- Nho giáo theo tinh thần Việt Nho  

  

Nho là nền Văn hóa Biểu tượng về Đồ hình và Số độ liên kết với nhau với chủ ý dùng 

Biểu tượng cụ thể ( Vật chất ) để gợi hứng cho Linh tượng vô hình ( Tinh thần ), tức là từ  

Biểu tượng vươn lên Linh tượng.  

Về Đồ hình thì có Hình của Thái cực viên đồ ( 4 ), Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái, Hà 

đồ Lạc Thư, Cửu trù, Hồng phạm.( Không tiện bàn ở đây ). 

 

Về số độ thì trong  những số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  có các số:  0, 1, 2, 3, 5 ( Thuộc     

các số  Vòng Sinh ) là nền tảng của nền Văn hoá Việt Nho. Nét Lưỡng nhất của các cặp 

đối cực theo Dịch lý là nét Nhất quán của Việt Nho . 

 

Các số độ được xếp theo đồ hình Ngũ hành có Trung tâm là hành Thổ, còn hai cặp đối 

cực:  Thủy ( 1: Lẻ )  / Hỏa ( 2: Chẵn  ) , Mộc ( 3 )  / Kim ( 4) được xếp theo 4 cánh của 

Thập Tự nhai, hai cặp đối cực được xếp đối  xứng với nhau qua Trung tâm hành Thổ ( 5 )  
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 Vì  “  Dịch: nghịch số chi Lý” nên:   

 Thuỷ: 1  < Lẻ > đối xứng với Hỏa : 2 < Chẵn > qua Thổ:5. 

  ( Mộc: 3 ( Lẻ > đối xứng với Kim : 4 <  Chẵn > qua Thổ: 5.  

Khi các cặp Đối cực giao thoa với nhau (Âm Dương tương thôi ) đạt thế Quân bình động 

thì Tiến hóa mà trở thành nét Lưỡng nhất.  

Khi mất đối xứng qua hành Thổ là hết biến hoá.. 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

Mộc ( 3 )  ←Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

Trong Số độ Ngũ hành ta thấy có các cặp Đối cực bằng số: 1 / 2 hay 2 / 1; 3 / 2 hay 2 / 3; 

1 / 4 hay 4 / 1 thì tỷ lệ độ cách biệt giữa cặp 2 / 3 hay 3 / 2 là nhỏ nhất, nên không bên 

nào thắng được bên nào, mà hai bên cứ níu kéo xô đẩy nhau lúc xích bên này lúc qua bên 

kia, đó là trạng thái Quân bình động, nhờ xê dịch mà Biến hóa liên tục.   

 Cuộc xô đẩy níu kéo này như trong cuộc kéo dây, hai bên tương đối ngang sức, nên 

cứ xê dịch qua lại liên tục,chẳng bên nào thua hẳn, đó gọi là thế quân bình động giúp 

chuyển đổi để tiến hoá, ta có thể gọi đó là win- win solution..   

 Một ví dụ khác, dưới tác dụng cân bằng của sức Ly tâm và Quy tâm, giúp các Thiên 

thể di chuyển không ngừng trong Không gian.      

 Trong cuộc sống con Người qua Tình Lý cũng vậy. Tình thì u linh man mác, Lý thì 

rõ ràng khúc chiết, nên nghịch lý nhau. Tuy vậy hai bên vẫn có thể hòa hợp được để tiến 

tới trạng thái Hoà, tuy không có mực thước nào để đo đếm Tình Lý, nhưng  với  Tỷ lệ 

Tình / Lý là 3 / 2 thì có thể đạt được. Tính có nhiều hơn thì hai bên không xa rời nhau, 

khi tới với nhau, xử  Lý với nhau thì phải công bằng theo hai chiều thì mới đưa tới trạng 

thái hòa. 3 , 2 không phải là con số toán học mà rất co dãn theo trường cá nhân và 

trường hợp khác nhau, chỉ  cần đến sự trội hơn của bên Tình. 

 Trong Điện học  khi hai ion  - và ion +  di chuyển ngược chiều giao thoa với nhau thì 

tạo ra  dòng Điện.    

 Trong Toán học thì có Vi phân và Tích phân. 

 Trong Hóa học thì có` Base và Acid có thể trung hòa.  

 Trong cuộc Sống, thì Nho sống chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục thì đạt Quả dục. 

 Trong cách Hành xử, Nho gia không để bị Cưỡng hành hay Lợi hành, mà chiết 

trung giữa Cưỡng hành và Lợi hành tức là An hành, những việc hợp với Nhân Nghĩa 

thì quyết làm và trái lại không hành động theo điều Bất Nghĩa . 

 Trong Triết lý thì khi Vô vi giao hòa với Hữu vì thì đạt An vi.    . . .  

 

Ngũ hành là biểu tượng cho “ nguồn sinh sinh hóa của Vũ tru “ , hay Tạo hóa lư.   Cặp 

đối cực Thủy / Hoả ( Thủy:Vạn vật chi nguyên, Hỏa: một dạng của năng lượng )  tượng 

trưng cho Vật chất và Năng lượng, Cặp Mộc / Kim tượng trưng cho Sinh vật và Khoáng 

chất, nên 4 hành tượng trưng cho thế giới Hiện tượng thuộc lãnh vực “ năng lượng Sáng 
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“, còn Hành Thổ tương trưng  cho Tâm linh thuộc nguồn “ năng lượng Tối “  ( 5 ) .  Con 

Người ở vị trí trung cung hành Thổ, theo “ Thiên - Nhân - Địa ”  nên mới “ Nhân linh ư 

vạn vật “  . 

 

 Đồ hình và số độ của Ngũ hành cũng đưa tới cách sắp xếp các số Lẻ  theo 4 Hướng ( 

Hình chữ Thập ) và số Chẵn  theo 4 phương bàng,( Hình Chéo Góc )  các cặp số xoay 

chuyển theo hai chiều thuận nghịch ( Hữu và Tả nhậm ) đan kết với nhau, cá biệt hóa mà 

sinh ra van  vật, đó là  Lạc Thư Minh triết ( xem Lạc Thư Minh triết.Kim Định ),  

Tương tự như Time – Space  - Continuum của Einstein, hai mô căn bản Thời ( Sợi Dọc )  

Không ( Sợi Ngang ) đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật ( Xem Warping Time and 

Space trong SPACE.com ). 

 

 
Hình Lạc Thư ( Matrix số 15 ): 15 bộ nước Văn Lang 

 

Hình chữ vãn ( Hình nhỏ bên trái ở trên: quay theo Tả nhậm ( Mạch nối các số như  

hình Lạc thư ở bên trái , quay trái chiều Kim Đồng hồ ) 

Hình chữ Vạn: quay theo Hữu nhậm  ( Cùng chiều Kim Đồng hồ ).  

 

Hai Đồ hình Ngũ hành  

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

Mộc ( 3 )  ←Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

 
Đồ hình Ngũ hành của ông Đông Biên 

 

 Có lẽ bị ám ảnh bởi chữ Ngũ hành đưa tới ý tưởng 5 góc, GS. Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm (  

Đại học thành phố Hồ Chí Minh ) trong cuốn “ Cơ sở Văn hoá “ và ông Đông Biên 

trong bài “ Bánh Dầy bánh Chưng và Âm Dương Ngũ  hành “ trên vietnamvanhien.net 

thì hành Thổ được đem ra 1 góc cùng với 4 góc của các hành khác thành hình 5 góc, 
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cách xếp này đánh mất sự đối xứng của hai cặp đối cực qua Trung tâm hành Thổ , đồng 

thời dời hành Thổ ra trấn 1 góc làm đánh mất vai trò Dung hóa của các cặp đối cực để 

biến hoá.  Ta có thể xem cặp đối cực như các Base và Acid trong phản ứng Hóa học, 

hành Thổ được xem như là một chất Xúc tác ( catalyst ) giúp cho cặp đối cực phản ứng 

với nhau, khi vắng mặt chất xúc tác thì phản ứng không xẩy ra, mất Biến hóa.  

 

   Cách xếp theo 5 góc làm cho Ngũ hành trở nên vô nghĩa, Ngũ hành không còn là nguồn 

sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ nữa.     

Các cặp Đối cực giao thoa là nền tảng của Dịch, Ngũ hành là Biểu tượng nền tảng  

của Nho, đối với Việt Nam là Việt Nho, nếu xếp sai thì nguồn sinh sinh hóa hóa  của 

nền Văn hoá của Việt Nam mất hết Biến hoá, nền Văn hóa mất nền tảng, nên mất 

luôn Nội dung.! 

Trong Ngũ hành, 4 hành xung quanh tương trưng cho thế giới Hiện tượng ( Hữu ) , 

còn Hành Thổ tượng trưng cho Thế giới Tâm linh ( Vô ). Khi Vô Hữu giao thoa với 

nhau thì đạt trạng thái Hòa, hay Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.  

 

II.- Cơ cấu Việt Nho 
 

Việt Nho có  những Huyền số  nền tảng : 0, 1, 2-3, 5 . 

 

Số O: Tượng trưng cho VÔ CỰC : TUYỆT ĐỐI 

( Thái cực nhi VÔ CỰC: Hỗn mang chi sơ. Vị phân Thiên Địa < chuyện Ông Bàn Cổ >  ) 

Khi khối Hỗn mang chưa phân chia thì gọi là VÔ  CỰC , nghĩa là Vô biên. 

 

Số 1: Tượng trưng cho Thái cực: Nhất nguyên lưỡng cực ( 2 →1 ): Tương đối 

( Thủy phán Âm Dương: < Ông Bàn Cổ >  )  

Khi khối Hỗn mang phân chia thành đối cực Âm Dương thì thế giới Hiện tượng tương 

đối thành hình. Âm Dương tượng trưng cho các cặp đối cực trong Vũ trụ, khi cặp Đối 

cức níu kéo xô đẩy nhau  đạt trạng thái hòa theo thế Quân bình động thì vừa Tiến bộ vừa 

cân bằng ( Nho bảo : “ Âm Dương tương thôi “ để đạt “ Âm Dương hoà”. 

Các cặp đối cực Gái / Trai, Cái / Đực, Mái / Trống, Nhụy Cái / nhụy Đực giao hợp với 

nhau mà truyền sinh thì mới có  nguồn Sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ. Nếu không có các 

cặp đối cực đó thì quả Đất chỉ là một bãi sa mạc mênh mông. 

Với cái nhìn Nhất nguyên Lưỡng cực thì  những biến hóa do các cặp đối cực giao thoa 

trong  Vũ trụ tạo ra  Tiết nhịp hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm ).  

 

( “ The teaching words from heaven: one Yin, one Yang is the Path. The Path of 

evolution: the Yin and Yang balance Principle (Âm Dương Hòa ) is the Path to 

stabilize to develop to be in peace. The warnings from heaven: anything, any person 

goes out of the Yin and Yang balance Principle, the cruel things will occur.: Nghịch 

Thiên giả vong ”  )  

   
Hình Thái cực viên đồ 
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 Âm màu Đen, Dương màu Trắng. Trong Âm có mầm Dương (điểm trắng ) , trong Dương 

có mầm Âm ( điểm đen ) Nho bảo:Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn: 

Mỗi đối cực là một ion: Âm: ion -,Dương:  ion + . 

 

 ( Xem bài 4 và 5 ở dưới để thấy các đối cực của Thái cực trong các thuyết khác nhau về 

Vũ trụ : Năng lượng Tối / Năng lượng Sáng, Không gian hữu hình và Không gian vô 

hình, Vật chất / Phản Vật chất, Người / Phản Người. . .  . ,duy chỉ có Nho đã đề cập tới 

sự giao thoa của các Đối cực để tạo nên trạng thái Hòa ) 

 

Bộ Huyền số: 2-3, 5  là Cơ cấu của Việt Nho  

 

Bộ Huyền số này xuất phát từ Đồ hành và Số độ của Ngũ hành. Các số 2, 3, 5  đã được 

tìm thấy trong các Di vật cũng như Cổ nghệ của Tổ tiên xưa như cây Phủ Việt, cái Qua, 

cái Tước, cái Gỉả, cai Đỉnh,( Tất cả đều chứa bộ số 2 – 3 ),  Trống Đồng… cũng như nhà 

3 gian 2 chái, nhà 5 gian 2 chái, vái 3 vái, rót 3 chén rượu, đốt 3 nén nhang, bậc tam ( 3 

) cấp, cổng Tam ( 3 ) quan, đánh 3 hồi Trống,. . Đền thờ gồm 3 nhà : Thượng, Trung, Hạ. 

. . .  ( xem bài 2 ở dưới  )  

  

Từ nền tảng đó cũng như ý nghĩa của Bộ số Huyền niệm, Việt Nho được hệ thống thành   

triết lý Nhân sinh.  

 

III.- Ý nghĩa của bộ Huyền số  2 – 3, 5  của  Việt Nho  
 

Nội dung Việt Nho  

 1.- Vũ trụ quan động ( số 2 ) .  Số 2 ( 2→1: dual unit ) là nét Lưỡng nhất.  Các 

cặp Đối cực giao thoa  thành Nét Lưỡng nhất theo tỷ lệ  hòa 3 / 2 là nền tảng của Dịch.. ( 

Tham thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số ).  Dịch lý là Thiên lý, là nguồn Sinh Sinh hóa Hóa của 

Vũ trụ.   
Con người biết sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý theo Hiện tại miên trường thì con 

Người được phát triển toàn diện ( gồm Tâm linh / Khoa học tuy nghịch lý nhưng lại hài 

hòa với nhau  )  
 

 2.- Nhân sinh quan Nhân Chủ ( số 3 ) : Số 3 là Tam tài: Thiên-Nhân-Địa.  Con 

Người không Duy Tâm ( Thiên: 1 ), không Duy Vật ( Địa: 2 ) , nên Nhân ( 3 )  có Tâm 

Vật hài hòa, nên  là “ Thiên Địa chi Đức”  hay “ Tinh hoa của Trời Đất “. Nhân  có 

khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường. Con Người Nhân chủ có khả năng làm chủ Vận 

hệ mình, gia đình mình và Đất nước mình.  Con người Nhân chủ có khả năng Tự chế 

để sống Hoà với mọi người. 

 

 3.-Nguồn Tâm linh ( số 5 ). Số 5 là số độ của hành Thổ trong Ngũ hành, trong 

khi 4 hành xung quanh tượng trưng cho Hữu, thì Hành Thổ tượng trưng cho Vô,cho 

nguồn Tâm linh. Tâm linh là nguồn Sống ( Nhân ) và nguồn Sáng ( Nghĩa ) 

Khi sống theo Nhân Nghĩa thì mọi người sống Hòa với nhau, Dân tộc đoàn kết với 

nhau để Cứu và Dựng nước.    Đây là Chủ đạo Hòa. 

Tâm Linh là nguồn mạch của Văn hoá Thái hòa bắt nguồn từ Thiên lý. 
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 4.-  Lộ đồ:  Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên hạ.  

 

 Tu thân  để trau dồi Ngũ thường: Đạo Nhân, Đức Nghĩa ( Nghĩa= Lễ, Trí, Tín ). 

 

 Tề gia và xử thể theo mối Liên hệ Hòa của Ngũ luân giữa: Vợ Chồng ( 1) , Cha 

Mẹ và Con cái ( 2 ) , Anh Chị Em với nhau ( 3 ) ,Nhân dân và Chính quyền ( 4 ) , Đồng 

bào với nhau ( 5 )  theo tiêu chuẩn Nhân Nghĩa.   

Văn hoá Việt được đặt trên Nguyên lý  Mẹ ( Nguồn Tình ) với “ Tình Lý tương tham”.  

 

Ngũ luân Hòa  của Việt khác Ngũ luân < Bạo lực >  của Tàu. 

 

 Ngũ luân của Tàu: Quân thần ( 1 ) , Phụ tử, ( 2 ) Phu phụ ( 3 ) , Huynh đệ ( 4 ) , Bằng 

hữu ( 5  ).  

Văn hoá Tàu đặt trên Nguyên lý Cha ( Nguồn Lý:  Duy Lý )  

Do mưu đồ “ chiếm công vi tư “ của các nhà cầm quyền Du mục Tàu bằng cách xen dặm 

các yếu tố bạo động Du mục vào làm cho Nguyên Nho của Khổng Tử thành một thứ hổ 

lốn giữ Vương đạo và Bá đạo.   Qua hàng ngàn năm giao lưu Văn hóa, mớ hổ lốn Vương 

đạo và Bá đạo của Hán Nho đã che lấp tinh hoa của Nho, nên  cả hai Dân tộc đều bị sa 

đọa, do  đó muốn có Nội lực Dân tộc thì phải phục hoạt lại Tinh hoa của Nho mới vươn 

lên được. 

 

   Trị Quốc bằng cách thiết lập các Cơ chế xã hôi theo các cặp đối cực thích hợp 

để vừa Tiến bộ vửa Quân bình. 

 

 Bình Thiên hạ theo Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh Đệ “ 

Đây là lộ đồ có Gốc Ngọn vững bền và hài hoà để Dựng Nước và Cứu nước nhờ cặp đối 

cực giao thoa nên Tiến bộ trong trạng thái Quân bình động mà trường tồn. 

  

Nhờ biết nương theo Dịch lý làm sao cho các cặp đối cực trong mọi Cơ chế được hài hoà 

thì mọi cơ chế được phát triển đồng bộ  mà mưu phúc lợi cho toàn dân. 

 Đây là một tiến trình đi từ Gốc tới Ngọn, từ từng Cá nhân con Người tới Gia đình và  

Xã hội, mỗi người, mỗi thành phần, mỗi lãnh vực đều phải tuần tự nhi tiến cho ăn khớp 

với nhau,, chứ không thể làm riêng, làm mau, làm tắt để có cuộc sống an bình hạnh phúc 

được.  

 

Tiếc thay! Vì bị mớ hổ lốn Hán Nho bá đạo lấn áp làm Nho trở thành quả cam còn vỏ 

mất ruột, nên Văn hóa Việt cũng bị suy thoái. Ngày nay nghe nói đến Nho là người ta  

liên tưởng tới hình ảnh Lý Toét mà dè bỉu xa lánh, khốn nỗi khi bỏ Nho thì người Việt 

đánh mất tinh hoa Việt, tức là  mất tinh thần Bất khuất để tồn tại và phát triển con 

Người. 

 

  Có người lại bảo Nho là thứ Văn hóa lạc hậu vô dụng ấy đã làm cho Dân tộc tụt hậu 

sao còn nhắc tới làm chi cho tốn công vô ích.?    

Thưa:Nho là nguồn Biến dịch theo Thiên lý giúp mọi người biết cách sống Hòa với 

nhau theo Tiết nhịp Hòa của vũ trụ, chỉ vì nền Văn hoá bạo tàn của Bắc phương làm 
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cho Nho hoen ố, che lấp mất bản chất Hòa, khiến con Người theo Nho bỏ mất tinh 

hoa của Nho, nên  mới bị sa đoạ. Nho đã giúp Dân tộc ta đóng được vai trò Tự Chủ 

trong gần 5000 năm.  Hy vọng ngoài Chủ Đạo Hòa của Tôn giáo cũng Văn hoá theo 

tinh thần Nho, trong chúng ta có vị nào tìm ra được nguồn Hoà chung nào cho cả 

Dân tộc mà thay thế vào, nếu không thì chúng ta hãy tạm chấp nhận tinh hoa “ bản 

chất Hòa của Nho” , vì Nho không những chung cho Dân tộc ta mà còn chung cho cả 

vùng Đông Nam Á xa xưa nữa.       Số là “ Vô tri bất mộ “mà thôi! 

 ( Xem cuốn “ Văn hóa Đông Nam “ của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net )  

Căn do là con Người đã đánh mất nguồn Tâm linh, nên hết linh, chứ không phải Nho 

không linh.( Linh tại ngã, bất linh tại ngã ). 

  

 5.-  Đạt quan: Trong cuộc sống Nho không Diệt dục,cũng không Đa dục mà là 

Quả dục, trong cách hành xử ở đời Nho không để bị Cưỡng hành cũng như Lợi hành 

mà An hành nhờ An vi, nhờ đó mà cuộc sống dược Phong Lưu, an nhiên tự tại hay có 

Phong thái An vi.  Đây là cuộc sống Hạnh phúc. 

IV.- Nền tảng cụ thể của Việt Nho 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Nột dung: Mục 7. Kim Ðịnh ) 

“ Ðể thiết lập được Việt Nho cần vượt qua hai bước, trước hết phải tìm hiểu Nho là 

gì, khác triết Tây Âu ở chỗ nào, khác Ấn Ðộ làm sao.   Bước hai là Việt có triết lý 

chăng, và nếu có thì nó khác với Nho ở điểm nào? 

Có thưa được câu hỏi này mới nói lên được hai chữ Việt Nho một cách nền tảng.  Ðiểm 

hai này rất tế vi, có thể coi như chẻ sợi tóc làm 4, tuy nhiên nếu không tìm ra tang chứng 

thì chưa đạt lý, và do vậy vấn đề quốc học không thể thiết lập được.  Cả hai vấn đề này đã 

được bàn rộng rồi: Ðiểm một trong bộ triết lý An Vi gồm 10 quyển, điểm hai trong bộ 

triết Việt Nho gồm hơn 10 quyển ( Cửa Khổng,Nhân bản, Chữ Thời, Tâm tư, Việt lý tố 

nguyên, triết lý cái Ðình, Lạc thư minh triết, Loa thành đồ thuyết, Tinh hoa ngũ điển,Vấn 

đề nguồn gốc văn hoá Việt Nam, Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc, Văn Lang vũ bộ . . .  ).   

Việt Nho cũng là An Vi nhưng được xét về mặt nguồn gốc. 

 

1.- Mối liên hệ Người với Người 

 

Bài này được thu gọn vào mối liên hệ Người với Người tức điều rất cụ thể và thiết thực.  

Vậy Việt Nho khác với Tây Âu ở chỗ liên hệ giữa Người là Luân: 

  Tây Âu chỉ có 1 luân là Chủ Nô   

 Còn Việt có tới 5 Luân ( Ngũ Luân ) là Vợ Chồng, Cha Con, Vua tôi, Anh 

em, Bè bạn. 

Ðó là 5 mối Nhân luân có thể dịch theo tiếng mới là Liên hệ Người với Người.  Nói là 

mới vì được trào lưu nhân vị ( personalist ) đã muốn phản lại bầu khí xưa của Tây Âu với 

Luân Chủ Nô, chứ không là Người với Người, mà là Người với Vật: Chủ là Người, Nô 

là Vật, hoặc là sự vật hay súc vật, Chủ có quyền giết hay bán một đồ vật, nên mới nói là 

Luân mà không nói là Nhân luân. 
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2.- Đạo xây dựng trên Vợ chồng 

 

Sau đây xin tập trung vào câu phát đoan của sách Trung Dung: “ Quân tử chi Ðạo, tạo 

đoan hồ phu phụ ” : Ðạo quân tử khởi đầu từ chỗ Vợ Chồng. Ðó là câu sách đơn sơ, 

nhưng nhìn theo lối Cơ cấu lại hàm chứa nhiều vấn đề hệ trọng.    Ðiểm trước hết là Ðạo 

xây dựng trên Vợ Chồng.  

3.- Đạo đặt trên con Người 

 

Câu này nói lên 2 điểm: Một là Ðạo đặt trên con Người mà không trên Sự vật hay Ý 

niệm trừu tượng ngoài con Người. 

4.- Đạo đặt trên Đoàn thể 

 

Hai là Ðạo đặt trên Đoàn thể con Người mà không trên Cá nhân.  Ðiểm đặc trưng của 

Việt Nho là đặt trên Đoàn thể con Người, khác với xã hội Tây Âu đặt trên Cá nhân, còn 

Việt Nho đặt trên Gia đình.   Ðặt nền theo mẫu Gia đình thì xã hội Tình: Vua Quan 

được gọi là Cha Mẹ dân khởi từ chỗ đó, cũng như người trong nước xưng hô là Ông Bà, 

Chú, Bác, Cô, Dì.  Ðây là những danh xưng trong Gia đình.   Ðó cũng là phát đoan theo 

câu sách trên là nhấn mạnh Gia đình.  Ðó là tinh thần chung thuộc xã hội Tình, khác xã 

hội Tây Âu là xã hội Lý.  Ðiều này đem lại cho Cá nhân nhiều tự do hơn ( không bị ràng 

buộc bởi Gia đình ) nhưng cũng dễ đưa đến chuyên chế cùng cực, vì giữa Chính quyền và 

Cá nhân không còn một đợt lót nào làm êm dịu sức nặng của Chính quyền.   Chính Cộng 

sản lấy việc phá Gia đình làm điểm quan trọng trong Tam vô.   

Các xã hội Tây Âu vốn coi thường Gia đình, nhưng đến Cộng sản thì không những 

coi thường mà còn cố tình phá đổ.  Ðó là phá nét đặc trưng của Việt Nho. 

5.- Sự khác nhau giữa Việt và Nho 

 

Ở đây xin chú ý đến sự khác biệt giữa Việt và Nho nằm trong câu sách với bản dịch.  

a.- Về từ ngữ và thứ tự trước sau 

Sách nói Phu Phụ, mà bản dịch nói Vợ Chồng.  Ðây không phải là sự xếp đặt câu văn, 

mà chính là sự xếp đặt có tính chất Cơ cấu, tức nói lên cái gì sâu xa hơn nhiều : nói Vợ 

Chồng hay Phu Phụ thì đàng sau mỗi bên đều có một Cơ cấu, một đại đồng văn lớn 

lao.  Ðằng sau Vợ Chồng thì có Âm Dương, Cầm Sắt, Tiên Rồng, Nhà Nước: nói 

theo số là vài ba, lưỡng tham.   Còn đàng sau Phu Phụ là Càn Khôn, Uyên Ương, 

Gia Thất, Kỳ Lân. . .   

Nói theo số là tham lưỡng, tức đặt lớn trước nhỏ, ba trước hai, mạnh trước yếu, 

lượng trước phẩm.  

b.- Về Ngũ luân 

Theo đó ngũ luân của Tàu là: Quân Thần, Phụ Tử, Phu Phụ.  Còn theo Việt là : Vợ 

Chồng, Cha Con, Vua Tôi. . . 
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Ðó là chỗ Tàu Việt khác nhau, nhưng phải nói là tiểu dị mà đại đồng.  Ðại đồng ở 

chỗ cả hai đều xây trên Nhân luân mà không trên tài sản hay giòng máu như bên Âu 

Ấn. 

Xin mở dấu ngoặc để nói rằng Âu Ấn cũng có đủ Ngũ luân như Việt Nho, nhưng đó là do 

sự thể có như vậy, và được tài bồi trên bậc Lương tri, chứ không được đưa vào Cơ cấu 

nên khi Hegel nói liên hệ người xây trên Chủ Nô, trên Giai cấp đấu tranh là nói đúng theo 

Thể chế, Đức lý và triết học Âu Tây. 

 

Như thế khác hẳn với Việt Nho: Cả hai đều có Ngũ luân được đặt trên Cơ cấu 2 – 3  và 

khi xét giữa Tàu và Việt thì có sự Dị biệt nhỏ tuỳ nói Phu trước Phụ hay Vợ trước Chồng.  

Khi đã hiểu nét đặc trưng của Tàu và Việt như thế rồi, ta mới thấy câu sách trên nói lên 

thứ tự của Việt  tức đạo Quân tử khởi đầu từ Vợ Chồng mà không từ Vua Tôi.    

   

Căn cứ trên thứ tự sinh thành thì khởi đoan của Việt hợp lý hơn vì xã hội Việt Nho 

được thiết lập theo mẫu Gia đình, nên Vua Quan gọi là Cha Mẹ dân. Vậy trước khi có 

vua phải có Cha Mẹ, trước khi là Cha Mẹ phải là Vợ Chồng. Vợ Chồng quả là bước khởi 

đoan cho Gia đình cũng như Xã hội.  Ta có thể tìm dấu vết trong Ca dao, nơi mà gái khởi 

đầu là chuyện thường: 

  Anh kia lịch sự đi đàng, 

  Mời anh hãy ghé vào làng nghỉ chơi. 

 

  Hởi anh đi đàng cái quan, 

  Dừng chân đứng lại, em than đôi lời. 

Có thể nói càng về xa xưa thì những câu gái ve tra càng nhiều.  Ðây là phạm vi dân gian.”  

 

 

VI.- Nội dung Việt Nho  : 
 

(Tinh Hoa Ngủ Điển: Việt Nho theo nghĩa siêu việt . Kim Định )  

 1.- Tâm linh trong  Suy tư. ( Logique ) 

 2.-Tam tài như nền tảng Siêu hình ( metaphysic ) 

 3.- Nhân Chủ tính làm nền tảng Triết lý ( Philo ) 

 4.-Gia tiên làm nền tảng Tôn giáo. ( Bàn thờ được xếp theo Văn Tổ ( perfect 

ancestor ) 

 5.- Gia đình làm nền tảng Xã hội, nên không là xã hội tranh đoạt, nhưng là xã hội 

Hợp tác với hai nét đặc trưng : 

 6.-Tự do : nền tảng Giao liên giữa người với người. 

 7.- Bình sản: Kinh tế Hợp tác, mà không tranh đấu cướp đoạt. 

 8.- Tả nhậm như dấu hiệu cho một đức Lưỡng nghi khác. 

 

B.- Phần kiểm chứng 

Chúng ta có thể kiểm chứng  Chu thuyết Việt Nho qua 5 Điển chương Việt để vững tin là 

Việt Nho là thực sự của Việt chứ không phải của riêng Tàu, vì Tinh hoa Nho đã thẩm 

nhập vào trong cốt tủy của nhân dân Việt. Ta có thể nhận thấy trong cách Ăn, Nói, Mặc, 

Làm, cách Sống cùng Phong tục tập quán, đâu đâu cũng có mặt của nét Lưỡng Nhất, 

nguồn Biến dịch trong Vũ trụ.( xem bài 2  ở dưới )  
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 1.-Huyền sử là sử về Huyền thoại: Huyền thoại có hai loại : Thần thoại và Nhân 

thoại. Huyền sử của Việt Nam thuộc về Nhân thoại, thuộc về con Người Nhân chủ: tự 

Chủ, tự Lực, tự Cường. Con Người Nhân chủ không là con Người Duy Tâm ( Thiên ) , 

không Duy Vật ( Địa ), không Duy Nhân ( Vô Thiên vô Địa ) mà là con Người Tâm Vật 

hòa hai.( Tinh hoa của Thiên Địa : Thiên Địa chi Đức ). Huyền thoại Tiên Rồng là nền 

tảng hay Ngọc Long Toại được chôn dấu ở phương Nam là nền tảng Dịch của Việt , 

 

 2.- Kinh Dịch của Việt xuất phát từ Vật biểu kép Tiên Rồng ( số 2) hay Ngọc 

Long Toại là cặp Vợ Chồng ( số 2 ) được tổng quát thành Âm Dương ( số 2 ) . Dịch là 

nguồn Biến hoá bất biến trong Vũ trụ  theo “ Đại Đạo Âm Dương hòa “. Con Người phải 

nương theo Thời gian để biến đổi theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, bằng cách nương  theo 

“ Hiện tại miên trường: ever present  “ để “ Hoàn thiện mọi việc Làm : perfect of 

things“ và “ Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hoà : perfect for Being “  để phát triển toàn 

diện mà cùng nhau Dựng Nước và Cứu Nước. 

Còn Kinh Dịch của Tàu mượn Vật biểu Rồng ( số 1)  của Việt, nên “ Độc Dương bất sinh 

“, hết biến hoá, do đó mà Hán Nho của Tàu như quả cam còn vỏ mất ruột.   

 

 3.- Trung Dung là lối sống “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “ hay “ Doãn chấp quyết 

Trung”, tức là lối hành xử theo Thiên lý  “ Có Người có Ta “, nghĩa là hành xử với nhau 

theo lẽ Công bằng  để đạt mục tiêu Hòa, chứ không theo lối “Mâu thuẩn thồng nhất “ 

cực nọ nuốt chửng cực kia sinh ra Duy lý cực đoạn, độc tài, độc trị.. 

 

 4.- Trồng Đồng. Mặt Trống Đồng tượng trưng cho Tiên qua người mang lông 

chim  trên đầu mà ca vũ, Thân Trống có hình Thuyền Rồng tượng trưng cho Rồng. Các 

Diễn đề trên mặt Trống triển diễn bản Ca Vũ của “ Thiên, Địa, Nhân “   theo chiều Tả 

nhậm tức là “ thuận Thiên “, được gọi là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhthm ). Đó 

là Tinh thần “ Vạn vật đồng nhất thể”, “vạn vật tương liên” cùng lối  sống “ Thuận 

Thiên ( lý ) giả Tồn, nghịch Thiên giả vong “. 

 

 5.- Làng xã là nơi thể hiện tinh thần Việt Nho qua chế độ Bình sản để thực hiện 

Công bằng Xã hội hầu mưu phúc lợi cho toàn dân.( hay cách khác là đem Công lý vào 

đời sống xã hội ) Những Lệ hội, Phong tục Tập quán đều mang tinh thần Thuận thiên của 

Nho. 

 

C.- Đường lối cai trị 

 

I.- Ba lối cai trị 

Chúng ta nên phân biệt có ba lối cai trị: 

 

 Nhân giả:  An nhân 

 Trí giả:      Lợi Nhân 

 Úy giả:      Cưỡng nhân 
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Cha ông chúng ta đã chọn lối Nhân trị nghĩa là Lễ trị ( Nhân giả ) và Pháp trị ( Lợi 

giả ), tức là lối sống Chiết trung giữa An Nhân và Lợi nhân, còn CSVN thì theo lối    

Úy giả Cưỡng nhân.  

 Lễ trị giúp mọi người tự chế tránh phạm luật, đó là hàng rào cản bên Trong mỗi 

người nhờ Nhân Nghĩa .  

 Còn Pháp trị  là dùng Luật pháp Xã hội làm hàng rào cản bên Ngoài, giúp ngăn 

những người không tự chế được phạm luật. Đó là tính chất  “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo  “ 

của nền Văn Hóa.  

Tổ chức Làng Xã là cung cách “  Thể Nhân Đính Nghĩa “ vào đời sống mọi người theo 

lối Nhân trị để mưu phúc lợi cho toàn dân.  

 

II.- Nền tảng của Chế độ 

 

 Về Chế độ thì phải biết lấy Dân làm Gốc, Gốc có vững mạnh thì nước mới được 

an ninh:” dân duy bang bản, bản cố bang ninh “ . Đây là nền tảng của chế độ Dân chủ, 

nếu nhà cầm quyền độc ác thì phải giết đi, vì “ Giết một ông vua bạo ngược,cũng giống 

như giết một tên phàm phu tục tử :”  Tru bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu.” 

 

Một chính quyền của dân thì phải lo đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu của con Người , đó 

là: 

 1.- Nhu yếu ăn uống và tiện nghi nhật dụng. 

 

 2.- Nhu yếu xây dựng gia đình thành Tổ ấm để mọi người sống hoà với nhau, 

nhất là để rèn luyện những mầm non Trai hùng Gái đảm cho đất nước và dùng gia đình 

làm viên gạch nền tảng xây dựng xã hội hòa bình.  

 

 3.- Nhu yếu để cho mỗi người đều có  quyền Tự do về Tôn giáo, Văn hóa . . 

.giúp trau dồi Thể diện, xã hội phải cung cấp Cơ hội và Phương tiện cho mọi người dân 

trau dồi Nhân cách ( tu dưỡng Tư cách ) và trau dồi khả năng ( rèn luyện Khả năng ).    

Đó là đường lối giải phóng mọi người trong chế độ Dân chủ.   

Cha ông chúng ta đã bảo: “ Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã : Nhu cầu ăn uống,  nhu 

cầu Tính dục để truyền sinh hầu làm nhiệm vụ tạo hóa con, nhu cầu Thể diện, cả ba nhu 

cầu đều là Thiên bẩm”.  Đây là 3 nhu yếu thiết thân của con Người, thiếu nhu yếu nào 

cũng làm cho cuộc sống con Người nghịch với Thiên lý, vì mất quân bình . 

  

III.- Các Cơ chế xã hội 

 

Tuy mỗi Cơ chế có những mục tiêu riêng biệt, nhưng toàn bộ Cơ chế quốc gia phải được 

xếp thành hệ thống với mối Liên hệ Cơ thể , có vậy thì các Cơ chế mới được đồng bộ  để 

vừa Tiến bộ vừa Cân bằng hầu tồn tại vững bền.    Nét Lưỡng nhất trong mỗi Cơ chế có 

thể đáp ứng được nhu cầu đó. 

  

 1.- Về Chính trị thì phải làm sao cho cặp Đối cực Nhân quyền và Dân quyền  

thành nét Lưỡng nhất mà lo nâng cao Dân sinh cùng Dân Trí hầu chấn hưng Dân khí để 

làm cho Dân giàu nước mạnh. Tỷ lệ Tham ( 3 ) Lưỡng ( 2 ) là tỷ lệ Hòa:  “ Tham Thiên ( 

3 ) Lưỡng Địa ( 2 ) nhi ỷ số “ . 
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 2.-Về Kinh tế thì điều hợp giữa Công hữu ( Công điền công thổ ) và Tư hữu để 

cho ai ai cũng có phương tiện sống xứng với Nhân phẩm. Đây gọi là Kinh tế Bình sản 

 

 3.-Về Giáo dục thì phải đào luyện cho mọi người Thành Nhân ( có Tư cách ) và 

Thành Thân ( có Khả năng ) để có Trai hùng Gái đảm mà Cứu và Dựng nước. 

 

 4.-Về Kinh tế  thì phải điều hòa giữa Dân sinh ( Phú chi ) và Dân Trí ( Giáo chi 

), khi Dân sinh và Dân trí được nâng cao thường xuyên thì Dân khí sẽ được chấn hưng,, 

đó là Nội lực của Dân tộc, nhất là  để cho ai ai cũng có phương tiện sống xứng với Nhân 

phẩm. 

.  

 Đây cũng là cung cách “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo “ rất cần thiết  cho sự phát triển bền 

vững của Quốc gia, chứ không phải là lý thuyết suông, không có giá trị nào mà không  

phải cố gắng và hy sinh dài lâu.  Nếu cứ ngại Núi ( Ngại tu Đạo Nhân: Nội nơi cá nhân  

) e  Sông ( Không thực hành Đức Nghĩa: Ngoại: trong Gia đình và ngoài xã hội  )  trong 

Lộ đồ Dựng nước thì đương nhiên sẽ mãi  “ Hèn với Giặc, Ác với Dân “ . 

  

 

IV.- Nguồn mạch  của nền Văn hoá Việt 

 

Nguồn gốc của Văn hoá Việt bắt nguồn từ Dịch lý: “ Dịch : Nghịch số  chi Lý “ . Đó 

là Lý Thái cực của  “ Đại Đạo Âm Dương hoà “ . Đây là Thiên Lý: Lý Thái cực 

Nghịch số của Lý Thái cực gồm các đối cực: Tiên / Rồng, Vợ / Chồng, Lẻ / Chẵn, Trời 

/ Đất, Khôn / Kiền, Nhân / Trí, Tình / Nghĩa, Thời gian / Không gian. .. Âm / Dương. 

Khi Âm Dương nghịch lý “ tương thôi “ nghĩa là níu kéo xô đẩy nhau mà lập nên thế 

Quân bình động thì Tiến bộ và trường tồn nhờ luôn ở trạng thái Quân bình động .  

Khi các cặp Đối cực thành nét Lưỡng nhất thì Âm Dương Hòa, cũng vậy khi cặp đối cực 

Vợ Chồng  kết đôi làm Một thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “. 

Đó là Dịch Lý, nguồn Biến dịch của Vũ trụ, sự Biến dịch này là Bất biến, nên có thể 

lấy “ Nhất biến ứng vạn biến “ hay “ Nhất lý thông vạn lý minh “, vì Thái cực là Lý 

Mẹ của mọi Lý Con. 

Nét Lưỡng nhất của Dịch là sợi Chỉ hồng hay nét Lưỡng nhất hay nét Nhất quán 

xuyên suốt nền  Văn hoá Việt. 

 

Người ta cứ lầm tưởng Kinh Dịch là của Tàu, thực ra qua cuộc thôn tính Đại chủng 

Việt, Tàu thâu nhận Dịch của Đại chủng Việt, họ chỉ hớt được 64 quẻ để bốc phệ mà 

không nhận rõ sự biến hoá nơi nền tảng Dịch về Nhân sinh.  Lý do là trong khi Việt 

có vật biểu kép Tiên Rồng, viên Ngọc Long toại  là cặp Vợ Chồng, thì vật biểu Tàu là 

Vật biểu đơn, thời Hiên Viên hoàng Đế là Chim Cú, đời nhà Thương là Bạch mã, đời 

nhà Hán mới nhận Rồng mà bỏ Tiên, vì Tiên không hợp với khẩu vị bạo động của Du 

mục. Do  vật biểu đơn nên “ Độc Dương bất sinh “, mất động cơ biến hóa , đó là Gốc 

bạo động của Hán Nho bá đạo .  Đây là sự phân biệt nền tảng giữa Nho của Việt Nho 

và Hán Nho. 

Văn hóa Tàu là “ Dĩ Cường lăng Nhược “ , Văn hoá Việt có nền tảng “Âm Dương 

hoà. Triết gia Kim Định cũng dựa trên nguồn gốc này mà  lập nên triết lý An Vi tức là 
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sự tổng hợp giữa triết lý Vô vi của Đông phương và triết lý Hữu vi của Tây phương 

thành thứ triết lý Hòa giải bằng cách “ chấp Kỳ Lưỡng đoan “ , mà  không là “ mâu 

thuẩn thống nhất “ thành độc cực như của Mác, nguồn của độc đoán, độc đảng, độc 

quyền . 

 

 Ngoài Dịch lý, Việt  còn có Luật Giá sắc và Luật Loại tụ làm thành ba luật lớn trong 

Vũ trụ. 

 

Luật Giá Sắc là Luật Gieo Gặt (  tượng tư như Luật Nhân quả của nhà Phật ) 

 Gieo thứ gì thì Gặt thứ nấy 

 Ai gieo thì kẻ ấy Gặt 

 Gieo một thì gặt trăm. 

 

Luật Loại tụ là Luật “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “hay “ Tuồng nào 

theo Tập nấy “ ( Vân tòng Long, Phong tòng Hổ ). 

 

V.- Sự phân biệt giữa Văn hóa Tàu và Việt 
  

1.- Tam cương của Viêt là  Nhân, Trí, Dũng 

( Mẹ Tiên Non Nhân, Cha Rồng nước Trí, Con Hùng Vương Hùng Dũng ) 

 

2.- Ngũ Luân của Việt ( Nguyên lý Mẹ )  

 a.,- Vợ Chồng “ Thuận Vợ thuận Chồng “  Quân tử chi Đạo tạo đoan hồ Phu 

Phụ”. 

 b.- Cha Mẹ và Con cái ( Phụ từ  tử hiếu ) 

 c.- Anh Chị Em với nhau: “ Trai mà chi Gái mà chi, sao cho ăn ở Nhân Nghì  

( Nghĩa ) mới nên “, “ Huynh Kính đệ Cung: Anh em kính trọng nhau ( Cung Kỷ Kính 

tha )  .  

 d.- Đồng bào với nhau ( Tất cả đều bà con với nhau gọi nhau bằng Chú Bác, Cô 

Dì, Cậu Mợ. . . ) 

 e.- Nhân dân và Chính quyền: Nhân quyền và Dân quyền phài điều hòa. 

Quan có cần thì Dân không vội. Quan có vội thì quan lội quan sang 

Tòng Đạo bất tòng Quân, nhân chi đại hạnh dã. 

Quân xử Thần dĩ Lễ. 

( Tuân Tử )  

Nếu Vua coi Thần như cỏ rác thì Thần coi Vua như trộm đạo ( Khấu thù )  

( Mạnh Tử ) 

 

3.- Tam cương của Tàu: Quân, Sư, Phụ   

  

4.- Ngũ luân của Tàu (  Nguyên lý Cha ) 

a.- Quân thần “ Tôn quân làm Thiên tử “ với ngu Trung  

( Quân xử thần tử, Thần bất tử, bất Trung ) 

 

b.- Phụ tử: “ nhất Nam viết hữu thập Nữ viêt vô “ với Ngu hiếu:   

( Phụ khiển tử vong, Tử bất vong, bất Hiếu ) 
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c.- Phu phụ: Chồng Chúa ,Vợ Tôi. ( Nam nữ thụ thụ bất thân )  

d.- Huynh đệ: Quyền Huynh thế phụ  

e.- Bằng hữu 

 

5.- Nền tảng Chế độ  của Việt  

 

Dân duy bang bản, bản cố bang ninh 

Dân khả cận, bất khả hạ 

Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Quân vi khinh ( Mạnh Tử )  

Đấng Hoàng Tổ ( Đại Vũ có lời huấn thị rằng: 

Dân nên thân  cận, chớ có coi khinh, Dân là Gốc của nước, gốc có bền, nước mới an ninh  

Tiếng Trời là tiếng dân  ( không là tiếng Vua  ) 

Lệnh ông không bằng Cồng bà 

Phép Vua thua Lệ Làng 

Làng trên Nước 

Hiếu trên Trung 

Thiểu số trên Đa số 

Cha ông chúng ta nói: Âm trước Dương, Vợ trước Chồng, Thất trước Gia, Cầm trước Sắt. 

Đêm trước ngày. . ., 

Đó là nét đặc trưng của Lưỡng nhất tính, tức không để cho mạnh hiếp Yêu, Vua 

hiếp tôi, Chồng hiếp Vợ. 

 

6.- Nền tảng chế độ của Tàu 

 

Trọng Nam khinh Nữ, tôn quân làm Thiên Tử để “ Dĩ Cường lăng Nhược “  bằng đường 

lối: 

Tham tàn và Cường bạo  

Gây Chiến tranh,  

Cướp bóc  

 Bành Trướng . 

 

Nhiều vị không phân biệt những khác biệt trên, thay vì chỉ trích Hán Nho lại bài xích 

Khổng Tử , Không Tử có Công thuật lại nền Văn hoá phương Nam của chủng Việt, gọi là 

Nguyên Nho ( thực ra không phải Khổng giáo ) nền Văn hoá này bị các nhà cầm quyền 

Tàu làm cho hoen ố thành Hán Nho bá đạo. 

 

 PHẦN BA: KẾT LUẬN 

 
 1.- Nho không phải riêng của Tàu mà chung cho các chủng tộc ở Đông Nam Á, 

trong đó có Tàu, Nhật, Hàn, Việt. Cứ xem xã hội Nhật, Nam Hàn và Trung Hoa ngày nay 

thì phân biệt được Nho của hai bên. 

Nho của Việt thì Nhu thuận có Bản chất Hoà bình, còn Nho của Tàu thì bạo động có bản 

chất Chiến tranh, chúng ta nên phân biệt cho rõ để gạn đục khơi trong những chi tiết của 

nền Văn hoá đã bị Hán Nho làm hoen ố . Trước kia Việt Nam tiến bộ không thua Nhật và 

hơn Nam Hàn, nhưng bỏ Tinh thần Bất khuất của Nho nên mới sa sút tận nền.  
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 2.- Việt Nho là nguồn cội của Tình thần Đoàn kết, Nho đã được kết tinh vào huyết 

quản Việt, nên có tinh thần Bất khuất, kể từ khi bỏ Nho để học theo người ngoài một cách 

vô ý thức thì rơi vào nạn phân hóa . Bỏ Nho là bỏ mất tinh hoa Việt về nhiều phương 

diện. 

 

 3.- Vì âm mưu tiêu diệt Văn hoá Việt,  Tàu đã tìm mọi cách đánh tráo chủ quyền 

Nho, nên các nhà Tân học Việt không nghiên cứu kỹ, đã bị đánh lừa, cho Nho là của Tàu, 

Nho là quê mùa lạc hậu, họ không phân biệt được thứ Nho hủ lậu đó là Hán Nho của 

Tàu, không nhận ra Việt cũng có Nho mà Nho của Việt thì lại khác, nhưng đã bị Hán Nho 

che lấp, nhưng tinh thần Nho đã ăn sâu vào huyết quản Việt,  vào thể chế Làng xóm, vào 

phong tục tập quán. . . . ngày nay khi đề cập tới Nho, nhiều người đả kích và xa lánh, 

nhưng chẳng tìm ra được những vấn để nền tảng của con Người và Dân tộc để thay thế, 

cứ chạy quanh tìm đũa thần đã hết linh!. 

 

 4.- Đa số các  nhà làm Văn hoá  chỉ chú trọng về Văn học và nghệ thuật, còn triết 

gia Kim Định lại đi sâu vào Triết lý Nhân sinh. Đó là cốt tuỷ của Văn hóa Nhân bản  có 

nguồn gốc Tâm linh hay cách khác là triết lý Nhân sinh đặt trện nền tảng con Người, có 

Đạo lý làm Người và có khả năng đem Đạo lý vào Đời để Cứu và Dựng nước. 

 

 5.-Việt Nho là nền Văn hoá Dân chủ, đặt nền tảng trên Con Người  và Gia đình 

với mối Liên hệ Hòa Dân tộc.  Khi có được  Con Người Nhân Chủ hay Trai hùng Gái 

đảm, cùng Chủ đạo Hòa đoàn kết toàn dân và Lộ đồ xây dựng các Cơ chế xã hội  được 

tiến bộ  đồng bộ với nhau thì sẻ mang lại phúc lợi cho toàn dân.  

  

 6.- Thiết tưởng muốn giải quyết Nan đề của dân tộc thì vấn đề Tiên quyết là phải 

phục hoạt lại Tinh thần Dân tộc, phải hóa giải những vần đề phân hoá giữa các thành 

phần trong Dân tộc, những xích mích giữa các Tôn giáo, sự khác biệt giữa thành phần 

Cựu Tân, giữa các giới khác nhau, giúp tất cả quy về một mối chung, mối chung đó là 

Tôn giáo đại kết, vì sự tồn vong của  Quốc gia Dân tộc, những người không có Tôn giáo 

và có Tôn giáo  đều nên quay về Gốc Hòa của Dân tộc theo tiêu chuẩn Nhân / Nghĩa, hay 

Từ bi / Trí tuệ hay Bác ái / Công bằng, nói gọn lại là Tình / Lý để làm hoà với nhau. 

 

Quảng thời gian từ năm 1961 đến 30 / 4 / 1975, miền Nam Việt Nam đã trải qua một 

giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Phần đông cứ nghĩ rằng đó là sự kỳ thị về Tôn 

giáo, thực ra đó là sự giao thoa giữa Thành phần lạm dụng Tôn giáo do Bắc Việt dựt 

dây và Ngoại lực với mục tiêu là làm cáo chung nền VNCH, chế độ đã xây nên Thủ đô 

Sàigòn đã được ví von là Hòn Ngọc Viễn Đông!  Dân tộc chúng ta bị đưa vào mê hồn 

trận xào xáo đau thương hơn thời kỳ Nam Bắc phân tranh !  
 

 7.-  Phải có một “ phong trào canh tân đời sống “  mới mong lay chuyển được 

cơn mê nhiều phía và lâu ngày của Dân tộc.  Các thành phần lãnh đạo Tôn giáo, các 

vị trí thức, các nhà làm Văn hóa, các vị  làm Truyền thông xã hội phải đóng vai trò 

quan trọng hàng đầu mới mong làm Lay Tỉnh  Ý thức Dân tộc được. 

Đây là giai đoạn mà Cha ông chúng ta bảo “ Thù đồ nhi Đồng quy”, nghĩa là tất cả 

thành phần khác nhau của Dân tộc phải quay về một mối Nhân luân chung, tuy 
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phương cách và đường lối của mỗi Tôn giáo, mỗi nền Văn hóa, hoặc thành phần sống 

theo Lương tâm  có khác nhau, nhưng mục tiêu chính đều là mối Liên lệ Hoà.   

 

Hiện tượng này chẳng khác nào Hơi nước từ Đại Dương phân bố ra Tứ phương, biến 

thành nguồn nước tưới nhuần mặt Đất cho vạn vật tốt tươi, phần nước đó lại được ngấm    

xuống thành nguồn nước ngầm,  nước Suối, nước Sông  lại đổ ra Biển, lập thành  Chu 

trình biến hoá kín để giúp vạn vật sinh tồn và phát triển. Đời sống Dân tộc cũng vậy từ 

nguồn Gốc Dân tộc tung ra khắp nước để phát triển bản sắc riêng, nhưng rồi  tất cả lại 

phải quay về Gốc chung tiến theo Chu kỳ mới, có thế mới duy trì được sự sinh tồn và phát 

triển. 

 

 8.- Toàn dân cùng nhau Kết hợp thành Mặt trận gồm “ Tổ chức xã hội Dân sự “  

và Tổ chức  “  Canh tân đời sống “ ( thuộc Tôn giáo, Văn hóa, truyền thông ),giúp mọi 

người dân phát triển Tư cách và Khả năng để giúp “ Tổ chức xã hội Dân sự “  chống lại 

Bất công xã hội một cách công minh và có hiệu quả , hầu chuyển hoá chế độ Độc tài qua 

chế độ Dân chủ, có thế mới có cơ hội và điều kiện để cải tiến Dân sinh, nâng cao Dân 

Trí, chấn hưng Dân khí. Đây cũng là dịp vừa làm vừa học để phát triển mọi mặt cũng là 

dịp phải bám chặt vào thời thế để tạo nên Anh hùng  hay Trai hùng Gái đảm để Cứu 

nước và Dựng nước. 

  

 Chung quy chỉ có  ba vấn đề :  

 

 1.- Vấn đề con Người,  

 2.- Vấn đề  Dân tộc với Đạo lý làm Người,  

 3.- Vấn đề đem Đạo lý vào Đời ( Hay đem Công lý vào Xã hội ) để cứu con 

Người và Dân tộc .   

 

Chúng tôi thiển nghĩ không có cây đũa thần nào ngoài Đạo lý về con Người và Dân tộc 

để cứu nước được.  

Chúng tôi chỉ học hỏi về Văn hoá, không làm Chính trị chuyên nghiệp, nhưng là thứ văn 

hóa có Triết lý nhân sinh, chứ không là Văn học nghệ thuật không liên quan gì đời sống 

thiết thân của mọi người dân, tuy làm Văn hóa nhưng chúng tôi vẫn có thái độ chính trị 

công dân rõ ràng, mà nền tảng của Chính trị là sự “ Công bằng tương đối “ trong xã hội 

để đem lại phúc lợi cho mọi người dân.   

 

Tóm lại, nan đề của Dân tộc là Con Người  Bất Nhân và Xã hội Bất công! 

 

Nhờ nghiên cứu về Văn hóa, chúng tôi hy vọng có thể tìm về nguồn cội của con Người 

Bất Nhân và Xã hội Bất công là do đâu, nguồn gốc của mối Liên hệ Hòa, với một 

Chính lược dẫn đường, còn việc thực hiện sự Công bằng vào các Cơ chế xã hôi là 

lãnh vực của các nhà làm Chính trị và các chuyên gia mọi ngành. 

 

Triết gia Kim Định đã để 50 năm để khai quật lên nền Văn hóa Thái hòa của Tổ tiên, qua 

33 tác phẩm còn lại, chúng cũng đã kế tục học hỏi hai thập niên qua và viết được 8 cuốn.  

8 cuốn được tạm gọi là Bộ sách Văn hoá Dân tộc, phần động các cuốn sách của Triết gia 

Kim Định hầu hết là những bài cảo luận, để hướng dẫn sinh viên tìm về nguồn Văn hoá 
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Dân tộc, nên rất dàn trải, khó mà có cái nhìn tổng quát, chúng tôi đã tổng hợp các tài 

liệu của T.G. Kim Định thành 8 Chủ đề khác nhau, mỗi cuốn như một cuốn Tư điển, có 

Chương, Mục, Tiểu mục đàng hoàng được in thành Mục lục ở đầu mỗi cuốn, giúp cho 

giới trẻ đọc các bài dễ hiểu hơn và khi cần tìm hiểu vấn đề gì thì chỉ cần xem Mục lục và 

trang sách liên hệ cạnh đó là mở ra được ngay, nên rất dễ truy cứu, không tốn công lần 

mò từng trang sách. 

Tủ sách Kim Định và bộ sách Văn hóa Dân tộc của chúng tôi đã được đăng trên mạng 

vietnamvanhien.net. là phần đóng góp của chúng tôi như là bổn phận Công dân cho Đất 

nước. 

 

Đây là công trình vừa rộng lại vừa sâu: 

 

  Rộng vì đã lần mò từ Đông sang Tây, từ Kim lên Cổ qua nhiều lảnh vực cả Tâm 

linh và Khoa học. 

  Sâu vì không chỉ quanh quẩn ở mặt Ý thức mà lặn sâu xuống Tiềm thức và Siêu 

thức. 

  Lại vì các nền Văn hoá đã xen lẫn vào nhau, Hán Nho đã là mớ hổ lốn giữa 

Vương đạo và Bá đạo, nền cần phải tìm cách gạn đục khơi trong để nhận ra bản chất của 

Nho nhất là Việt Nho, do đó cần phải có nhiều thời giờ đọc cho hết hàng 7, 8 ngàn trang 

và đọc kỹ để phân tích và tổng hợp mới bao quát được, vả lại trong đó có nhiều đề quyết 

ngược đời phải hiểu rõ mới chấp nhận được.  Có bỏ công học hỏi theo 5 bước như của 

Tổ tiên mới lãnh hội sâu xa được. Đó là : Bác học, Quảng vấn, Thận tư, Minh biện và 

Đốc hành hay còn gọi là “Sôi Kinh nấu Sử “.   

 

Có một điều khá trở ngại là vì vấn đề quá rộng lớn, lại vừa  phải  lội  ngược Giòng Đời 

để tu Thân, rồi lại phải bơi xuôi Giòng để Sống hòa với mọi người, mọi việc phải bất đầu 

từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới Lớn, từ Đơn giản tới Phức tạp, phải tuần tự nhi tiến, không thể 

nhảy vọt, làm tắt làm ngang, do đó trở nên khó khăn, nên cần  phải đọc Công trình cho 

hết cho kỹ, hiểu cho rõ, làm cho đến nơi đến chốn, cổ động mọi người cùng đồng lòng 

làm, mới đem lại kết quả bền lâu, đây là công việc lớn lao và dài hơi, cần nhiều Thời 

gian và Tâm huyết của toàn dân, chứ cứ lướt qua Công trình như người cưỡi ngựa xem 

hoa hay chỉ lướt qua để tìm xem điều mình thích, thì chắc sẽ thất vọng. 

 

Xin giới thiệu để quý Anh tuỳ nghi. 

 

Hy vọng những vị lưu tâm đến nền Văn hóa nước nhà sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu thêm, 

kiện chứng với những phát minh khoa học mới, hoàn chỉnh hơn và được viết lại thành hệ 

thống theo lối Hàn lâm, nhất là phải chuyển qua ngoại ngữ, giúp giới trẻ tiếp cận nền 

Văn hoá Tổ tiên một cách dễ  dàng hơn.  Vấn đề quan trọng là hoàn thành cho được Bộ 

sách Dân tộc gồm Kinh, Triết, Sử, Văn như T.G.Kim Định hằng kỳ vọng, tiêc rằng đã quá 

già,việc này chúng tôi đã không đủ sức lực và thì giờ cũng như trình độ để làm xong. Cần 

phải có Ban Tu thư cấp Quốc gia mới mong làm nổi.  

Hy vọng có nhiều vị sẽ tiếp tay. Khi đã có bộ sách Dân tộc như Bộ Thành kinh của Tôn 

giáo, thì tinh thần Dân tộc sẽ duy trì được bền vững.  
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Thân chúc quý Anh luôn khỏe mạnh và cầu chúc cho mọi công việc ích quốc lợi dân của 

quý Anh gặt hái được nhiều thành quả. 

 

Thân ái, 

 

Việt Nhân 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tham khảo: Xin xem thêm các bài ( 1 ),  ( 2 ),  ( 3 ),  ( 4 ), và ( 5 ), chúng tôi đính kèm 

bài số 4  và bài số 5 một cách dè dặt vì bài viết có phần nhạy cảm, nhưng là  vấn  đề  

cũng cần được tìm hiểu cho rõ Thực,Hư, trong đó có hình ảnh của “ Thái cực viên đồ “  

mà người Hành tinh gởi xuống, đây là nguồn gốc của Vấn đề Văn hoá chúng ta đang tìm 

hiểu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 1 ). HAI NỀN VĂN HÓA 

( Cơ cấu Việt Nho: Kim Ðịnh ) 

 

“ Văn hoá loài người có muôn sắc thái, nhưng khi xét tận căn cơ lại chia ra được hai 

nguồn đã được đổ khuôn tự xa xưa do hai trào sống: một là Du mục, hai là Nông 

nghiệp.  Hai tiếng này phải hiểu cách rộng rãi:  Du mục bao gồm những miền đất mênh 

mông tự Cận Ðông đến Viễn Ðông và ta sẽ gọi là Tây Bắc.   

Còn Nông nghiệp tuy có nhiều nơi nhưng ở đây có ý chỉ những miền mênh mông đủ sức 

gây ảnh hưởng lâu dài vào văn hoá như miền bình nguyên Ba Thục, hay đồng bằng 

Hoàng Hà, Hoài Giang, Dương Tử giang. . .   Ðây là hai miền để ấn tích sâu đậm trên 

văn hoá loài người nên chia thành hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng lâu ngày 

pha trộn vào nhau.  Và tuy ngày nay không còn nền văn hoá nào thuần chất nông hay 

du, nhưng cần đơn giản hoá để có vài tiêu điểm giúp cho việc nghiên cứu được dễ dàng.  

Vậy nên chúng tôi tạm dùng hai nét đó để phân loại các nền văn hoá, miễn phải hiểu trên 

đại cương và cách co dãn uyển chuyển. 

I.- Đời sống Du mục 

Riêng về lối Du mục đã mang tính chất nước đôi, gắn yếu tố Du thuộc thời Săn với yếu tố 

Mục đã đi vào Nông nghiệp.  Tuy nhiên nói về đại để thì du mục còn mang nhiều yếu tố 

thời săn lượm ( Civ. I . 36 ). Ở thời này việc săn lượm chưa là truyện giải trí hay tuỳ phụ 

như sau này, nhưng là vấn đề sinh sống, ngoài việc săn lượm không còn nghề nào khác.      

Vì thế để cho được sống tất phải đi săn.  Ðã săn là có truyện đổ máu. Thế rồi sự kiện 

thường xuyên đó ngấm dần vào tiềm thức gây ra sự thích thú làm cho con vật hay tha 

nhân đau khổ ( Civ. I . 76 ).  Tha nhân càng đau khổ càng sướng đó là căn do những hình 

khổ kéo dài: đốt bằng lửa bé, đóng đanh treo cho hấp hối cả mấy ngày, đóng cọc đít dựng 

ngồi lên nhưng không cho cọc đâm sâu lên bụng để thủng thẳng mà chết. . .   Chính đó là 

căn do của sự tàn nhẫn đã trở nên dấu hiệu của giai đoạn du mục nên sau này khi 

đã bước vào văn minh phải lâu lắm con người mới bỏ dần đi được.   
Thời du mục có thể coi như đoạn cuối cùng của săn hái nên còn mang yếu tố chung với 

săn hái: cũng ở lều cũng tôn thờ Tù trưởng đến cùng độ, rồi lại thêm bắt người làm nô lệ 
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và đàn áp nông nghiệp để kiếm đồng cỏ ( Civ. I. 41 ).  Vì thế chúng ta có thể dùng danh 

từ mục để chỉ thời tiền văn minh, rồi đến cửa văn minh là nông nghiệp. 

II.- Đời sống Nông nghiệp 

Nông nghiệp là cuộc cách mạng lớn nhất của con người đã xảy ra cách đây hàng chục 

ngàn năm, nó biến đổi toàn triệt đời sống và đưa ra một lối mới khác hẳn trước: lấy việc 

ưa thích nghệ thuật và đời sống dễ dãi thanh bình thế vào đời sống cam go và hiếu chiến 

ngày xưa.   

III.- Sự giao thoa giữa hai trận tuyến 

Do đó mà đã thành một thứ định luật trong lịch sử là Du mục thắng Nông nghiệp để rồi bị 

Nông nghiệp cải hóa, trở nên văn minh thuần phục, lúc ấy lại bị Du mục đợt mới đánh 

quỵ ( Civ.I. 308 ). Ðó là một sự kiện xẩy ra thường xuyên trong mọi nền văn minh, mọi 

thời đại: 

      * Người Doriens đuổi người Mycéens. 

      * Người Hyksos đuổi dân Ai Cập. 

      * Người Cro-magnon đuổi người Néanderthal. 

Tức ở đâu và bao giờ cũng có sự xâm lăng, nên sự đối chọi giữa Du mục và Nông 

nghiệp là một tiêu điểm có giá trị phổ quát.  Lấy đó mà nhìn vào nền văn hoá nước 

nhà chúng ta rất dễ nhận ra một phía ưa dùng bạo lực pháp hình, còn một bên thì 

ưa dùng những đường lối nhu thuận tìm cách cải hoá bằng lễ giáo thí dụ Nhu đạo 

phát xuất từ chữ Nhu, tức đi lối “ Khoan nhu dĩ giáo ”, nên kể là đại biểu cho nông 

nghiệp .  Ðiều này ít được nhận ra vì Nho giáo đã hết chính truyền từ lúc những yếu tố 

du mục mọc trùm lên trên.  Tuy nhiên nếu chịu khảo sâu thì cũng còn nhìn ra được sự nối 

kết đó, vì không bao giờ nét hàn xì đi đến cùng triệt, nhưng vẫn để lại dấu vết được biểu 

lộ qua cuộc vật lộn cam go giữa hai nền văn hoá.  Có khi giao tranh ác liệt, có khi hoà 

hoạn ảnh hưởng lẫn vào nhau. 

Lịch sử nhân loại chính là sự giao thoa của hai trận tuyến đó: Khi bên này thắng 

thế, lúc đên lượt bên kia, xoắn xuýt pha trộn khiến cho sự nhìn ra trở thành khó 

khăn nhưng lại cần thiết để có một quan niệm bớt mung lung về nguồn gốc văn hoá.   

Muốn phân ra cần phải đi tới cơ cấu mới đạt những yếu tố tương đối đơn thuần để dễ 

phân biệt. 

IV.- Cơ cấu Du Nông 

Ðiều nhận xét đầu tiên là bất cứ ở đâu thô bạo cũng thắng được tế vi ( Partout le 

délicat est vaincu par le grossier . Journal . Keyserling 169 ). Ðó là du mục khởi đầu 

thắng nông nghiệp. Tại sao vậy ?   Thưa như đã nói vì nó dựa trên sức mạnh.  Ðó là điều 

bó buộc trong thời săn hái.      Muốn bảo tồn sinh mạng không những con người phải 

chống chọi thú vật, mà còn phải giết chúng để làm lương thực.  Lâu ngày sự bạo hành đó 

quen đi, ngấm vào tiềm thức gây nên cơ cấu du mục, là cơ cấu xây bằng võ lực.  Ðịa vực 

của du mục hầu hết  là những cánh đồng hoang bát ngát nằm trong vùng Cận Ðông 

Tiểu Á lan tới vùng thảo nguyên bát ngát của Á Châu.  Ðó là quê hương du mục với 

những đoàn người sống theo phương thức đoàn vật do một người chăn.  Ờ đoàn người đi 

săn tâm thức cá nhân thiếu cơ hội nảy nở: người ta chỉ khuyến khích sự phục tòng tuyệt 
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đối trước quyền uy của một Tù trưởng thường được thần thánh hoá để duy trì tinh thần 

hồn khóm , hầu trở nên đoàn quân hùng mạnh.   

Và đó là điều giải nghĩa tại sao mỗi khi đụng chạm với nông nghiệp thì hầu hết là du 

mục thắng thế. Là vì phía nông nghiệp tuy cũng có kỷ luật, nhưng thường mền dẻo 

và nhất là còn để lại quảng trống rất rộng cho lối sống riêng rẽ từng gia tộc đầy tình 

cảm.  Văn hoá lại khuyến khích lối sống “ Doãn chấp kỳ trung ”,  như với Lễ Gia 

Quan là lễ vun tưới óc trách nhiệm cá nhân.     

Ngược lại trong lối sống du mục đã không có sự khuyến khích như vậy.  Hơn nữa lối 

sống chung đụng từng đám không để giờ cho những sự tư riêng vi tế nảy nở, nhưng 

cổ võ đời sống tập thể . Vì thế mà triết thuyết nghiêng về pháp hình và lý trí gạt bỏ 

tình cảm.  Vật Tổ thì thích dùng các con mạnh thú như hùm, beo, hổ , báo. . . biểu 

thị bằng lông mao. 

Trong lối tổ chức xã hội thì có đẳng cấp dựa trên dòng tộc hoặc giàu sang. Loại tâm 

thức này sẽ giữ vai trò văn minh chinh phục thiên nhiên, mở đầu khoa học, ưa số 

chẵn, số Ðất : 2, 4, 6, 8.  Ngược lại bên phía nông nghiệp  đề cao quan văn, đề cao 

đức độ . Vua chỉ có giá trị vì đức chứ không vì thế .  Vật biểu là Tiên ( tức yếu tố nữ 

) đi với Chim ( lông vũ ), tức vật hiền lành và biết bay cao.  Xã hội không có đẳng 

cấp, nhưng nhấn mạnh trên tuổi tác và công thể, như Hội đồng kỳ mục tức không 

dành riêng cho một đẳng cấp nào.   Cai trị bằng Lễ ( tục ) .    Triết lý thỉ giàu tình 

cảm và  nghệ thuật. Loại tâm thức này sẽ chuyên về văn hoá nhằm làm đẹp tình 

người, tô điểm cho những mối nhân luân bằng Lễ. 

Tóm lại mà nói thì: 

 Cơ cấu Du mục chuyên về “ Văn minh “ tìm chinh phục thiên nhiên và trấn 

hai phương Tây Bắc 4 – 1.      

  Nông nghiệp nghiêng về “ Văn hoá “ tìm làm đẹp những mối nhân luân, trấn 

hai phương Ðông và Nam 3 – 2.    

 

 Sau đây là vài thí dụ điển hình:  

V.- Đại biểu của hai nền Văn hóa 

Hoàng Ðế đại biểu Du mục,Thần Nông đại biểu Nông nghiệp. 

Ðã biết rằng cơ cấu thuộc tiềm thức không có đường viền rõ rệt. Vì thế khi chúng tôi đưa 

Hoàng Ðế ra làm đại biểu thì chỉ nên coi như một sơ nguyên tượng mà không là nhân vật 

lịch sử. Nói vậy nghĩa là những điều thuộc Hoàng Ðế có không đúng hẳn với lịch sử cũng 

không quan trọng.  

Quan trọng là làm nổi bật lên vai trò Du mục y như Thần Nông là đại biểu cho Nông 

nghiệp vậy.  

Si Vưu là con cháu Thần Nông đã phải chiến đấu với Hoàng Ðế thì hiểu là văn minh 

nông nghiệp phải chống với du mục. Nông nghiệp đi vào văn minh trước nên cháu Thần 

Nông chống với Du mục Hoàng Ðế.  

Chữ Ðế mang ý nghĩa chinh phục hay là ăn sẵn: dùng võ lực để săn con thú, lưới 

con cá sẵn có đó rồi.  Lối sống này sẽ đưa đến chinh phục, cướp đoạt, nói vắn là Ðế.  

Ban đầu Ðế có nghĩa là ăn sẵn, ăn cướp, tước đoạt nhưng vì do vua làm nên mang ý 

nghĩa tốt, theo thế thái ăn trộm cái lưỡi câu là thằng cướp, còn ăn trộm một nước 
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thì lại là vua, và trong trường hợp sau này việc chinh phục được kêu là Ðế và chữ 

Ðế mất tính chất du côn để trở nên cao cả.      

Vì thế nên gọi là Ðế theo nghĩa Ðế là chinh phục, chiếm đoạt.  Ðế quốc là nước dùng 

sức mạnh để chiếm đoạt các nước khác.   

Người được gọi là Ðế đầu tiên trong huyền sử Việt Nho là Hoàng Ðế, có nghĩa là 

người đã chiếm đoạt văn minh Hoàng tức của nông nghiệp: bao nhiêu phát kiến 

nông nghiệp đều quy cho mình, thí dụ “ Hoàng Ðế Nội kinh ” tuy bảo là của Hoàng 

Ðế mà thực ra là cuốn sách thâu lượm kinh nghiệm y dược của Thần Nông, đặt trên 

khung Âm Dương của Phục Hy.  Như vậy Hoàng Ðế quả là đại biểu cho một nền 

văn hoá khác xây trên vũ lực về văn hoá, còn ở trên hai đợt bái vật và Ý hệ. Nếu 

biểu thị bái vật bằng số 1, còn ý hệ bằng số 4  ( 4 - 1 )  thì chúng ta sẽ thấy được du 

mục là nền văn hoá chú trọng đến hình thức ( là số 4 ), Ðịa phương  cũng như sức 

mạnh đi theo đường khắc: Hoả ( 2 ) khắc Kim ( 4 ) , Kim khắc Mộc ( số 3 )  và 

choán hai phương Tây bắc với số phá, số chẵn.  Ngược lại với văn hoá nông nghiệp 

ở Ðông Nam số lẻ, vì số lẻ là số hoá ưa chuộng uyển chuyển nhu thuận .  Ta hãy xét 

thêm một điểm then chốt nữa là nhà cai trị của Tàu cũng thấy đến quá nửa là du 

mục. Toàn thể lịch sử Trung Quốc được dệt nên bằng những cuộc xâm lăng của du 

mục, khởi đầu mãi tự ngàn xưa, từ Hoàng Ðế dẫn đến nhà Chu, rồi đến nhà Tần, 

nhà Hán cả thảy hơn hai ngàn năm, sau này vẫn còn tiếp nối .  Có thể chia sự tiếp 

nối đó ra làm hai đợt: 

 *Ðợt nhất gọi là xâm nhập gồm ba triều Bắc Nguỵ thuộc giòng Thát Bạt ( Topa ) 

từ năm 385 – 556 tức 170 năm. 

 *Ðợt hai kêu là chinh phục gồm 4 nhà :  

  Liêu  907 – 1125 ( 218 năm )  

  Kim 1165 – 1234 ( 165 năm ) 

  Nguyên 1206  -  1326  ( 120 năm ) 

  Thanh  1644 – 1911 ( 267  năm ) 

Cộng cả là 974 năm chinh phục nhập với 170 năm xâm nhập vị chi là 964 năm. Vo tròn 

lại là 1000 năm, cộng với 2000 năm trước nữa là 3000 năm, một nước bị Du mục thống 

trị đến 3000 năm như vậy, có nói Trung Quốc mang tính chất du mục quả là có nền  

tảng ngay trên phương diện sử . 

VI.- Phân biệt Hán Nho và Nguyên Nho hay Việt Nho 

Sau đây là một số nét khác biệt về Hán Nho và Việt Nho: Khi nói tới Việt Nho và Hán 

Nho là ta chỉ nói tới khía cạnh Văn hoá, mà không nói tới Chủng tộc hay Chính trị . 

. .  

Văn hoá mà ta đề cập tới là văn hoá Nông nghiệp và văn hoá Du mục. 

Tính chất của văn hoá Du mục là bạo động, hiếu chiến, chiếm đoạt và bành trướng, 

trọng võ hơn văn , trọng lý hơn tình . . . Ðại diện nổi nhất là Hiên Viên Hoàng Ðế, 

Tần Thuỷ Hoàng, rồi tới các triều đại từ nhà Hán về sau.   

Còn văn hoá Nông nghiệp thì nhu thuận ( Nho ) ưa hoà bình, trọng văn hơn võ, phù 

yểu nên trọng nữ, coi tình nặng hơn lý, bề ngoài là lý nhưng trong là tình . . . Thuỷ 

tổ của nền văn hoá này là Phục Hy làm ra Dịch tiên thiên, Nữ Oa nấu đá ngũ sắc, 

Thần Nông khai sáng nông nghiệp. Ðó là loạt Tổ đầu tiên lập ra Nho giáo, tức cũng 

là Việt Nho. 



35 

 

1 .- Chủ trương của Việt Nho 

Chủ trương của Việt Nho là “ Thân thân “, nghĩa gần gủi là thân cận với tất cả.  

Ðây là tinh thần văn hóa nông nghiệp được xây dựng trên” Tình thâm “.  Ðối với 

Vợ Chồng thì gọi là Mình, Nhà tôi, đối với Con cái thì gọi là Quý tử, đối với Cha Mẹ 

thì gọi là Song thân nên không có khoảng cách thế hệ, Vua quan được gọi là Phu 

Mẫu chi Dân làm cho Vua Quan không có cách biệt với dân chúng. Cai trị dân theo 

phương châm Hiệt củ, nghĩa là yêu điều dân yêu, ghét điều dân ghét . Ðối với mọi 

người thì gọi là bà con cô bác . . .      Mọi người đều lấy Nhân Nghĩa để đối xử với 

nhau . 

2.- Chủ trương của Hán Nho 

Chủ trương của Hán Nho là “ Tôn tôn “ nghĩa là đề cao cái uy thế của Vua lên mây 

xanh, tôn vua lên ngôi Thiên tử, vua ở trên hết và cách biệt với mọi người, người 

dân không được nhìn vào mặt vua, nếu không là mang tội phạm nhan. Về con người 

thì trọng Nam khinh Nữ ( nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô ).   Cha mẹ được gọi là 

Nghiêm đường, nên giữa cha mẹ và con cái có sự cách biệt, đối với vua thì phải 

trung quân, vua bảo chết thì phải chết, nếu không chết là bất trung, và lấy Trung 

quân để đè bẹp chữ Hiếu. Vế cách cai trị thì chủ trương dùng người gian xảo: khiến 

dân thân với luật pháp, tránh dùng người hiền ( vương dụng thiện tắc dân thân kỳ 

thân, dụng gian tặc tắc dân thân kỳ chế . Thượng Ưởng . Need II 208 ).  Cai trị dân 

theo phương pháp xích thốn, nghĩa là dùng thước tấc để đo người. Chính sách quản 

lý hộ khẩu, chế độ tem phiếu, ngũ gia liên báo đều bắt nguồn từ nguồn tư tưởng 

trên. 

Nhà Chu đã đem vào Nho giáo mấy yếu tố sau:  

          a .- Luật hình . 

          b .- Hoạn quan. 

          c.- Quan niệm Thiên mệnh và quan niệm nước Tàu là trung tâm của thiên hạ  

( Trung quốc : lại thêm đề cao tư tưởng dẫn tới thói thượng Lễ đời Hán . Creel 333, 

337, 350, 352 ), trước đó chưa có quan niệm này, vì nhà Thương cũng chỉ mới rộng 

chừng 115 000 cây số vuông 9 Creel 131 ). 

          d .- Sự chuyển biến tư sản làng xã sang tư sản phong kiến  ( Need . II 1056 ), 

mà Eberhard gọi là giai cấp quý tộc ( Gentry ), và kêu là bách tính để phân biệt với 

lê dân ( dân tóc đen khác với dân tóc vàng từ Tây Bắc qua ) , ( Eberhard 27 ).   Bốn 

yếu tố đó có tính cách du mục, nặng về lý trí đem lại sự minh bạch.  Vì thế nhà Chu 

kể là có công đặt để một khuôn mẫu cho nền văn hoá Việt Nho chưa thành hình rõ 

rệt ở hai đời trước, mà các học giả gọi là thời lên men của ý tưởng ( Creel 209 ). 

Nhưng rồi tính chất du mục hiện rõ từ nhà Chu, sẽ được phát triển tột độ ở nhà 

Tần, rồi truyền qua nhà Hán để in dấu rõ rệt trên nền văn hoá nước Tàu.  
Mặc dầu nhà Chu ngay tự buổi đầu đã xưng mình thuộc dòng nông nghiệp, nhưng các 

học giả vẫn gọi là văn hoá du mục ( nomadisme patriarcal hay pastoral, ngược với 

vegetal của Ðông Nam ( Need II 576 ) , tức khác hẳn với văn hoá phương Nam của Viêm 

Việt, luôn trung thành với các yếu tố nông nghiệp: nhu thuận, bình sản, tự do, ưa hồn 

nhiên, đột khởi hơn công ước, sính lễ, trọng tình cảm hơn lý trí.  Vì thế đã trở thành hai 

khuynh hướng chống đối nhau xuyên qua 4000 năm lịch sử, mà ba chặng lớn có thể kể 

tới là Long Sơn, Ðông Chu và Tần Hán ( Arché. 444 ). 
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3 .- Giải nghĩa các hiện tượng 

Do nhận xét trên mới giải nghĩa được các hiện tượng sau:  

    * .- Nếu bảo Nho là của Tàu, thì tại sao mấy triều đại chính của Tàu lại phá Nho 

mạnh nhất: nhà Chu tận diệt sách nhà Thương  ( Need I  86 ), nhà Tần đốt sách chôn 

Nho, nhà Hán xuyên tạc Kinh văn. Sau này tuy nhận Nho nhưng vẫn còn lưu lại hai yếu 

tố phát xuất tự Tây Bắc là hoạn quan và pháp hình để kiểm soát Nho sĩ. 

      *Tại sao nước Việt Nam, thực tế là các làng mãi từ xa xưa luôn luôn trốn văn 

minh Tàu ? ( nhận xét của Paul Mus 334 ), thế mà hằng số của Nho gia lại nằm sâu trong 

lòng dân Việt Nam, còn sâu xa hơn cả bên Tàu.  

Lý tưởng của Việt Nho là bảo vệ nền tự trị xã thôn với chế độ bình sản và tự do con 

người, ít ra theo chủ trương triết cũng như trên phương diện lễ tục.  Xét về nội dung 

là một thứ liên bang tinh thần, nó đã được đỡ đầu bởi nhiều hiền triết như Thần 

Nông, Phục Hy, Nữ Oa, Nghiêu, Thuấn, Ðại Vũ . . . , tất cả những tên đó đều thuộc 

giai đoạn Viêm Việt, giai đoạn đã thành lập được nền văn minh nông nghiệp mà sau 

này mang tên là vương đạo. 

Nhưng rồi với thời gian và sự thấu nhập của các làn xâm lăng từ Tây Bắc, nền văn 

hoá này đã bị lung lay, và từ cuối đời Xuân Thu mấy nước lớn như Tề, Tấn,Tống, 

Sở, Ngô, Việt, Tần tranh bá đồ vương không phải để làm sống lại tinh thần vương 

đạo, mà cốt để thôn tính các nước nhỏ cho tới khi toàn thắng để đặt nền thống trị 

toàn lãnh thổ ( H. Maspéro  p.323 ).   Tứ đó có gọi là Nho giáo cũng chỉ là mượn 

danh hiệu, vì chính đó là pháp gia, hình gia, chứ đâu còn là Nho là nhu, vừa có 

nghĩa là nhu yếu, vừa có nghĩa là đạo của nhu thuận, hiền hậu . Từ đời Hán về sau, 

thì nặng màu chính trị du mục mà thôi. Nên mỗi khi nói Việt Nho thì phải hiểu vào 

thời Xuân Thu trở về trước, còn từ thời Chiến Quốc về sau thì là thứ Nho khác ( 

xem câu chuyện nước Lỗ bắt được con Kỳ lân què chân trái ( tả nhậm ).”    

VII.- Tiến trình từ Việt tới Nho 

( Sứ điệp trống Ðồng : VII. Tiến trình từ Việt tới Nho. Tr. 57 – 219. Kim Ðịnh  ) 

1 .- Biên cương và đặc thù của Việt 

“ Chữ Việt ở đây xin được hiểu rất rộng bao gồm cả Việt Nam hiện đại lẫn Bách 

Việt, trước nữa là các dân đứng ngoài vòng lễ nghĩa nhà Chu ( theo định nghĩa của 

Lưu Hy đời Hán )  trên cùng là toàn thể khối dân sống trong nước Tàu trước lúc 

chưa có Tàu xét như một dân tộc riêng biệt.  Ðó là khối dân mà khoa khảo cổ gần 

đây gọi là Mongoloids ( Pacific . 83 ), nhiều sách quen gọi là Nam Mông Cổ. Khối 

dân này đã lần lần lan ra khắp nước Tàu tràn xuống tận đến Mã Lai, Nam Dương 

vào quảng 2500 B.C, đẩy lui lớp người trước là Australoids ( Pacific . 83 ). Khối 

Mongoloids chia ra làm trăm chi tộc ( Eberhard cho là trên 800 ) với những tên gọi 

khác nhau, trong đó một số tên có tầm bao quát rộng, được dùng thay cho toàn khối 

như Tam Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Hải, Tứ Di, Bách Việt . . . Sở dĩ tôi đã chọn tên 

Việt để chỉ đại khối là đứng về mặt văn hoá tên này có tính cách bao gồm cao độ chỉ 

thị bằng chữ trăm ( Bách Việt ). So với những tên khác như Cửu Lê, Tam Miêu thì 

cao hơn. 
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                                                                     Hình Phủ Việt 

 

Ðã vậy chữ Việt với bộ Mễ chỉ nông nghiệp là nét nổi nhất chung cho toàn chủng. 

Thứ đến đó là tên duy nhất còn sót lại để chỉ Việt Nam. Thế mà Việt Nam lại có 

nhiều lý do để được coi như đại diện cho đại chủng xưa kia, vừa địa thế nước Việt là 

ngả ba đường cho các trào thiên di, nay còn lối 60 sắc dân thiểu số sống trong nước. 

Họ có thể coi là đại biểu cho các làn di dân đi qua Việt và có để ấn tích lại. Lẽ cuối 

cùng là đất Việt  lại tàng chứa trống Ðồng loại I nhiều nhất, mà đó là điển chương 

tóm lược các nét văn hoá của đại chúng một cách chói chang. Tất nhiên mỗi chi có 

những dị biệt về phong tục, văn hoá, nghệ thuật, nhưng lại có những điểm đại đồng.  

Sau đây là mấy yếu tố  coi được như mẫu số chung của cả đại chủng: 

     1 .- Nông nghiệp 

     2.- Tổ chức xã hội theo lối Thôn Làng, rồi đến Liên làng ( Tổng ) mà ngập ngừng 

lên đợt nhà nước . 

     3 .- Thờ Tổ tiên  

     4 .-  Ðịa vị phụ nữ cao 

     5 .- Khi múa đeo lông chim 

     6 .- Xâm mình  

     7 .- Cài áo bên trái ( Tứ Di tả nhậm )  

     8 .- Huyền thoại mang nét lưỡng hợp ( dual unit )  

. . . . . 

Ðó là mấy điểm lớn  làm nên những dấu để nhận diện lại đại chủng Việt. Trong các yếu 

tố đó điểm cuối cùng nổi bật nhất vì nó là vũ trụ quan có tầm bao quát cùng cực, đã vậy 

lại kết tinh vào cặp Tiên, Rồng với tục đeo lông Chim, vẽ mình Rồng mà ta thấy hiện 

hình tưng bừng trên mặt trống, nên được dùng để định tính chủng Việt một cách trung 

thực hơn cả như sẽ bàn sau. 

Ở đây ta hãy liếc nhìn khảo cổ để tìm ra một số nét chung ràng buộc toàn khối:   

Trước hết lả thời Tân Thạch có loại rìu tứ diện ( chữ nhật ) tìm thấy cùng khắp 

phía Ðông thêm rìu có vai cũng tìm được khắp tự Sơn Ðông xuống tới Việt Nam.Sau là 

loại rìu đặc biệt loại cong cùng kiểu dáng vói Phủ Việt.  

Kế tới đồ gốm có : 

 Loại Văn Thừng ( cord marked ) với kỷ thuật khắc vạch và đóng dấu ( incised 

and stamped ). 

  Ðồ gốm 3 chân có đầy ở Ðông Sơn, trên Ngưỡng Thiều và Long Sơn, nơi đây 

đặc biệt có cái lịch. 

  Văn xoáy ốc ngược kim đồng hồ do hình chim bay xuất hiện vì có chấm mắt ( 

Cradle . 362 ) . 

Ðồ gốm Văn Thừng thấy xuất hiện sớm nhất bên Nhật năm 11 000 tr. c. n.   Rồi tới thiên 

niên kỷ thứ 3 thì xuất hiện thời đại Ðồng Thau với những đỉnh, những tước đủ loại, mà 
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tựu trung loại 3 chân 2 tai nổi bật lên. Bộ số 3 – 2 này còn thấy trong những cái qua tìm 

được ở mạn Nam Tàu cũng như Việt.  Ðồ đồng xuất hiện ở Ðông Nam Á  ( đã tìm được 

bên Thái )  lối 3000 năm tr.c. n., bên Tàu vào đầu nhà Hạ lối 2000 năm tr. c. n.  

2 .- Nguồn gốc Tàu 

Cũng chính vào quảng có đồ đồng này, mà nảy sinh một dân tộc mới, sau sẽ gọi là 

Tàu: đó là vài ba bộ lạc ở vùng núi Hoa trong tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, tuy cũng 

là dân nông nghiệp nhưng ruộng khô, cây lúa gọi là thử là tắc, vì ở tiếp cận với du 

mục Bắc phương nên dần dần tạo nên một văn hoá mới có nhiều chất Du mục, tôi sẽ 

gọi là văn minh Du mục, còn chữ văn hoá ( nông nghiệp ) dành cho đại khối Việt  ( 

Theo lối quyển Story of Civilization: văn hoá đi với nông nghiệp, văn minh đi với 

tỉnh thành . Civ. I . 2 ) .   Nền văn minh du mục gồm mấy điểm  khác biệt sau:  

     1.- Có vua và nhà nước 

     2.- Quân đội lớn và chuyên nghiệp 

     3 .- Thành thị xây tường lũy bao quanh  

     4 .- Pháp hình 

     5 .- Nghệ thuật đồ sộ, tách khỏi vật dụng: cung điện lớn lao, mồ mả đồ sộ  

     6 .- Chữ viết  

     7.- Xe ngựa . . . 

  

 Ðó là mấy nét lớn thường gắn bó với nhau, cái nọ đẻ ra cái kia: muốn có sức mạnh 

tất phải có quân đội thường trực ( chứ không tụ họp dân khi cần kiểu thánh Dóng: 

động vi binh tĩnh vi dân ).  Ðã có quân đội mạnh tất phải có thủ lãnh đầy uy quyền 

nên nảy sinh ra pháp luật, chữ viết là những cái cần cho việc tập trung và kiểm soát. 

Uy quyền vua được biểu lộ bằng cung điện nguy nga, mồ mả to lớn, kèm với mỹ 

thuật vĩ đại, thường rời khỏi những nhu yếu đời sống thường ngày và mang theo 

kích thước đồ sộ . Thí dụ có cái đỉnh của Tàu nặng tới 875 ký đang khi các trống 

loại I  chỉ lối vài ba chục ký.  

Chính những điều này ( kích thước lớn lao, nghệ thuật chuyên biệt, cung điện đồ sộ . 

. . ) làm cho những nền nghệ thuật sáng chói được các nhà nghiên cứu trình bày cho 

thiên hạ chiêm ngưỡng, ca ngợi như những đỉnh cao chót vót của văn minh.     

Nhưng đến nay lác đác đã có những học giả nhận ra rằng những đỉnh văn minh đó 

cũng chính là thước đo sự trầm thống khổ lụy của đại chúng bị nô lệ hoá cho mỹ 

thuật kia được thành tựu, đến nỗi phải nhìn nhận rằng con đường dẫn đến đài văn 

minh cũng chính là con đường nô lệ hoá phần đông nhân loại.   

Ðấy là lý do tại sao Việt tộc đã không chịu bước vào văn minh mà cứ muốn ở lại 

trong tình trạng văn hoá với chế độ liên làng, bộ tộc, vì đó là chế độ thuận hơn cho 

hạnh phúc con người, đến khi cùng chẳng được bó buộc phải bước vào văn minh thì 

cố duy trì những yếu tố văn hoá cổ sơ để làm ra một nền văn hoá đặc biệt gọi là Việt 

Nho như sẽ bàn sau. 

 

Tuy nhiên chỉ có đặc biệt trong việc duy trì văn hoá chứ còn việc trốn né văn minh 

thì không cứ Việt tộc mà cả nhân loại cũng thế vì đó là trốn nô lệ nhưng không trốn 

được mà tất cả bị còng tay lôi vào nẻo văn minh.  Sự việc này xảy ra đại loại như sau:   

Trên một hai bộ lạc nào đó xuất hiện một hai kẻ có đại tài, thế là bộ lạc đó được tổ chức 

mạnh, đủ sức đi chiếm đồng cỏ, chinh phục người về làm nô lệ, và cứ thế mà lớn mạnh 
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trở nên đế quốc. Thế là mấy dân tộc lân cận cũng bó buộc trở nên mạnh, phải có quân 

đội, có vua, cũng như các yếu tố văn minh khác. Thế rồi những dân lân cận của những 

dân đã văn minh này nếu muốn bảo vệ đất đai cũng phải trở nên mạnh theo. 

Thế là lần lượt toàn cầu phải đi vào văn minh để đủ sức đấu tranh mà sống còn với 

nước khác. Còn nội bộ thì đấu tranh với nhau, kẻ được làm chủ, kẻ thua làm nô, đó 

là đấu tranh giai cấp. Tôi gọi đó là tinh thần du mục và cho văn minh với tinh thần 

đó đi đôi . 

Diễn tiến trên đã xảy ra khắp nơi từ Sumer bên Lưỡng Hà, qua Ai Cập cho tới Âu 

Châu, cũng như Siberia . . . lâu trước và đã đè bẹp hết mọi nền nông nghiệp đã xuất 

hiện khắp nơi. Về sau nó cũng đã xảy ra cho đại khối Việt vào cuối thiên niên kỷ thứ 

thứ ba hoặc đầu thứ hai, và lần lượt chinh phục các chi tộc của Việt tộc hoặc bằng 

đồng hoá, hoặc đẩy lui xuống phía Nam, nhưng khác với Lưỡng Hà và Âu Châu ở 

chỗ nền văn hóa đại chủng Việt quá lớn mạnh cả về tinh thần lẫn đất đai, vì thế nó 

đã không ngả qụy, mà còn cải hóa được phần nào văn minh du mục để làm nên cái 

gọi là Nho, và đến giai đoạn văn minh này thì Nho được công thức hoá, được chép 

ra văn tự, do vậy người ta đã đồng hoá Nho với Tàu, mà quên phần tinh thần, phần 

căn bản đã xuất hiện lâu đời trước khi chưa có dân tộc Tàu, chưa có chữ Nho.     

Không còn ai phân ra rằng chính tinh thần, chính văn hoá mới là phần căn bản, chữ 

viết chỉ là phương tiện để ghi chép, nó không phải là tinh thần Nho, mà chính là tinh 

thần văn hoá Nông nghiệp, là tinh thần còn có mặt mạnh hơn ở những chi tộc Việt 

chưa có chữ Nho trong đó Lạc Việt là một, vì thế gọi là Việt Nho để phần gốc này 

khỏi bị lảng quên.   

3 .- Nguyên Nho 

Nho giáo là di sản chung của mấy nước Ðông Nam Á như Tàu, Nhật, Hàn, Việt . . .  

cho nên với Viễn Ðông chữ Nho là “ Văn trường chung ”. Khác nhau là văn trường 

đi sâu tận tâm hồn, còn thị trường thuộc vòng ngoài kinh tế .  Như trên đã nói, tuy 

mọc lên từ gốc Việt nhưng về sau Nho được coi như một ngành riêng biệt bên ngoài Việt 

là do sự lép vế dần của Việt tộc.   Sở dĩ như vậy vì văn hoá Việt tộc gặp một tình trạng 

thất lợi quá lớn: bị nằm ép giữa hai khối văn hoá khổng lồ là Ấn Ðộ và Trung Quốc 

( Trung Quốc biểu thị bằng Vạn lý trường  thành, Ấn Ðộ bằng Chiêm Thành Vạn 

tượng )  Việt Nam nằm giữa phải chịu trận cả hai đầu. Sự vụ này xảy ra về phía Bắc 

rõ nhất từ đời nhà Thương. Còn phía Nam có thể nói suýt soát vào đầu công nguyên 

dưới hai hình thức Bà La Môn trước rồi Phật giáo sau, cả hai đã lôi các nước Miến, 

Thái, Mên, Lào, Chiêm Thành, Indonésia, Mã Lai và nhiều đảo Thái Bình Dương ra 

khỏi khối Viêm Việt để đưa vào quỷ đạo của nền văn hoá khác một trời một vực. 

Hai nền văn hoá Ấn và Việt giao thoa ra sao, các dân Viêm Việt còn giữ lại được gì 

là một đề tài phức tạp  dành cho các sử gia.  

Ở đây chúng tôi chỉ chú ý đến phía Bắc để bàn về giao thoa giữa Việt và Nho. 

Theo truyền thuyết Nguyên Nho đã xuất hiện vào thời Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông. 

Xin nói ngay rằng đó không phải là những nhân vật lịch sử mà chỉ là những sơ 

nguyên tượng ghi lại những nhận thức đầu tiên về văn hoá của đại chủng Việt ( sẽ 

được bàn lại trong bài về : “ Vụ hiếp dâm lịch sử ”  ở sau ) như Phục Hy làm ra 

Kinh Dịch, Thần Nông sáng nghĩ ra nghề nông, Nữ Oa đặt ra phép hôn phối  hay 

đúng hơn là linh phối v. v. . .    Ðây là những nhân vật đã xuất hiện lâu đời trước khi 

có Nho và trên phần đất còn là của Việt. 



40 

 

Từ đó chúng ta có thể kết luận sang bình diện văn hoá là Viêm Việt đã đặt nền 

móng trước hết được biểu thị bằng tích Phục Hy đặt ra Kinh Dịch, xem thấy Hà Ðồ, 

Nữ Oa đặt ra đàn 5 dây tức Ngũ hành  ( Nữ Oa luyện đá ngũ sắc ). Thần Nông đặt 

ra y học, nông học  . . . vì Kinh Dịch, Ngũ hành, nông học. . . sẽ là cơ sở của Nho sau 

này, nên kết luận được rằng Viêm Việt đã đóng góp phần quan trọng trong việc 

hình thành Nguyên Nho, một tinh thần nông nghiệp vĩ đại nhất. “ 

4 .- Tinh thần nông nghiệp 

“ Trong nông nghiệp có hai lễ quan trọng là Gieo và Gặt  đã xuất hiện rất lâu đời, mà sự 

biểu lộ là lối hát cặp đôi như hát Trống Quân, ca Lý liên với tục hợp thân trên cỏ ( 

đạp thanh ).  Những khối tượng đang giao hợp trên thạp Ðào Thịnh, hoặc hình hai con 

sấu giao tay có thể coi là đang diễn lại những màn chính của lễ nông nghiệp xưa, nó là 

tục chung cho cả Việt cũng như Tàu thái cổ, nó chỉ tôn giáo Phong nhiêu với niềm tin 

sự giao hợp theo nghi lễ sẽ thông sức phong phú cho vũ trụ, cho mùa màng.  

Chính sự giao hợp này đã được trừu tượng hoá thành hình tam giác gốc trong các trống 

Ðồng. 

Nói người Tàu thái cổ là muốn chỉ những người Tàu còn giữ rất nhiều phong tục tập quán 

giống với đại chủng Việt, nên lối sống cũ của họ là những bằng chứng về nguồn gốc văn 

hoá chung. Lối sống đó cũng gần như lối sống các dân phương Nam, như được chứng tỏ 

trong Kinh Thi, thí dụ bài Sông Trăn, Sông Vĩ chính là tục hát đối đáp giữa hai cô cậu, và 

khi cô cậu ưng nhau liền hiện thực nghi lễ vừa hát vừa lội qua sông, rồi hợp thân ngay 

trên đồng cỏ, chữ Nho kêu là bôn. Chữ bôn ( 奔:Theo trai ) viết với bộ huỷ là cỏ ( xem tả 

kỹ trong Maspéro, Taoisme. p. 230 ).  Cùng với lúc đó có những lễ nghi chính thức mở 

mùa trống Quân như lễ xuất hỏa trước, rồi lễ Nam giao sau.  Cả hai nhằm mở đầu 

lễ hội mùa Xuân, được coi là thành phần lễ Gieo. 
Ban đầu các lễ Xuân được tổ chức chung cho nhà cai trị cũng như dân chúng như còn để 

ấn tích trên mặt trống, sau kêu là “ Trống ” Quân. Truyền thuyết kể các tổ mẫu nhà 

Thương, nhà Chu đều thụ thai theo tục Trống Quân.   Bà Giản Ðịch nhân nuốt trứng chim 

én ( ngày xuân con én đưa thoi )  sinh ra Tổ nhà Thương. Bà Khương Nguyên đạp vào lốt 

chân người to lớn mà có mang sinh ra Tổ nhà Chu. Tóm lại vua quan cũng mừng lễ 

Gieo như dân, chỉ khác là trọng thể hơn. 

Về lễ Gặt bên Tàu xưa có lễ “ bát chá ”để cảm tạ 8 vị thần mà đứng đầu là thần Gặt  ( 

Taoisme . p. 21 ).  Vua quan phải mặc áo thường dân để tham dự . . . Chữ bát chá là tiếng 

đời Chu, trước nữa kêu là Lạp, Việt kêu là Chạp  ( tháng Chạp ), tức là tháng bế mạc 

gặt hái.   Trên đây chỉ kể sơ qua về hai lễ Xuân, Thu để nói lên Tàu, Việt xưa cùng một 

cơ cấu xã hội nông nghiệp với tục lệ gần nhau. Ngoài ra còn nhiều tục khác cũng “ đại 

đồng tiểu dị ” như tục Tả nhậm, sau còn in dấu trong việc đề cao bên Chiêu, bên Ðông 

trong thứ tự Chiêu, Mục.   Tục đeo lông chim khi ca vũ như trên mặt trống Ðồng cũng 

được thấy ghi trong cổ sử từ đời ông Thuấn cho đến trường Bích Ung của nhà Chu và 

được duy trì trong lễ tế Nam giao.  Tinh thần công thể được biểu thị bằng định chế Tỉnh 

điền, sau đổi ra Ban điền . . . giống công xã nguyên thuỷ của Việt tộc, về số vật tế 

cũng gồm:  

 

Tế tam sinh  ( số 3 ):  Cừu, bò, heo. 

Tế ngũ sinh ( số 5 ): thì thêm gà và chó giống như Việt đã khảo cổ minh chứng.  

 



41 

 

Tóm lại trên đây chỉ là mấy khái niệm tổng quát mà các khoa nhân văn sẽ tìm thêm chi 

tiết; với triết thuyết bấy nhiêu đã tạm đủ để kết luận được rằng càng ngược về trước 

càng thấy nhiều điểm giống nhau giữa Nho và Việt, nhưng sự khác biệt dần dần đến 

như sau:   Thứ nhất, hát Trống Quân ở các chi Việt ( như Thái ) thì con nhà quý tộc cũng 

đi dự như mọi người, không có sự phân biệt như bên Tàu. Bên Tàu có phân biệt là do sau, 

chứ ban đầu thì không, như đã nói trên, về sau mới có thêm lễ Cầu Môi và nhiều luật 

pháp do vương quyền đưa ra để kiểm soát hôn phối, rồi tìm cách hạ giá Trống Quân vì 

là lối tự do kết hôn của dân gian không cần đến vương quyền nếu không bắt vào tròng 

Cầu Môi thì vua làm sao kiểm soát.  Thí dụ thứ hai là đàn bà ở cả Việt lẫn Tàu thái cổ 

đều có địa vị cao, nhưng bên Tàu càng ngày càng bị dìm xuống sâu. Vậy cần nghiên 

cứu cái bước bật rễ đó vì nó là khúc rẽ của Tình và Lý để nền văn minh mới ra đời 

mang một bộ mặt khác hẳn với Nguyên Nho, đến nỗi phải gọi bằng tên khác gọi là 

Bá Nho hay Hán Nho, tức là nguyên Nho đã bị pha nhiều yếu tố du mục. 

5 .- Du mục 

Những yếu tố du mục đã lần lượt đi vào nước Tàu từ thời khuyết sử, màn mở đầu được 

huyền thoại gọi là Hoàng Ðế chiến Si Vưu đại biểu nông nghiệp bị xâm chiếm do Hoàng 

Ðế. nhưng đó mới là huyền thoại. Còn sự chiếm đoạt có bằng chứng sử sách phải kể từ 

nhà Thương, với sự chiếm đoạt nghệ thuật như di chỉ Long Sơn chứng tỏ.  Ðến nhà Chu 

đã đưa vào văn tự của Nho 4 yếu tố sau:  

     1 .- Ý niệm về Thiên tử với thiên mệnh đề cao nhà vua. 

     2 .- Luật hình làm gia tăng oai quyền cho vua. 

     3 .- Hoạn quan đẩy quyền sở hữu đàn bà của vua đến độ tuyệt đối. 

     4 .- Chuyển tài sản từ tay công xã nguyên thuỷ sang tay phong kiến là tuyệt đối 

hóa tài sản của vua. 

Tiếp tới đời Tần Hán: nhà Tần là đỉnh chót của du mục, của pháp gia đã biểu lộ qua 

sự đốt sách chôn Nho. Rồi đến nhà Hán kế tiếp bằng cách biến Nguyên Nho thành 

một thứ quốc giáo là Nho chuyên chế.  Hãy bàn sơ qua 4 điểm du mục này: 

    1 .- Thiên tử là một hình thái rút nhẹ của ý niệm thần phát xuất từ Iran, theo đó 

vua kể mình như Thần tức cũng như Trời. Ðến khi truyền sang bên Tàu thì có phần giảm 

bớt hơn: vua không dám xưng là Thần mà chỉ xưng là “ Con Thần, hay con Trời ( Thiên 

tử )” cũng thế.  Ðó là một sự nhượng bộ tiếp cận với Nho, như Alexandre cũng chỉ xưng 

mình là con Trời là do đã nhượng bộ óc dân chủ bên Hy Lạp. Như vậy nạn chuyên chế 

cao độ nhất dưới hình thức Vua Thần đã đi vào Nho đến một nửa dưới danh hiệu 

Thiên tử. 

     2 .- Ðiểm thứ hai là luật hình với thiên Lữ Hình trong Kinh Thư  ( phần Chu thư )  

nói lên uy quyền của vua chuyên chế  từ trên áp đặt xuống, nó trái ngược hẳn với óc lễ trị 

của Việt tộc từ dân gian.  Vì vậy trong Nho học có vấn đề: thiên Lữ Hình do Mục Vương 

lúc gìà lẩm cẩm truyền làm, tại sao lại được đưa vào Kinh Thư ?  

     3 .- Ðiểm ba là Hoạn quan nói lên sự độc tài và độc chiếm đàn bà của nhà vua ( vua 

Thần )  đến cùng cực. Vua có hàng ngàn cung phi mỹ nữ, tuyệt đối không ai được động 

vào. 

     4 .- Ðiểm tư Phong kiến  là độc chiếm điền thổ của dân làng làm của riêng vua để rồi 

cắt phong cho kẻ này người kia tuỳ ý, làm mất sự bình quân  tài sản của xã hội Việt 

nguyên thuỷ. 
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Ðó là 4 yếu tố du mục đã pha vào Nguyên Nho để biến Nho thành một thứ tả - pín - 

lù hợp với khẩu vị của kẻ chuyên chế, vì thế tuy Tàu là nông nghiệp mà cơ chế đến 

phân nửa là du mục. 

Hãy xét về một điểm then chốt nữa  là nhà cai trị cũng đến quá nửa là du mục.   Toàn thể 

lịch sử Trung Quốc được dệt nên bằng những cuộc xâm lăng của du mục, khởi đầu tự 

ngàn xưa, tự Hoàng Ðế dẫn đến nhà Chu, rồi đến nhà Tần, nhà Hán, cả thảy hơn 2000 

năm, sau này vẫn còn tiếp nối.   Có thể chia sự tiếp nối làm hai đợt: 

     1 .- Ðợt nhất gọi là xâm nhập gồm 3 triều Bắc Ngụy thuộc dòng Thát Bạt ( Topa )  từ 

385 – 556 tức 170 năm. 

     2 .- Ðợt hai kêu là chinh phục gồm 4 nhà: 

                * Liêu  907 – 1125 ( 218 năm ). 

                * Kim 1165 – 1234 ( 165 )  

                * Nguyên  1206 – 1326 ( 120 năm )  

                * Thanh  1644 – 1911 ( 267 năm )  

 Cộng cả lại là 794 năm chinh phục nhập với 170 năm xâm nhập vị chi là 964 năm.   Vo 

tròn lại là 1000 năm, cộng với 2000 năm trước nữa là 3000 năm, như vậy có nói 

Trung Quốc  mang tính chất du mục  quả là có nền tảng ngay trên phương diện sử. 

Khi học giả Frank nhận xét luật pháp Tàu có Nữ tính là tại so với luật pháp Tây phương 

đầy Nam tính, chứ so với văn hoá Việt thì Tàu lại nhiều Nam tính. Phần Nữ tính chỉ là 

ảnh hưởng do Việt tộc ( về nông du bên Trung Quốc được phân biệt rõ nhất do học giả 

Lattimore nói về hai nguồn văn hoá trong nước Tàu, xem Need. I . 101 ). 

Vì lý do trên xưa rầy người ta chỉ nhận thấy Hán Nho chẳng mấy ai nhìn ra Nguyên 

Nho cũng là Việt Nho.   Nhưng chính nền văn hoá nguyên thuỷ này mới đem lại cho 

Trung Hoa những nét dặc trưng căn bản giàu tính cách nhân chủ. Có thể nói Hán 

Nho mạnh ở triều đình, ở giới bác học, ở thị dân , còn Việt Nho mạnh ở thôn dân, ở 

làng xã.  Ðiều đó chứng tỏ phương Nam vẫn giữ được nhiều tinh thần nhu hoà, tả 

nhậm, khiến Khổng Tử luôn luôn hướng lòng về phương Nam cho nơi quân tử phải 

y cứ ( Trung Dung . 10 ). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( 2 ) .  Bộ Huyền số  của nền Văn Hóa  Đông Nam của Việt tộc  

và của Việt Nam 

( Trích trong cuốn: Tìm về Nguồn gốc Văn hoá Dân tộc của Việt Nhân )  

 

Trong hệ thống  thập phân thì những con số 1, 2, 3, 5, 9 là quan trọng, những số đó là số 

nguyên tố, tức là số trọn vẹn không thể chia cắt, trong các con số trên thì bộ số 2 – 3. 5 là 

quan trọng  nhất,vì nó mang theo trong mình ý nghĩa nền tảng của nền Văn hóa  .  Tổ 

tiên Việt đã dùng bộ Huyền số đó làm biểu tượng cho Thiên lý, hay Dịch lý.  

Vì chưa  có Văn tự nên Tổ tiên đại chủng Việt đã cất dấu bộ số Huyền niệm trong nhiều 

lãnh vực để khỏi bị mai một, nhất là chống lại âm mưu tiêu diệt Văn hoá của Tàu . 

 Nơi ký thác Bộ Huyền số 

Bộ Huyền số là nền tảng của Văn hóa, công trình này là khó khăn nhất, khó khăn hơn 

phần viết ra Nội dung. Sở dĩ có nhiêu Di chỉ của các bộ Huyền số trong nhiều lãnh vực là 
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do Tổ tiên Việt  đã cất dấu kho tàng Văn hóa, không cho các nhà cầm quyền Tàu cướp đi 

kể từ thời Hiên Viên Hoàng Đế tới nay. 

 Ngoài ra để chống lại việc tịch thu sách vở  Nho của Việt để tiêu diệt Văn hoá Việt Nam 

của các  nhà  cầm quyền Tàu, Tổ tiên chúng ta có sáng kiến lập ra Văn chương truyền 

khẩu như Ca dao, Tục Ngữ cùng các truyện Cổ tích . . . Do đó mà nền Văn hoá Việt Nam 

có hai dòng: Dòng Văn gia và Chất gia, nhưng cả hai đều Xuất phát và Đồng quy vào 

Thiên lý tức là Dịch lý. Một cái lợi khác là Văn gia thì đi sâu vào Kinh Điển, còn Chất 

gia sống theo tinh thần Kinh điển đã được Bình dân hoá để cho ai ai củng hiểu được mà 

thăng hoa cuộc sống, nhơ vậy mà có nền Văn hoá Thống nhất. 

 

Ta có thể tìm thấy Bộ Huyền số 2, 3 – 5 trong vô số  Di chỉ của Tổ tiên Việt ( yueh people 

) đã được dối  lại cho con cháu trong nhiều lãnh vực.  

I.- Phần chung của Đại chủng Việt 

1.- Ngọc Long Toại 

    
 

Cặp Vợ / Chồng                       Cặp Mái / Trống 

 

“ Ngọc Long Toại là cặp Trống Mái ( số 2 ), được chôn dấu trong đất mà tia sáng chiếu 

thẳng lên Trời, các nhà Võng khí đều biết hòn Ngọc Long Toại còn ở phương Nam . Đây 

là lời nhắn gởi  kín cho cháu con cháu về nguồn gốc Văn hóa Dân tộc, chỉ có con cháu 

mới hiểu, còn người ngoài khó nhận ra “ . ( Xin xem truyện Việt Tỉnh.Kim Định ) 

 

2.- Nữ Oa Phục Hy  ( Nét Lưỡng nhất ) 

 

Nữ Oa cấm cái Quy ( ┼: vẽ Vòng Tròn ) , Phục Hy cầm cái Củ  ( ┘: vẽ hình vuông ), khi 

chết Nữ oa biến thành chim Tinh vệ thuộc nòi Tiên, Còn Phục Hy biến thành Thanh tinh 

tức Rồng Xanh, hai bên giao chỉ nơi đuôi, hay giao thoa thành nét Lưỡng nhất . Đây là 

hình ảnh của hình vuông ngoại tiếp, mà  Cha ông ta đã ví von là “ Mẹ Tròn con Vuông” 

Tuy hai nhân vật Văn hoá này có trong Cổ sử  Tàu, là do họ đem vào sử của họ, nhưng 

hai nhân vật này lại thuộc nòi Tiên Rồng của chủng Việt.   Không những Nữ Oa Phục 
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Hy, mà cả Thần nông, Hữu sào, Nghiêu, Thuấn cũng như Bàn Cổ  đều là những nhân vật 

Văn hoá thuộc Nông ngiệp, do các nhà sứ Tàu  mới đem vào sử của họ, nhân vật càng 

Xưa lại được đem vào sau hết. Nhân vật xưa nhất là Bàn cổ được Từ Chỉnh đem vào vào 

thời nhà Hán. 

3.- Hòn sỏi Bắc Sơn 

 

 

Hòn sỏi Bắc Sơn 

 

Hòn sỏi Bắc Sơn có khắc hai gạch song song, T.G. Kim Định gọi là nét Song trùng lưỡng 

hợp ( số 2 ). Trong hình học Euclid thì hai đường song song không gặp nhau, nhưng 

trong hình học mặt cầu thì hai đường song song  lại gặp nhau. 

4.- 5 hòn sỏi ở Ngưỡng Thiều 

 

2 hòn mài nhẵn, 3 hòn để thô 

5.- Bộ 3 cái Chạc 

 

Kế tới là số 3 cũng được quan trọng hoá như thấy nơi cái Chạc (đồ tùy táng giống cái ly 

uống nước ), bao giờ cũng tìm được bộ 3.  . 

 
Bộ 3 cái Chạc 

Con số 3 quan trọng đến độ định tính sự vật, nên biến thể nhiều vật như cóc và chim tìm 

được ở Ðông Sơn có miệng nhọn, tức 3 góc, gà 3 chân, cóc cũng 3 chân để lên chức cậu 

ông trời ( phải rụng một chân ). 
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6.- Cây phủ Việt: Bộ số 2 - 3 

 

 
 

Trong cái Búa có tên Việt gọi là Phủ Việt có khắc:  bên trên là 2 Giao Long ( Rồng ) “ 

cài hoa kết hoa”  nghĩa là giao thoa nhau,  bên dưới có hình 3 người  đầu mang lông 

Chìm ( hoá trang thành Tiên ), hay 3 con nai chà ( nai  Lộc, Lộc Tục  ). Đây cũng là nơi 

tộc Việt cất dấu bộ số huyền niệm, 2 – 3.   2-3 là Cơ cấu của nền Văn hoá Đông  Nam ( 

Mộc số 3, Hỏa số 2 ) .  Cai Phủ Việt mang Danh tính là Việt  và Thể tính là 2 – 3:   

7.- Cái Tước  

 

 
Cái tước có 2 tai 3 chân 

8.-  Cái Qua với bộ số 3 – 2 

Hình  cái Qua ( cái dao : can qua )  trên cán có khắc : Trên 3 người, dưới 2, sửa soạn 

cho Ngũ hành trong Sách Ước.  

                 
 

9.- Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh với bộ số 2 -3 
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Cái Tước             Cái Gỉả            Cái Đỉnh 

Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh, cái Lư hương  trên có 2 tai, dưới có 3 chân.Tất cả đều có bộ 

số 2 – 3. 

10.- Trong Linh cổ :Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ 

Các diễn đề trên mặt Trống Đồng là bản Hoà tấu các cặp đối cực Thiên Địa Nhân thành 

Tiết nhịp Hoà Vũ trụ hay Vũ trụ hòa. ( Xem Sứ điệp trống Đồng của Kim Định ).   

 

Trống Đồng Ngọc Lũ 

.  

Mật Trống Đồng Ngọc Lũ. 
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Trống đồng là bản Hòa tấu Vũ trụ hòa, là phần tinh hoa nhất của Văn hoá Việt, được gọi 

là Linh cổ,  cả thảy có 4 loại trên 100 chiếc, đa số được ký thác  ở Việt Nam, nhất là  

trống Đồng Đông Sơn và à Ngọc Lũ.    

II.- Phần Riêng của Việt Nam 

1.- Vật biểu Tiên Rồng 

 

 

Hình Tiên Rồng 

             

Tiên ( Chim Vũ hóa )       Gái Trai  thăng hoa cuộc sống            Rồng ( Xà hoá Long ) 

Gái học theo Chim Bay Cao ( Vủ hoá ) thăng hoa cuộc sống, tu dưỡng lòng Nhân thành 

Tiên  

Trai noi theo Rồng ( hoá Long ) lặn sâu xuống đáy Đại dương, luyện Trí  thành Rồng. 

Do bay cao (đạt Nhân )  lặn sâu ( luyện Trí ) để thăng hoa cuộc sống, sao cho Nhân Trí 

hài hòa thì đạt Đức Hùng Dũng , do  đó mà : Nhân, Trí, Dũng  là Nhân phẩm ( Human 

dignity )  của Dân Việt . 

Tục Thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên là thờ Nhân Tính  được bẩm thụ tử Tinh hoa Trới Dất. . 

 

Đối với Dân tộc Việt Nam thì có cặp Vật biểu Tiên Rồng  ( số 2 ). Âu Cơ  và Lạc Long 

gặp nhau nơi Tương dã, tức là  cánh Đồng Tương để tương giao tương hoà, nên Tiên 

Rồng trớ thành nét Lưỡng nhất . Khi đó thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “, 

Huyền thoại Ngọc Long Toại, Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Nữ Oa Phục Hy cùng 

Tiên Rồng cũng như văn chương truyền khẩu là những Di bảo của tổ tiên về nền Văn 

hoá Thái hòa Việt, cũng là nền tảng của Triết lý Nhân sinh mà Tổ tiên Việt đã khéo 

cất dấu, nên người Tàu không thể nào tước đoạt được, không cách nào họ tiêu diệt 

nền Văn hoá Việt  để mà đống hoá, họ chỉ hớt được cái Ngọn của Dịch chỉ dùng 64 

quẻ để bốc phệ và nhâm, cầm, độn, toán. 
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2.- Trong Kiến trúc:  Chùa Một Cột 

 

Chùa Một Cột ờ Ba Đình 

Chùa  được xây trên  một cột ở giữa Hồ 

Hồ tượng trưng cho Nòng ( Âm vật ), Cột tượng trưng cho Nọc ( Dương vật: Số 2 ) 

3.- Cửu Đỉnh 

       
 

Cửu Đỉnh trước Thái miếu. Thành Nội Huế 

9 cái Đỉnh, Mỗi Đỉnh có  2 tai và 3 chân. Cửu Đỉnh : Số 9: Cửu Lạc 

4.- Ông Núc ( 3 đầu rau ).  Cài kiềng 3 chân 

 

Hình ông núc: 3 chân.  Hình Tranh Dân gian: 2 ông 1 bà. Hình Quẻ Ly: phương Nam :2 

nét Dương 1 Âm    

( Minh triết trong sự tích Ông Táo:  Nguyễn Vũ Tuấn Anh )  
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Có hai điều chúng ta nên để ý: 

 Những bộ số như trên  không có nhiều trong nếp sống của Tàu. 

 Những Di chỉ về con số, không phải là ngẫu nhiên mà là một sự cố ý của Tổ tiên 

về nơi dấu kho tàng Văn hoá, không cho các nhà cầm quyền Tàu theo thói Du mục cướp 

đoạt như kiểu hình Lưỡi bò ở Biển Đông. 

5.- Trong sinh hoạt  của dân Việt 

Trong cách Ăn, cách Mặc, cách Nói, cách Ở, cách Sinh hoạt  . . đều mang các Huyền số. 

Đó là cách Thể đạo hay “ Thể Nhân, đính Nghĩa “ tức là đem Đạo lý vào đời sống. 

Trong cách Ăn phải chú ý đến đôi đũa, đó là cặp đối cực, khi hai chiếc đũa có tương 

giao thì mới gắp được thực phẩm, về  thực phẩm thì phải kết hợp được yếu tố : Ngon và 

Lành.  

Thực phẩm ngon phải thỏa mãn được 5 giác quan: Đồ ăn phải trình bày đẹp mắt, ( thị 

giác ) , phải  gia vị cho có mùi thơm ( Khứu giác ), đồ ăn có thứ thì phải mềm, có thứ thì 

phải dai, cứng  ( Xúc giác ), có thứ khi ăn phải nghe tiếng kêu rôm rốp ( Thính giác ) và 

cuối cùng phải ngon ( vị giác ) 

Thực phẩm lành phải làm cho 2 yếu tố Âm ( Hàn ) Dương ( Nhiệt ) của thực phẩm trở 

thành Ôn lương để cho con người được khỏe mạnh. 

Trong cách Mặc thì có Khăn đóng và Áo dài  5 thân:  

a.- Khăn đóng 

 

         

Đàn ông                             Đàn Bà 

Hình trên là khăn đóng để ngược. Khăn đóng được kết  bằng nhiều lớp vài vòng tròn, 

Đáng lẽ chính giữa trán tất các các lớp vải được xếp chéo với nhau thanh chữ Nhân (  : 

人: người ) rẽ ra hai bên, nhiều lớp tượng trưng cho nhiều người nối  kết với nhau, lớp 

vải trên cùng thì không chéo với nhau mà chỉ là một băng tròn, tương trưng cho chữ 

Nhất ( 一 : một ) . Vậy khăn đóng nhắc nhở cho mình ý thức mình là con Người, và mọi 

người phải kết hợp với  nhau thành một Đơn vi, một Dân tộc. . ., tức là tinh thần đoàn kết 

của Đồng bào.  

Khăn đóng mà chính giữa các lớp vải không xếp chéo nhau thành chữ Nhân ra hai bên,   

là mất ý thửc về  con Người, quên mất tinh thần “ Đồng quy nhi Thù đồ “, đánh mất tinh 

thần Đoàn kết Dân tộc, tức đánh mất ý thức thể Nhân Đạo. 
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b.-Áo dài 

 

Áo 5 thân 

Áo 5 thân có Tà trước gồm 2 giải vải may vào nhau theo chiều dọc tức là 2 thân trước, 

Tà áo sau cũng có 2 thân, nơi nách về phía gài nút có may thêm 1 thân ngắn từ cổ theo 

nách tới eo, thân này được 2 vạt áo trước che khuất vào trong, như vậy là áo dài có 5 

thân, 4 thân bao bên ngoài, 1 thân được che khuất vào trong .  

 Như vậy Áo dài cũng có Cơ cấu như Ngũ hành:  4 thân tượng trưng cho  4 hành xung 

quanh và 1 thân chẽn bên nách tượng trưng cho Trung cung hành Thổ ở giữa.    Về nút 

gài thì phía từ cổ theo kẻ vai xuống nách  có 2 nút , và từ nách xuống eo có 3 nút . 2 -3 là 

số độ thuộc Hỏa Mộc của Ngũ hành , bộ số huyền niệm 2 – 3 là Cơ cấu của nền Văn hoá 

thái hòa Đông Nam. 

Khi xưa khổ vải của ta rất hẹp, nên rất tiện cho việc may áo 5 thân, ngày nay khổ vãi 

rộng hơn, nên Tà trước và Tà sau đều có 1 thân, vì cho tiện lợi mà đánh mất ý thức về 

Văn hoá. 

Về phía gài nút thì người Tàu gài nút về nách bên Phải được gọi là Hữu nhậm ( nghịch 

Thiên vì bạo động và gây chiến tranh ) , còn Việt tộc thì theo Tả nhậm, các nút được cài 

về phía nách bên Trái, tức là  lối sống Thuận thiên của nền Văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo 

bất báo vô đạo “ của Nông nghiệp. Khi cai trị người Tàu bắt phải tập quán của họ, nên 

Việt mất ý thức cũng theo Hữu nhậm, nên cài nút áo dài về bên phải, dần dà người Việt 

quên mất tinh hoa của văn hoá  Tổ tiên.  

Trong thời gian đô hộ, người Tàu bắt dân Việt sống theo phong tục tập quán Du mục của 

họ để xâm thực Văn hoá, đến nỗi ngày nay người Việt cũng đã in trí rằng mình đã học 

Văn hóa  của Tàu, không dè đó là văn hoá của Tổ tiên mình mà nhà cầm quyền Tàu đã 

làm cho mất hết tinh hoa, ngày nay không những người Việt mà ngay các nhà Nho cũng 

không nhận ra cái tinh hoa đó, khốn nỗi bỏ Nho là bỏ mất cốt tuỷ của  Dân tộc Việt.        

Việc đem tinh thần Văn hoá vào mọi lãnh vực của nếp sống được gọi là Thể Đạo, Thể 

Đạo có hai ý nghĩa: Đạo phải được đem vào Đời trong mọi sinh hoạt, và cũng để nhắc 

nhở nhau hàng ngày về tinh thần Văn hoá nhân sinh.       

Cái đẹp của áo dài là duyên dáng, bay bướm thướt tha.                 



51 

 

 

( Hình áo dài: Source: From internet ) 

c.-Trong cách Nói: 

 Nối theo nhịp đôi hài hoà : Ăn  ( vào ) Nói ( ra ); Đi ( Động ) Đứng ( Tĩnh ) , Học ( vào ) 

Hành ( ra ) ; Lo  ( thực tự ) lắng ( hư tự ); lạnh lùng. . .  Đây là cách nói theo Dịch lý:  

Âm  Dương hoà.       

d.-Trong nhà ở 

Thì có nhà 3 gian 2 chái, 5 gian 2 chái,  các nhà Thờ, Đền, Chùa thường có 3 nhà: 

Thượng, Trung, Hạ, bàn thờ 3 cấp , bực lên xuống thì có ( 3 ) tam cấp.  

e.-Trong ngạn ngữ dân gian 

 Đẩy rẫy những con số : Làm xấp 3 xấp 7; ăn xấp 3 xấp 7; 3 chìm 7 nổi; 3 chìm 7 nổi, 9 

lênh đênh; 3 lừa 7 lọc; 3 lo 7 liệu; 3 vuông 7 tròn…( 3 là con số quan trong trong các 

Tôn giáo, 3 cũng là con người Nhân chủ, còn 7 là thất nhật đắc : đắc đạo ; 9 là con số 

của Lạc Việt : Cửu Lạc ). 

g.-Trong các cuộc Hội hẻ 

 Như Hát Trống Quân, Quan Họ, hát Ví, hát Dặm, rước Nỏ Nường , Xít đu , bắt chạch 

trong Chum . . . .  đều có hai bè Nam Nữ hay cặp Nam Nữ ( số 2 ) .  

h.-Trong Tế tự 

Thì có tế Tam sinh ( 3 ) gồm  Cừu, Dê, Bò và Ngũ sinh thì thêm Gà Chó. rót 3 chén Rượu, 

thắp 3 nén nhang, bái 3 bái hay 5 bái gồm 3 bái cho Trời 2 bái cho Đất.    

6.- Trong Huyền thoại về các sách: Kinh Vô tự 

a.- Sách Ước: Thánh Kinh Việt Nam : Kinh vô tự 

“ Ở đây xin kể tạm vài ba quyển thôi:  Sách Ước, gậy Thần của Hùng vương  
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Sách Ước chính là Thánh Kinh của Việt Nam, một kinh vô tự: sách không có chữ, chỉ có 

3 trang trống trơn, nhưng 2 trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc. Sách được ban cho 

Thần Tản Viên khi xuống thăm Lạc Long quân dưới thủy phủ. Sách có 3 trang không 

chữ. Thần đọc 2 trang Hỏa và Mộc . Lại ban cho gậy Thần 9 đốt để làm nhiều việc ơn ích 

cho đời, gọi là phép cai trị Cửu Lạc mà Trang Tử khen rằng “ Cưủ Lạc chỉ sự trị thành 

đức bị “ Ai cầm vào được số 5 thì coi sống chết như nhau.  

Để hiểu truyện Sách Ước ta hảy phân ra số 2 – 3, 5 . Số 2 ẩn trong trang Hỏa chỉ hỏa lực, 

sức mạnh. Đây là con số đã xuất hiện đầu tiên với Tiên Rồng, rồi thăng hoa nhiều cách, 

cuối cùng thành nét Song trùng Bắc Sơn, gọi là số Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất ( dual unit 

) không môộ dân nào khác có cả. 

b.-  Gậy Thần   Kinh vô tự 

Hay là con số 9 sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 của những dân ca hát hoan 

lạc, hiểu đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   Về sau Nho giáo gọi là 

Lạc Thư cũng trong ý đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách Cha . 

 

               
Hà đồ                                     Lạc thư 

Hà đồ đi vòng vo, chỉ luận lý của Lý trí, Lạc Thư thì đi thẳng tuốt kiểu Trực thị là cách 

biết nổi bật trong Việt Nho.  Lạc Thư cũng như Trống Ðồng gặp nhau ở số 9, cả hai đều 

Tả nhậm, cả hai đều nói lên sự hân hoan.  Trống Ðồng nói bằng những hình ảnh, còn Lạc 

Thư nói bằng tên Lạc hay là hoan lạc do cuộc sống tròn đầy viên mãn. 

Gậy Thần hay Cửu lạc: số 9 của dân Lạc sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 

của những dân ca hát hoan lạc, hiểu đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   

Về sau Nho giáo gọi là Lạc Thư cũng trong ý đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách 

Cha . 

 
Fig. 92 . Danceur & musicien 

Bronze . Ðông Sơn , Thanh Hóa 

Hình người nhảy múa 

 

Thêm hình một người cõng người khác mà nhảy múa để đặt nổi bật sự hoan lạc vui sống. 

Ðây là nét đặc trưng cực kỳ thú vị, khi nhớ lại nét sầu bi khắc nghị của triết học cổ xưa ở 

hầu hết các nơi .    Ðến nay mọi người mới giật mình, mới cố đề cao triết lý vui sống, 

chấp nhận sinh thú ở đời, nhưng chính đó là thể chế 15 bộ nước Văn Lang đã có từ xa 
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xưa. Một nước có trên 2000 năm lịch sử liên tục đã để lại một lâu đài văn hóa 5 tầng, 

không đâu có thể ví được, dù chỉ có một tầng 

Gậy Thần: Đợt tăng trưởng của Ngũ hành 

Bước tăng trưởng đầu tiên là vòng Trong vòng Ngoài .Vòng Trong mới đáng gọi là Ngũ 

hành, vì chữ Hành nói lên sự biến động, nói lên luồng Linh lực vận chuyển chưa kết đọng 

ra cái gì cả. Ðiều này chỉ xảy ra ở vòng ngoài, nơi Sinh lực đã kết tinh thành sự vật, và từ 

đấy phải dịch là tứ Tố như của các nơi, vì đã thành sự vật cố định như: nước, lửa, kim, 

mộc.  Vòng Trong vòng Ngoài nhắc lại tính chất Lưỡng nhất của con người gồm cả 

Trong lẫn Ngoài .   

Ngoài thì là Lý nhưng Trong là Tình. 

Tình thâm nhi văn minh. 

Duy tâm chỉ ôm vòng Trong 

Duy vật chỉ biết có vòng Ngoài . 

Các Duy làm nên những văn hóa một chiều kích, nó làm què quặt con người, đẩy con 

người ra khỏi cái “ chu tri “ toàn diện. Các nền văn hóa hiện đang bị khủng hoảng là vì 

vụ này.   Heidegger gọi văn hóa Tây Âu là quên nét Gấp Đôi là vì vụ này đây. Bachofen 

1851, Briffault 1927 chứng minh được rằng văn hóa Tây Âu đánh mất nguyên lý Mẹ 

cũng vì vụ này: vì thiếu vòng Trong, chỉ toàn tứ Tố, ngũ Tố, cho được chút Hành nào đâu 

mà chả ứ đọng .  

Vòng Sinh vòng Thành 

Cũng chân lý Lưỡng hợp nhưng được biểu diễn kiểu khác là vòng Sinh vòng Kháng: 

Vòng Sinh là đường đi ra thế sự theo kim đồng hồ với 4 chặng Sinh, Thành, Suy, Hủy; 

vòng Kháng đi ngược chiều trở về Trung tâm theo 4 chặng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, nó 

đem lại chất Trường tồn cho Văn hóa ( và do đó có vụ Tả nhậm là đề cao tay trái như đã 

nói trên ). 

Vì có Trong Ngoài và cũng có 2 vòng Xuôi Ngược, nên cuối cùng thành ra chữ Viên, 

gồm cả Vãn lẫn Vạn. 

c .-  Kinh Dịch: Kinh Vô tự 

Sách không Tên thi vô số, như: Cái Trống, cái Ðình, cái nhà Sàn, cái Giếng và vô số vật 

dụng khác đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả 5 , 9 nữa .   Cũng phải kể đến Huyền thoại 

mà nét đặc trưng là vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh 

em Lộ Bàn, Lộ Bộc biết làm nhà chữ Ðinh “, vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô 

tận . Quả đúng như câu châm ngôn triết : “ nội hàm càng nhỏ ngoại hàm càng to”. Nội 

hàm rút vào cùng cực thì toả ra cũng cùng cực . Nội hàm rút vào còn có một chữ Trống 

thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô tự, phải kể đến Kinh Dịch. Nó có một địa vị đặc 

biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và Tự, tức là không có Chữ mà chỉ có Số, vì 

thế gọi là Văn, vừa có Chữ , nên gọi là Tự ( tức là các hệ từ ). 

5 giai đoạn của  Kinh Dịch 

Truy tầm theo lối sinh thành thì thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

 * Giai đoạn I .- Dịch thiên nhiên hay Ðạo Dịch của Trời Ðất.   
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Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ 

Bà Cộc, Núi Sông, Nước Lửa, Tiên Rồng . . .  

 * Giai đoạn II .- Dịch của Phục Hy 
Thành bởi nét Đứt ( - - ) nét Liền (― ) ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ 

số 2 , 3 , 5 .  

 * Giai đoạn III .- Dịch của Ông Ðại Vũ đúc 9 đỉnh 

Tức là thêm vào vòng Trong 5 số Sinh 4 số Thành nữa là 9, cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 

của dân Lạc ) . 

 * Giai đoạn IV .- Dịch của Văn Vương 

Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 

 

   * Giai đoạn V .- Dịch của Khổng Tử có thêm Thập Dực 

Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị triết lý siêu hình .   =Xưa nay người ta chỉ 

biết có giai đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm . Giai đoạn V 

được chú ý chút ít . Chí như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và đấy là 

chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng 

ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ 

là Ðạo phù phiếm thuộc xã hội.  

Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một hai dấu hiệu, vài 

ba con số để chỉ thị rồi yên lặng .  Ðó là lý do tại sao các đạo lý Ðông phương quý chữ 

Trống rổng, Hư tâm, Vô thể. Vì thế Kinh Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3, đến sau mới 

thêm lời vào. Vậy mà các thế hệ sau lại chú ý nhiều về lời thành ra chỉ chuyên ngành mà 

bỏ gốc. Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì phải học về các số trong Kinh Dịch. 

III.- Ý nghĩa của các Số Lẻ Chẵn. 

Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo 

những lối cần phải biết để sau đoán ý . 

1- Số Ðất 

Chỉ bằng các số Chẵn là 2 , 4 , 6 , 8 , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông 

□. 

2- Số Trời 

Chỉ bằng các số Lẻ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc ( │ ) hoặc hình tròn ○. 

( Vẽ nét Dọc nét Ngang giao nhau Thành Thập tự nhai trong Ngũ hành, hay vẽ hình 

Vuông ngoại tiếp là Biểu tượng cho Mẹ Tròn Con Vuông hay Trời Đất tương giao . . ) 

3-Vòng Trong, vòng Ngoài 

Các số trên được chia ra vòng trong và vòng ngoài : 

Vòng trong ( xếp theo ngũ hành ) : gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh . 
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2 

| 

3 ─ 5 ─ 4 

| 

1 

 

Vòng Ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9 , được gọi là số Thành. 

 

 

7 

| 

2 

| 

8 ─ 3 ─ 5 ─ 4 ─ 9 

| 

1 

| 

6 

( 5+1=6 ; 5+2=7; 5+3=8 ; 5+4=9 : Số thành ) 

Vòng Trong ( tại Thiên thành Tượng ) là Linh Tượng, vòng Ngoài ( tại Địa thành 

hìnht) là Sinh Tượng ( Cá biệt hoá mà thành vạn vật ).  Văn hoá nào có nhiều số 4 là 

thiên về Ðịa có thể gọi là Duy vật với hình Ngang hay Vuông. Chính trị đặt trên mẫu Du 

mục : có Giai cấp, liên hệ người là Chủ Nô .   Còn thiên về số 1 là nghiêng về Thiên có 

thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn .  Ðây chỉ là sự phân loại Tiên thiên 

chưa được áp dụng, chỉ cần nói rằng trong thực tế văn hoá nào cũng có rất nhiều sửa sai 

nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes se 

touchent ), nên văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( nguyên lý đồng nhất ), còn văn 

hoá ưa dùng số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4 . Vì thế có những bộ số ; 1 – 4 hay 4 – 1 . 

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

) . Hai số cộng với nhau thành 5, số Ngũ hành. 

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

gồm nét Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành ngũ hành là số 5 . Hoặc cùng 

vẽ là hình tức là Tròn trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông .   Xã hội theo quy chế Bình 

sản không có chế độ nô lệ . Hỏi ai là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó là Việt . Vì cả khảo 

cổ ( nét song trùng ) lẫn huyền thoại ( Tiên , Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chì nói có 

số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng sau:  

Thí dụ:  

Số 3 = 1 + 2 

Số 5 = 2 + 3 

Số 9 = 5 + 4 
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Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa căn bản lại vừa đặc trưng để nhận diện . Trong thực 

tế thì phải nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.   Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn Hoá; Tàu 

chủ ở đợt số thành gọi là Văn Minh.  

Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dầy bánh Chưng. Còn Tàu thì 

hoàn chỉnh tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá bánh Dầy bánh Chưng 

Việt trở thành câu “ Thiên viên Địa phương ” của Nho .  

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu , nhà Sàn trở thành Tam 

tài . Do đó mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ) . 

Ðây là vấn đề rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như 

Khảo cổ, Dân tộc học, Cổ sử để phân xử.   Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho 

trung thực tức là Nho chưa xa lìa số sinh của nó thì phải kể đến yếu tố Việt . Nói cụ thể là 

phải kể đến Huyền thoại và Huyền Số nữa , nếu không dễ trật đường .   Trên đây ta đã 

nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài Ba. «  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(  3 ) . Phần đóng góp của người Lạc Việt vào Nho giáo 
 

( Nguồn gốc Văn hoá Việt Nam: Người Tàu có thâu nhận những yếu tố của Lạc Việt 

chăng: Kim Định ) 

 

Bước sang phần văn hoá ta hỏi người Tàu có mượn chi chăng?  Thưa có nhiều. Hãy đi tự 

hình thức đến nội dung: 

 I.- Hình thức 

Về hình thức nên chú ý đến ngôn ngữ là đầu, vì vay mượn ngôn ngữ của ai là đầu phục 

văn hoá của họ, coi là cao hơn. Thế mà trong vụ này thì cổ Mã Lai có cho Trung Hoa 

vay, thế mà cổ Mã Lai với Việt đồng tông ( Việt Lý. tr. 341 ).  Việt chỉ học Tàu về sau. 

Còn lúc mới gặp gỡ thì Tàu mượn của ta nhiều tiếng như đậu do đỗ, bản do ván, vân do 

mây. . .  

( xin xem chi tiết trong quyển The languages of China before the Chinese của Terrein de 

Lacouperie mới được Chieng Wen tái bản tại Ðài Bắc 1970 ). 

  II.-Nội dung: Những cột cái của Nho 

Nói đến triết thì quan trọng không còn nằm trong hình thức *( ngôn ngữ, chữ viết )  mà là 

trong nội dung: “ từ đạt nhi dĩ hĩ ”.   Vậy xét nội dung thì trong Nho giáo có những yếu 

tố sau đây của Lạc Việt là Ðạo thờ Trời, lễ Gia tiên và Ngũ hành: 

1.- Ðạo thờ Trời 

Là của Bách Việt về sau Tàu mượn và dành cho vua, dân không được thờ, đang khi 

bên ta đến năm 1945 có nơi đến 80% trong nhà có bàn thờ ông Thiên. Trời mà Việt 

Nho thờ rất bao dung như mẹ hiền.  Có lẽ sau này Tàu mới đổi ra ông Trời, còn trước 
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kia với Lạc Việt là bà Trời .  “ ông Trăng mà lấy bà Trời ”.  Cùng với Thái Dương thần 

nữ của Nhật, hay Cửu Thiên huyền nữ của Ta là một gốc. Chính đạo thờ Trời này liên hệ 

với nhân chủ tính ( xây trên Tam tài )  mà biểu hiệu là Gia tiên.      

2.-  Lễ Gia tiên 

Cũng là của Lạc Việt, Tàu mượn và dành cho quý tộc, chứ dân chúng không được 

thờ.  Có người nhận xét là gia đình Tàu không có bàn thờ Tổ tiên khác hẳn với Việt 

Nam nhà nào cũng có.  Như vậy đã rõ nơi phát xuất phải là Việt thì người Việt thấm 

nhuần nhiều hơn được như vậy. 

3.-Ngũ hành 

Ðến nay các học giả đều cho phát xuất từ Ðông Nam, kể cả Tử vi căn cứ trên Ngũ 

hành.  Còn ý kiến bảo tự Tây Âu bị bác bỏ, vì Tây thường là tứ hành: Khí, gió, lửa, đất 

( xem Need II 244, 246, 355 ).  Cũng như Âm Dương không thể do Perse vì không có tốt 

xấu, âm không xấu . . . ( Need II . 277 ) . Vì thế có thể coi là kinh Sở tức do Lạc Việt, 

cả Ngũ hành lẫn Âm Dương.   Ðó là những cột cái hay cơ cấu của Nho giáo sơ khởi, và 

có thể coi như là những lẽ chứng minh tức căn bản, còn lý do tuỳ phụ để kiện chứng, thì 

có thể đưa ra hai điểm sau: Trước hết là Khổng Tử tuyên bố: “ thuật nhi bất tác ”, tức 

chỉ thuật lại đạo cổ xưa chứ ông không sáng tác, và nếu cần xác định là đạo ở phương nào 

thì ông bảo ở phương Nam.  Trong câu: “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam 

phương chi cường dã, quân tử cư chi .  Trung Dung 10 ”   Vì lý do trên ta nên từ bỏ hai 

thói quen. Trước hết coi Khổng Tử như là người sáng lập ra Nho giáo.  Công của 

Khổng Tử là làm cho Nho phục hồi sức mạnh mà thôi.  Hai là trung tâm văn hoá của 

Tàu luôn luôn ở Hồ Quảng tức miền của Lạc Việt hoặc thời Khổng Tử là Sơn Ðông ( 

Tề , Lỗ ) cũng là miền có sự hiện diện lâu đời của Lạc Việt. 

Với ba lý chứng lớn lao, với hai lẽ kiện chứng cụ thể tôi cho là không những có nền để 

đặt giả thuyết Việt Nho, mà thuyết đó còn đáng nâng lên bạc chủ thuyết. 

4.-Tiếng nói 

Chín phần mười người Tàu nói giọng Việt.  Ðó là căn cứ trên phương âm của Tàu hiện 

nay mà nói. Theo các nhà ngôn ngữ thì Tàu có tất cà 10 phương âm, trong đó Trung 

nguyên của Tàu chính cống chỉ là một gồm Ðông Thiểm Tây, Bắc Hà Nam, Nam Hà 

Bắc, Nam Sơn Tây.  Ngoại giả toàn là Tàu đọc giọng Lạc Việt gồm: 

 

     Tấn Ngữ: Ở Thiểm Tây được coi như tiếng tiền quan thoại. 

     Thục ngữ: là âm của người Thái xưa. 

     Yên, Tề ngữ: Ðông Di ( Sơn Ðông )  hay là Lạc Ðịch. 

     Sở ngữ: Kinh Man, Lạc việt. Trung tâm văn hoá nước Tàu. 

     Mân ngữ: Mân Việt ở Phúc Kiến. 

     Việt ngữ: Quảng Ðông, Quảng Tây. 

     Giang Hoài ngữ: Bắc Giang Tô, Việt Chiết Giang. 

      Ngô, Việt ngữ: Giang Tô, Chiết Giang -  Việt xưa. 

     Ðiền Kiềm ngữ: Vân Nam. 
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  Kết luận 

Với một sự đóng góp cả về nhân số ( chừng 70% ) lẫn văn hoá lớn lao như vậy mà 

lại bỏ quên  thì có dùng chữ cướp tưởng không quá khích chi cả.  Thế là người Tàu 

có mượn của Việt cà văn minh ( nỏ, thuyền, đũa, thuỷ vận ) lẫn văn hoá: đạo thờ 

Trời, Gia tiên, Ngũ hành, giọng nói . . .  Vậy thuyết cho rằng người Việt đã đóng góp 

vào việc hình thành Nho giáo có nền tảng. 

II .- Phần đóng góp của dân gian 

Ðề quyết trên càng rõ hơn nữa khi ta chú ý đến điều này là văn hoá trong các xã hội Việt 

Nho được kiến tạo đầu tiên do dân gian, nhất là dân nước Sở, tức là Kinh Việt của tiền 

nhân ta dưới danh hiệu Kinh Dương Vương cũng như việc nhà Hán dùng dân nước Sở 

làm chủ lực, thế mà dân Sở là Hoa gốc Việt, nên Hán chính là dân Kinh Việt. 

  Ước lượng số độ đóng góp của Lạc Việt 

1.- Danh Từ Hán Nho ( Confucianisme ) và Việt Nho ( Confucéisme ) 

Trước hết cần nói về nội dung hai chữ Hán Nho và Việt Nho.  Ðó là bộ danh từ tôi đặt 

ra để chỉ hai thứ Nho khác nhau. Tại sao các cụ xưa không chú ý tới sự phân biệt nền 

tảng này, chỉ bằng lòng với hai danh từ Vương Ðạo, Bá Ðạo, mà không bàn tới nguồn 

gốc, cũng như sự kiện lịch sử lớn lao có chứng tích như vụ Thạch Cừ, càng không kê 

khai ra những dị biệt căn bản giữa hai thứ Nho.  Ðó là sự thành công của nhà Hán 

trong việc xuyên tạc Nho giáo, xuyên tạc tài tình đến độ người sau không chú ý tới 

việc xuyên tạc, nên đó cũng là dấu chỉ sự thất bại của Nho giáo đã không vươn lên 

được trải hàng ngàn năm. 
Mãi cho tới thời hiện đại mới được các nhà nghiên cứu Tây phương chú ý tới và phân ra 

cẩn thận, thí dụ ông René Grousset cũng như ông Demiéville thì phân ra Confucéisme 

tương đương với cái tôi gọi là Nho nguyên thuỷ và Confucianisme là Hán Nho ( La 

Chine et son Art. p. 42 ).   Tuy nhiên học giả Tây phương có phân biệt nhưng chưa một ai 

khai thác sự phân biệt đó đến cùng triệt nguồn ngọn, nên vẫn còn là một thiếu sót trầm 

trọng, và vì thế chúng tôi thử làm để bù đắp .   Sở dĩ tôi không chấp nhận bộ danh xưng 

trên vì quá hẹp chưa bao quát nổi vấn đề nguồn gốc cũng như sự sâu xa của triết 

Nho mà Hán Nho đã không nhìn ra.  Vì thế mới đặt cặp danh xưng Hán Nho và Việt 

Nho.  

2.- 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 ( xem thêm ở quyển : Cơ cấu Việt 

Nho và triết lý Cái Ðình ). 

* Việt Nho: Văn hoá Vương đạo Nông nghiệp 
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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. 

3.- Chỉ số Văn hoá 

Bây giờ xin tiếp tục bàn đến phương pháp mới gọi là “ chỉ số văn hoá ”, tức là lên sổ 

những yếu tố căn bản của Nho rồi cho số điểm để xem hơn kém.  Có hai tiêu đề lớn: một 

là cơ cấu, hai là nội dung.  

a.-  Nội dung 

Có 10 mục mẫu được nêu lên, mỗi đề cho tối đa là 10 điểm, 50 điểm là trung bình tối 

thiều để được đỗ. 

* Nhân chủ. 

Nhân chủ là khi xem con Người đứng độc lập với Trời và Ðất và tự làm chủ lấy 

mình, nghĩa là những thế thái sinh động giao liên được căn cứ trên bản tính con 

người hơn là trên những quy luật phát xuất tự Trời hay Ðất.  Và đó là thái độ độc lập 

căn bản làm nên nhân chủ tính, đưa lại cho con người quy chế vương giả, đường hoàng 

trong cõi riêng của mình.   Nhưng độc lập mà không cô lập vì vẫn giữ liên hệ với Trời 

với Ðất, bởi vậy gọi là nền nhân bản thái hoà.   Nó khác với duy Thiên là đi hẳn với 

Trời ( bái vật ) cũng như duy Ðịa đi hẳn với Ðất ( duy vật ) mà còn khác cả duy Nhân 

nữa, vì thuyết này đối lập với Trời cùng Ðất, coi Người là trung tâm duy nhất. 

Ngược lại Nhân chủ của Việt Nho đứng trong thế Tam tài có liên hệ mật thiết với 

Trời cùng Ðất .  

 Vậy gọi là Nhân chủ, mà lý tưởng là phụng sự con người khi sống cũng như lúc chết, và 

do đó có lễ Gia tiên kể được như biểu hiệu của Nhân chủ tính, nên Gia tiên chỉ có ở 

những nơi có Nhân chủ tính.    Ðó là nét đặc trưng của Lạc Việt, y như Tam tài cũng là 

nét đặc trưng vì nó đặt con Người ngang hàng cùng Trời Ðất.  Vì trong đó con Người 

được tự do không phải nô lệ cho ý hệ nào.  Không có chuyện giết người hay bắt người hy 

sinh cho những tư tưởng. Tàu còn chôn người theo kẻ chết, chứ Việt Nam thì không.    

Bách Việt cũng giống như tất cả mọi chủng tộc, ban đầu cũng đi qua Bái vật: hy sinh 

người cho thần minh như giết người tế thần, nhưng rồi Việt bỏ tục man rợ đó trước Tàu, 

vì mãi tới thời Chiến Quốc mà Tàu còn giữ tục dã man đó . Vậy thì Nhân chủ tính nên 

quy cho Hán hay Việt ? 

Hán Nho xét như Du mục nơi nhà cai trị xem  bị trị như kiểu đoàn vật, thì không 

thể nào chịu để cho nảy sinh óc Nhân chủ, sợ sẽ khó bảo.  Vì thế mà tôi cho Nhân 

Chủ là của Lạc Việt đến 80%. 

 



60 

 

* Dân quyền 

 

Ðây là hệ quả của Nhân Chủ.  Vì hễ đã là Nhân chủ chân thực thì quyền bính được 

đặt trong tay nhân quyền, nghĩa là ai nhân đức nhất tức thực hiện được nhân tính 

nhất thì nắm quyền bính .  Ðây là nói lý thuyết mà không kể hiện thực ít khi đạt. Tuy 

nhiên vẫn đáng nói vì có tiến trên lý thuyết rồi mới tiến được trên thực hiện.  Lý thuyết là 

tiền hô nên thắng trên lý thuyết cũng là chuyện rất cam go phải cả từng ngàn năm mới 

đạt. 

Vậy dấu hiệu của Dân quyền chân thực là trong xã hội không có Thiên Ðịa quyền.  

Thiên quyền là thần quyền, theo cái nghĩa là có hàng tăng lữ nắm chính quyền hay ra 

lệnh cho những người nắm chính quyền như trong xã hội Âu Ấn thời Trung cổ, Vua phải 

tuân lệnh quyền Ðạo.  Còn Địa quyền là những thế lực tài chánh như bên Âu châu sau 

cách mạng 1789 cho tới ngày nay. Cả hai thời đó chưa có dân quyền.  

Cái gọi là dân quyền ngày nay chỉ là hình thức, trong thực trạng là các thế lực kim 

tiền nắm trọn.  Về điểm này thì Việt Nam vẫn hơn Tàu, thí dụ xã thôn Việt Nam dân 

chủ hơn hẳn xã thôn Tàu ( * ) Cũng như lễ Gia tiên không bao giờ dành cho quý tộc 

như bên Tàu.    Ðàng khác bên Tàu pháp gia ( thương gia )  đã ảnh hưởng khá mạnh 

vào chính quyền.  Tức là để cho Thế quyền ( Ðịa )  nắm chính quyền mà không còn là 

nhân quyền.  Ở điều này ta có thể quy cho Việt Nam đến 70 %  

* Bình quyền 

 

Là hết mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau: cùng ăn cùng chịu, không có 

đặc ân đặc quyền. Bởi vì Nhân chủ coi mọi người đều là người, nên mọi người đều được 

quyền lợi như nhau. Vì thế không có đặc quyền làm người dành cho một thiểu số, ngoại 

giả là nô lệ. 

Cũng không có đặc quyền tài sản dẫn đến tư sản tuyệt đối, nhưng ai cũng được 

tham dự vào tài sản chưng gọi là Bình sản. Bên Tàu không kể đến những triều ngoại 

quốc như Mông Cổ thì tài sản tích lũy  lại quá nhiều trong tay triều đại và thân thích, 

đến như những nhà bổn quốc thì sự chênh lệch cũng đầy.  Chẳng hạn đời Tống ruộng 

công chỉ còn 4% so với bên ta năm 1940 còn được đến 20%.  Vậy điểm này có thể 

quy cho Việt Nam 60%. 

* Bình quyền Nam Nữ 

 

Ðiều này chỉ là hệ luận của điểm 3, nhưng vì địa vị đàn bà có một nét biểu tượng rõ ràng 

hơn nên ta để riêng ra một số. Nói chung thỉ từ trước tới nay, đàn bà ở đâu cũng bị lép vế, 

và mãi tận ngày nay vẫn còn phải có những mặt trận tranh đấu cho nữ quyền.  

Nhìn trong chiều hướng chung đó  ta có thể nói Việt Nam tương đối đàn bà được tự 

do tuy sau bị ảnh hưởng Hán Nho có sứt mẻ nhiều nhưng nói chung đàn bà vẫn tự 

do hơn bên Tàu, đến nỗi có những học giả cho rằng điểm duy nhất Việt Nam nổi 

vượt không những hơn Tây mà còn hơn cả Tàu là địa vị đàn bà ngang hàng với đàn 

ông ( La Femme Annamite . p. 16 Lustéguy ).  Không nên nói rằng xưa kia đâu đâu cũng 

như vậy, vì lúc ấy kể như chưa có văn hoá. Có văn hoá tự lúc con người can thiệp sắp xếp 

sao đó, và tự lúc ấy thì ta thấy rõ có sự khác nhau giữa Tàu và ta mãi tự xa xưa rồi. Mãi 

tự đó ta thấy phụ nữ Việt Nam nắm quyền tư tế ( các bà đồng tế ) hay ít nữa là đồng 
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tế trong lễ Gia tiên.   Về tài sản tuy chồng làm chủ nhưng đó là tự nhiên, trong nhà một 

chủ mới ổn, người đó tất nhiên là chồng, nhưng khi chồng chết thì đến lượt vợ, chứ 

không có chuyện bà goá không được quyền hành chi trên tài sản như bên Tây phương. 

Có người xin tha cho thuyết “ văn minh cồng gặp văn minh lệnh ”, nhưng tôi có nói gì 

khác hơn là đưa ra một số quyền lợi mà phụ nữ Viễn Ðông vẫn giữ được trội vượt hơn 

hai nền văn hoá Âu Ấn, và cả bên Tàu nơi người chồng xem vợ con như nô lệ.  Vì thế 

điểm này tôi cho Lạc Việt 70%. 

* Quân bình Tình Lý 

 

Hay nói khác là văn võ song hành, văn đi với tình người, võ đi với lý sự. Tôi thích 

nhìn bên Chiêu là biểu thị tình người vì đi về tay Trái là bên có trái tim, nên là bên 

Tâm tình, còn bên Mục, tay Mặt là sức mạnh.    “ Tả nhậm ” là nét đặc trưng của 

Lạc Việt, đang khi người Tàu nhiều thời trọng bên mục: nhà Thương, Chu, Tần. . .  Còn 

chuyện người Tàu nặng lý trí, còn tâm tình cằn cỗi thì hiển nhiên. Vì thế nhiều khi Chiêu 

được coi trọng như Mục hay có khi còn hơn thì là biểu thị cho vị trí tình vẫn được duy trì 

cân đối với lý làm nên nét đặc trưng  là tình lý tương tham và tôi cho là:   Sự quân bình 

này thuộc Viêm Việt đến 80%. 

4.-  Cơ cấu 

 

Tức là cái khuôn tiên thiên dùng để diễn tả những ý tưởng chính.  Ðó là những lược 

đồ, những biểu tượng như tròn vuông, kinh vĩ . . .  hay là những huyền số. Có tất cả 

10 số trong đó quan trọng hơn cả là : 1, 2, 3, 5, 9. 

* Số 1 ( Nhất nguyên lưỡng cực ) 

 

Trong cổ sử Tàu có hai lối biểu thị con số quan trọng này là vòng tròn phẳng, đôi khi có 

lỗ ở giữa, hai là vòng tròn gắn liền với âm dương gọi là vòng Thái nhất.  

Về vòng một không có gì đáng nói lắm, vì là của chung nhân loại đâu đâu cũng có và câu 

nói Thượng Ðế là một vòng tròn là thí dụ ( xem bài Thái cực trong quyển Chữ Thời ).  

Vậy thì điều đáng chú ý ở đây là cái Thái nhất hay vòng Thái cực mà cũng gọi là Nhất 

nguyên lưỡng cực được dùng tới nhiều nhất và được coi là đặc trưng của Viễn Ðồng 

và tôi cho là thuộc Bách Việt  đến 80% ( sẻ bàn rõ hơn ở số 2 sau ), vì một đàng thích 

nghi với tiềm thể gọi là Âm, một đàng thích nghi với xuất lộ gọi là Dương.    Ðó là 

hai mối thích nghi bao quát, không bao giờ được ly lìa, bởi đó là Ðạo.   Kinh Dịch 

viết “ nhất âm, nhất dương vị chi Ðạo ”. Câu ấy nói lên sự bao quát của đạo cà Âm 

lẫn Dương. Cả Trời cả Ðất cùng với Người làm nên Nhất thể.  

Có lẽ đây là chỗ phải nói đến mái nhà cong và thuyền cong mũi của Lạc Việt, thì hầu 

chắc là do ảnh hưởng này, bởi xét về đàng thực tế thì mái cong nóc oằn thì thật vô ích, vì 

không phải để tránh tuyết.  Người Tàu còn ở mạn Bắc hơn nghĩa là gần tuyết hơn vậy mà 

góc mái nhà của họ lại thẳng, cho nên góc mái cong nóc oằn chỉ có thể là do triết.  

Vì mái cong là của Lạc Việt, nên tôi cho vòng Thái nhất là của lạc Việt đến 80%. 
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* Số 2  (Âm Dương, Cơ Ngẫu ) 

Trên kia mới là vài dấu bên ngoài, cái nét đi đôi nền tảng hơn hết là Âm Dương. Hai nét 

này tôi cho là của Lạc Việt đã được kiểu thức hoá từ đạo Phong nhiêu mà nghi lễ căn 

bản là các bà tư tế xin mời Trời giao hợp với.  Do đó sau này gọi là lễ tế Giao đã 

được lý tưởng hoá, còn nguồn gốc là sự giao hợp được biểu thị trong hai nét Âm 

Dương, một Cơ một Ngẫu.   

Các nhà nghiên cứu Âu Mỹ đầu tiên cứ bị ám ảnh vì truyện này và cho rằng Âm Dương 

chỉ là đạo Phong Nhiêu tức là cơ quan sinh dục trá hình. Tôi cho là đúng như thế, nhưng 

không là trá hình mà được kiểu thức hoá để theo nhịp tiến của con người.   Những bức 

chạm trổ hình bà Nữ Oa và Phục Hy cuốn lấy đuôi nhau có thể được xem như là 

những khoen trung gian.   Còn chặng đầu thì dấu cụ thể như hai thần Nam Nữ ôm 

nhau trong thế giao hợp gặp đầy bên Tây tạng, hay trong những tượng rời nhận thấy trên 

những bình đồng đào được ở Ðào Thịnh ( Lao Kay ) có 4 đôi nam nữ giao hợp .  Rồi 

tiến đến đợt nhì là hình Nữ Oa Phục Hy quấn lấy đuôi nhau, ở đây đuôi thay cho cơ quan 

sinh dục. Chặng cuối cùng là một nét Âm đứt với một nét Dương liền, nên Âm Dương 

chính là tiếp nối đạo Phong Nhiêu.  

 

Vậy mà tôn giáo Phong Nhiêu ( fécondité ) là nét đặc trưng của Viêm Việt, nên tôi 

cho số 2 thuộc Việt đến 90 %.  

Có hai số Sinh chỉ Ðất là 2 và 4.   Xem ra Lạc Việt chú trọng đặc biệt số 2 như có thể 

thấy những liên hệ ngầm nào đó với số 2, được kể như Ðạo ( nhất Âm nhất Dương vi chi 

Ðạo  ) mà đã là Ðạo thì không thể ly lìa một giây. Vì thế sử mệnh đã trao cho Lạc Việt 

con số 2 để biểu lộ ra trong những việc căn bản hơn hết của con người là ở, ăn, nói, làm: 

 Ở là nhà nóc oằn mái cong ( cong do ảnh hưởng lưỡng nghi ). 

 Ăn là đôi đũa. 

 Nói là thích dùng nhị âm như: chiếu chăn. non nước , chợ búa, viết lách, quan 

kiếc. Người Tàu độc âm. 

 Làm thì có thể biểu thị bằng “ Tỵ dực điểu ”, sách Nhĩ Nhã nói phương Nam 

có loài chim liền cánh không bao giờ bay mà không liền cánh, gọi là kiêm kiêm.  Ðó là 

điều biểu thị cho mọi việc làm đều có lưỡng tính. 

Vì thế số 2 thuộc Lạc Việt đến 90 % và do đó Lạc Việt là chủ Kinh Dịch, một quyển 

Kinh xây trọn vẹn trên hai biểu tượng Âm Dương.  

* Số 3 (Tam tài ) 

 

Ðây là hệ quả của hai nét trước, nó làm nền móng cho Nhân bản, cũng gọi là Nhân 

chủ.  Ðó là điều tôi khám phá thấy trong Nho giáo, một nền Nhân bản tâm linh 

trung thực nhất, vì được xây trên nền siêu hình là Tam tài.  

Và chính vì thế mà tôi chú ý đến số 3 lâu trước khi chú ý đến  câu “ Tham thiên ” trong 

Kinh Dịch, với hai hướng Ðông Nam. Có người cho rằng sở dĩ hai hướng Ðông Nam 

cũng như hai số 3 , 2  được quan trọng vì đó là hai hướng người Tàu thấy mần ăn được 

nên coi trọng chứ chẳng chứ chẳng có triết lý nào hết.  Ðó là nói phỏng chừng.  Xưa nay 

rất nhiều dân đã thiên di từ Bắc xuống Nam, tự Tây sang Ðông mà sao lại chỉ có văn hoá 

Tàu mới quan trọng hai hướng đó, thì không thể quyết đoán suông kiểu duy vật, tức là do 

việc làm ăn được, mà phải giải nghĩa theo lối Tâm linh, vì đó là bầu khí văn hoá với 

hệ thống các con trong đó có số Ngũ hành, Hồng phạm, Cửu trù, cũng như thuyết địa 
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lý phong thuỷ, coi hướng coi giờ. . . , có thể là biến thể của niềm tin nào đó.  Niềm tin đó 

là chính nền tảng đã được hệ thống và kiểu thức hoá như thấy rõ trong nguyệt lệnh: 

phương Ðông đi với số 3, màu xanh. . . thì không còn là một sự tin thường mà là một nền 

triết lý đã được những phần tử sáng suốt nhất trong dân nước chấp nhận, phát huy và hệ 

thống hoá. Vì thế mà tôi cho là của Lạc Việt đến 80%. 

* Số 5  ( Ngũ hành ) 

 

Bây giờ đến số 5 thì rõ rệt đây là con số nổi của Ðông Nam, của văn minh Mẹ. Tuy đâu 

cũng có dùng biểu hiệu số 5, nhưng không đâu nó được quan trọng hóa như ở vùng 

Lạc Việt.  

Vì ngự ở trung cung của Ngũ hành và do đó trở nên then chốt cho Nguyệt lệnh, rồi 

Hồng phạm, Cửu trù là cái ý tưởng uyên nguyên của Lạc thư.   Vì thế ta có thể gặp lu 

bù số 5 ở phía Nam hơn ở phía Bắc: Ngũ lĩnh, Ngũ khê, Ngũ hồ, Ngũ cốc, Ngũ âm. . . , 

tất cả đều phát xuất từ Ngũ hành. Thế mà riêng ở Viễn Ðông thì Ngũ hành xuất hiện 

trước hết ở miền Ðông và Kinh Việt ( xem Need II 244, 246,  355 ) rồi sau người Tàu 

mượn. Mượn từ lúc nào ?  Chắc không phải là thời nhà Chu mà ít ra ngay từ đời nhà 

Hạ, “ lúc trời ban cho Hạ Vũ Lạc thư ” (  xem bài Quy lịch và  Ngũ hành trong quyển 

Chữ Thời ). Còn có thể kể ra phận dã nước Việt có sao Tỉnh là nguyên uỷ khung Lạc thư, 

vì thế tôi cho : 

Lạc thư chính là điển chương của dân Lạc Việt và số 5 thuộc Lạc Việt đến 80%. 

* Số 9  ( Cửu Lê ) 

Ðây là con số hơi khó nói, vì nhiều nơi xài, như Mông Cổ . . . tuy nhiên xem gần ta nhận 

ra một sự khác biệt là nó được Lạc Việt chú ý đặc biệt bằng hệ thống hoá: như tự Tam 

Miêu lên Ngũ hành rồi Cửu Lê và tự nhân lên thành 81 chi hội của Si Vưu ( 9 * 9 = 81 

) thì đó  là dấu rõ của việc hệ thống hoá mấy số trên.   Còn Hiên Viên tù trưởng của Hoa 

tộc khi đầu chia nước thành 6 châu, thì cũng không là 6 châu mà hầu chắc chỉ tâm hồn 

hướng theo lối du mục ưa số chẵn là số biểu thị triết học vòng ngoài chạy theo lưu tục 

( một chiều )  thường là của phương Bắc được ám chỉ trong câu “ con sông Lục đầu sáu 

khúc nước chảy một chiều anh ơi ”, tuy sau Hoàng Ðế có dùng số 9 nhưng là sau khi 

thắng Si Vưu mới dùng và cũng chỉ dùng phất phơ, còn cách triệt để thì phải kể từ ông 

Hạ Vũ, đến nỗi người ta cho văn minh Tàu có tự lúc biết xây nhà, có thế tập và chia nước 

ra làm 9 châu . Vì thế nước Tàu kể là có nhà vua cũng như Kế tập tự ông Hạ Vũ. Tuy 

nhiên đó chỉ là huyền sử tức không có thực mà chỉ có thật nghĩa là có như một lý tưởng 

tiên thiên.   Vì thế bản đồ Cửu châu hình học theo kiểu Lạc thư mới trúng ý nghĩa 

thâm sâu của nó ( xin xem bài Vũ chú Cửu Ðỉnh trong chương huyền sử ).  Thiên đó nói 

về đào sâu sông thì ít mà đào triết ( tuấn triết ) tàng ẩn trong Hồng phạm của Lạc 

thư, diễn bằng các số 2, 3, 5, 9 . . . và như thế tôi có quá đủ lý do mà bào số 9 thuộc 

Viêm Việt đến 70 %.  

7.- Kết luận 

Bây giờ ta đi đến kết luận: Nếu ta cộng và lấy số điểm trung bình 10 yếu tố trên, ta được 

72 điểm .  Thường tình thì chỉ cần 50 điểm là đủ tiêu chuẩn để đạt mục tiêu, mà đây ta 

được đến 72 điểm, tức là đủ lý do lập ra một giả thuyết, tức là giả thuyết có đủ nền tảng 
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để lên bậc chủ thuyết: rằng Nho giáo sơ khai người Lạc Việt đã đóng góp lối quá bán 

phần vậy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 4 )   Albert Pike & Gramaha (Người Hành Tinh) 

Nói Về “ Thế Chiến Thứ III & Trật Tự Mới “ 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

1. Lá thư kỳ lạ  

Albert Pike (1809-1891) là một sĩ quan cấp tướng của liên quân Hoa Kỳ được tạc tượng 

đứng ở Washington D.C. Ông cũng là thi sĩ, văn sĩ, ký giả, luật sư và nói được 16 thứ 

tiếng khác nhau. Ông trở thành người được cả thế giới Phương Tây bàn luận nhiều nhất 

hiện nay bởi lá thư ông gởi cho Mazzini vào ngày 15/8/1871, lá thư này mô tả một cách 

chính xác 3 trận thế chiến mà nhân loại phải gánh chịu trước khi đi vào Trật Tự Mới.  

Trong một thời gian dài người ta tin rằng lá thư này được trưng bày ở viện bảo tàng Anh, 

người có bản sao lá thư là William Guy Carr (1895-1959), cựu sĩ quan tình báo hải quân 

hoàng gia Canada, tác giả cuốn sách nổi tiếng Satan, Prince Of This World. Nhưng trong 

cuốn sách này William Carr lại viết " Quản thủ thư viện có văn bản thông báo cho tôi lá 

thư này không được vào sổ trong thư viện bảo tàng Anh. lá thư này xuất hiện vào năm 

1925 từ đức hồng y Rodriguez " Như thế có thể nói Willam Carr biết được lá thư qua đức 

hồng y Caro Y Rodriguez (18661958) ở Santiago, chile, tác giả sách The Mystery Of 

Freemasonry Unveilled.  

Đến nay chúng ta không có đủ bằng chứng để xác nhận chắc chắn về lá thư được viết từ 

thời nào, những nhân vật có liên quan với lá thư và lá thư là có thật và nằm về dĩ vãng xa 

xôi nhưng nội dung lá thư là một chủ đề được bàn luận cả Phương Tây bởi lời trong thư 

đã trình bày rõ ràng và chính xác những gì đã xảy ra qua 2 trận thế chiến và nguy hiểm 

hơn nửa là thế chiến thứ III chưa xảy ra nhưng trong tình hình hiện nay có cơ không tránh 

được.   

2.- Hai trận thế chiến đã xảy ra     

Đây là những lời được trích ra từ trong lá thư nói về thế chiến thứ I :  

" Thế chiến thứ I xảy ra để cho phép các nhóm quyền lực (Illuminati) lật đổ chế độ Sa 

Hoàng (Szars) ở Nga và biến nước Nga thành một pháo đài chủ nghĩa cọng sản vô thần. 

Sự khác biệt giữa 2 nhóm quyền lực của 2 đế quốc Anh và Đức gây nên trận thế chiến. 

Cuối trận chiến, chủ nghĩa cộng sản sẽ được xây dựng và sử dụng để tiêu diệt các chính 

phủ khác và để làm suy yếu các tôn giáo."  ( chữ Illuminati có nghĩa người tin đạo. theo 

người dịch, có thể tác giả thư muốn đề cập đến cấp lãnh đạo những bên tham chiến).  
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Qua lịch sử chúng ta biết được liên minh của 2 đế quốc Anh và Đức là nguyên nhân gây 

ra thế chến thứ I.    

Đây là những lời được trích từ trong lá thư nói  về thế chiến thứ II.    

" Thế chiến thứ II xảy ra là do có sự khác biệt giữa những người fascists và chính trị 

Zionists (Do Thái). Thế chiến thứ II làm hủy diệt Nazism (Đức) và giúp cho người 

Zionist đủ mạnh để thành lập được nhà nước Israel trong vùng đất Palestine. Qua trận thế 

chiến thứ II cọng sản quốc tế trở nên đủ mạnh để cân bằng với  thế giới tư bản 

(Christendom ) và điều này sẽ được tồn tại cho đến lúc có một sự thay đổi cuối cùng về 

xã hội". ( chữ Christendon có thể dịch là thế giới của Cơ Đốc Giáo ).  

Qua lịch sử chúng ta biết Hội Nghị Potsdam vào năm 1945 giữa Truman, Churchill và 

Stalin một phần lớn Châu Âu đã bị giao cho Nga. Ở phía Châu Á nước Nhật lại giúp sức 

vào tạo cơ hội cho làn sóng cọng sản tràn ngập Trung Quốc.   

Cuộc tranh luận ở Phương Tây hiện nay đề cập đến những điều ngạc nhiên sau đây :  

- Năm 1871 lúc lá thư ra đời, chúng ta không có chữ Nazism và Zionism, chính các nhóm 

quyền lực ( cấp lãnh đạo các quốc gia ) đã tạo ra hai chủ nghĩa trên sau này.  

- Chủ nghĩa Cọng sản là một hệ tư tưởng, cụm từ này ra đời do Retif nói đến 4 năm trước 

cách mạng Pháp (1789) mà Retif và Babeuf đều bị ảnh hưởng bởi Rousseau.     

3.- Thế Chiến Thứ III xảy ra như thế nào  

Đây là những lời được trích từ trong lá thư nói về thế chiến thứ III.  

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused 

by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of 

Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic 

World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. 

Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight 

to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall 

unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm 

which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, 

origin of savagery and of the most  bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, 

obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will 

exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with 

Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, 

anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the 

true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought 

finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary 

movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered 

and exterminated at the same time."   
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Tạm dịch :  

" Thế chiến thứ III xảy ra do các lãnh đạo các nhóm quyền lực khai thác sự khác biệt giữa 

các chính trị gia Zionist  và các lãnh đạo thế giới Hồi Giáo.  Chiến tranh trên mọi mặt làm 

cho thế giới Hồi Giáo Á rập và Do Thái cùng hủy diệt lẫn nhau. Khi đó các quốc gia khác 

bị chia rẽ vì vấn đề trên cũng tham gia vào trận chiến đến mức làm tan nát toàn bộ các cơ 

sở vật chất, hủy hoại đạo đức lẫn tinh thần và làm các nền kinh tế kiệt quệ".   

"Chiến tranh đã mở dây xích cho những con người theo chủ nghĩa hư vô và vô thần, gây 

ra những biến động xả hội kinh hoàng với bao điều ghê rợn được hiễn thị rõ ràng trong 

các quốc gia ảnh hưởng vô thần, nguồn gốc của man rợ, đẫm máu và hổn loạn".  

" Sau đó khắp mọi nơi, những người công dân (citizens) bắt buộc phải tự bảo vệ mình 

chống lại thiểu số muốn cải cách của thế giới, tiêu diệt những tên hủy hoại nền văn minh. 

Vào thời điểm đó số đông không còn mê muội với Thiên Chúa Giáo, không bị hướng dẫn 

bởi các thần luận, lòng bơ vơ không lý tưởng, không biết biểu hiện tôn thờ vào đâu, sẽ 

nhận được ánh sáng sự thật đến từ vũ trụ với một học thuyết rất rõ ràng của người hành 

tinh (Lucifer), cuối cùng cũng được công chúng nhận thấy. Sự biểu hiện từ vũ trụ này tạo 

ra một phong trào làm sụp đổ Thiên Chúa Giáo và cả Vô Thần (cọng sản ?). Cả hai thứ 

đều bị chinh phục và tiêu diệt cùng một lúc".   

Kể từ khi có cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 làm sập tòa tháp đôi ở New York, 

Tình hình thế giới, đặc biệt ở Trung Đông, trở nên bất ổn ngày càng tăng nhất là giữa và 

Do Thái và thế giới Á Rập. Điều này là hoàn toàn phù hợp cho một thế chiến thứ III sẽ 

diễn ra giữa các đồng minh của cả hai bên.  

4.- Lời bàn của người viết bài này  

Nostradamus và Albert Pike đều có cái nhìn vượt thời gian. Nostradamus tiên tri rằng thế 

chiến thư III đã bắt đầu từ năm 2000 và sẽ chấm dứt vào năm 2026 sau một trận chiến dài 

3 năm 6 tháng làm hủy diệt cả nền văn minh. Albert Pike không nói đến thời gian xảy ra 

trận thế chiến thứ III nhưng lại đi sâu vào cái gì sẽ xảy ra trong và sau trận thế chiến.  

Có chiến tranh là có chết chóc nhưng chiến tranh vào thời đại này sẽ mang đến hủy diệt 

cho toàn nhân loại vì các loại vũ khí nguyên tử. Người viết xin không bàn về chiến tranh 

mà xin bàn về 2 chữ Citizens và Lucifer trong lá thư, hai chữ này rất kỳ lạ và huyền bí 

làm cho lá thư tăng thêm sự thật dù những điều trong lá thư được diễn tả từ trăm năm 

trước một cách không rõ ràng nhưng đang hiển thị thành sự thật vào thời điểm hiện nay.   

- Chữ Citizens :   

Các nhà xã hội học trước đây thường cho rằng xã hội loài người có nhiều giai cấp. Ở Việt 

Nam thì có 5 giai cấp : Sĩ, Nông, Công , Thương, Binh. Ở Ấn Độ, người ta gọp giai cấp 

Công và giai cấp Nông lại thành giai cấp Công Nông. Ở Châu Âu lại chia giai cấp Sĩ ra 

làm 2 là giai cấp quí tộc và giai cấp tăng lữ. Từ đó các nhà tư tưởng mới lập ra chế độ 
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chính trị quân chủ dùng giai cấp quí tộc cai trị các giai cấp kia để mong ổn định xã hội 

nhưng xã hội không thể ổn định, chiến tranh liên miên suốt mấy ngàn năm qua.  

Khi những tên cai trị thuộc giai cấp quí tộc bị bóc trần như những tên vô lại khác. Các 

nhà tư tưởng vốn có lòng thương người bao la mới tư duy lập một xã hội bình đẳng 

không giai cấp. Những người cực đoan (cọng sản) dùng bạo lực cào bằng giai cấp. Các 

thể chế chính trị hiện nay phát xuất từ tư tưởng trên để mong tạo lập một xã hội công 

bằng hay không giai cấp đã không đem lại ổn định xã hội mà vẫn có chiến tranh liên 

miên và có cơ tạo ra thế chiến thứ III làm tan vỡ cả nền văn minh của nhân loại.  

Năm 2011 Phong trào Occupy Wall Street bùng lên khắp thế giới. Giới trẻ tay cầm biểu 

ngữ " We are 99% ". Ý muốn nói những người nghèo khổ chiếm 99% dân số thế giới, 

những người giàu có chiếm 1% dân số thế giới. Thế giới chia làm hai giai cấp đang lộ 

dần ra, giai cấp bị trị và giai cấp thống trị.  

Trước đó vào năm 2005. Một cuốn sách tên là " Economic Orogins of Dictatorship of 

democracy " của 2 giáo sư James A. Robinson và Daron Acemoglu ra đời. Trong cuốn 

sách này 2 tác giả cũng đề cập đến xã hội 2 giai cấp. Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị 

nhưng 2 tác giả gọi giai cấp bị trị là Citizen và giai cấp thống trị là Elite.  

Hơn trăm năm trước Albert Pike viết lá thư nói trong thế chiến thứ III các công dân 

(Citizens) đứng lên tự bảo vệ mình. Các công dân không thể đứng lên một mình mà tự 

bảo vệ được. Họ phải đứng lên trong tổ chức của họ là có tổ chức công đoàn, đại diện cho 

giai cấp bị trị.   

Điều kỳ lạ của lá thư là Albert Pike đã dùng chữ Citizens để chỉ giai cấp bị trị vào hơn 

100 năm trước giống như 2 tác giả sách của Phương Tây cùng dùng chữ Citizen để chỉ 

giai cấp bị trị bây giờ. Thế giới có 2 giai cấp và chỉ hai giai cấp mà thôi, giai cấp bị trị và 

giai cấp thống trị đang lộ dần ra trong những năm gần đây.   

- Chữ Lucifer  

Chữ Lucifer là chữ Anh ngữ xuất xứ từ cổ ngữ Latin do hai chữ lux " light, ánh sáng" và 

ferre " to bring, mang đến " ghép lại. Như thế chúng ta có thể hiểu chữ Lucifer theo nghĩa 

"một cái gì đó có mang ánh sáng đến" hay " ánh sáng được mang đến"   

Chữ Lucifer trong Anh Ngữ có nghĩa là quỉ Satan, một vị thần quyền uy trên trời vì ganh 

tỵ Chúa Trời mà phản lại Chúa Trời. Chữ Lucifer còn có nghĩa là Kim Tinh hay sao hôm, 

sao mai.  

Vào thờì điểm hiện nay chúng ta không thể dịch chữ Lucifer là quỉ Satan và sao hôm. mà 

nên dịch là người hành tinh bởi lẽ lời trong thư nói :  

- Ánh sáng sự thật đến từ vũ trụ với một học thuyết rõ ràng của Lucifer.  
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Ánh sáng mà chúng ta thấy thường xuất hiện hiện nay trên bầu trời là ánh sáng từ những 

chiếc dĩa bay (UFO) trong đó có người hành tinh. Cái ánh sáng đến từ vũ trụ ấy mà 

Albert Pike thấy từ 100 năm trước và không biết là thứ gì nên Albert Pike đã dùng chữ 

Lucifer nào ngờ chữ Lucifer lại diễn tả đúng với những gì chúng ta thấy trên bầu trời hay 

trong vũ trụ trên thực tế hiện nay.  

Nếu chúng ta đồng ý dịch chữ Lucifer là người hành tinh thì câu hỏi kế tiếp của chúng ta 

là :   

Người Hành Tinh Có Nói Gì Về Thế Chiến Thứ III và Chủ Thuyết Rõ Ràng Mang Lại 

Trật Tự Mới Như Albert Pike nói không ?  

5.- Thông Điệp Từ Người Hành Tinh  

Ngày 26 tháng 11 năm 1977 vào lúc 5 giờ chiều. Một thông điệp dài trên 5 phút của 

Người Hành Tinh được phát sóng trên đài truyền hình IBA của England. Thông điệp này 

giành làn sóng phát của Ivor Mills đang đọc bản tin chiều để phát ra lời của Người Hành 

Tinh vang ra một vùng rộng lớn quanh London ( Các bạn đọc có thể nghe lại thông điệp 

này ở Youtube khi đánh hàng chữ Messages From Aliens 1977).  

Thông điệp này nói :  

“This is a voice of GRAMAHA, the representative of the Asta Galactic Command, 

speaking to you”. “For many years now you have seen us as lights in the sky”. “We 

speak to you now in peace and wisdom as we have done to your brothers and sisters 

all over this, your planet earth”. “We come to warn you of your destiny of your race 

and your world so that you may communicate with your fellow being the course you 

must take to avoid disasters which threaten your worlds and beings on our world 

around you”. “This is in order that you may share in the great awakening, as the 

planet passes into the New Age of Aquarius”. “The new age can be a time for the 

great peace and evolution for your race, but only if your rulers are made aware of 

the evils forces that overshadow their judgments”. “Be still now and listen, for your 

chance may not come again”. “All your weapons of evils must be removed”. “The 

time of conflict is now past”. “And the race of which you are a part may proceed to 

the highest planes of evolution if you show yourselves worthy to do this”. “You have 

but a short time to learn to live together in peace and goodwill”. “Small groups all 

over planet are learning this, and exist to pass on the light of the drawing new age to 

you all”. “You are free to accept or reject their teachings, but only those who learn 

to live in peace will pass to higher realms of spiritual evolution”. “Hear now the 

voice of GRAMAHA, the representative of Asta Galactic Command speaking to 

you”. “Be aware also that there are many false prophets and guides operating in 

your world”. “They will suck your energy from you – the energy you call money and 

will put it in evil ends giving you worthless dross in return”. “Your inner divine self 

will protect you from this”. “You must learn to be sensitive to the voice within, that 

can tell you what is the truth and what is confusion, chaos and untruth”. “Learn to 

listen the voice of the truth which is within you and you will lead yourselves on to 
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the path of evolution”. “This is our message to you our dear friends. We have 

watched you growing for many years as you too have watched our lights in your 

skies”. “You know that we are here, and that there are more beings on and around 

your earth than your scientists admit”. “We are deeply concerned about you and 

your path towards the light, and will do all we can help you”. “Have no fears, seek 

only to know yourselves and live in harmony with the way of your planet earth”. 

“We of the Asta Galactic command thank you for your attention. Now we are leaving of 

planes of your existence”. “May you be blessed by the supreme love and truth of the 

cosmos”. “Thank you for watching. Nemesis ”.   

Tạm dịch :  

" Đây là lời của GRAMAHA,  đại diện cho Bộ Chỉ Huy Ngân Hà Asta, nói cùng quí vị ". 

"Sau nhiều năm quí vị nhìn thấy chúng tôi như là những điểm sáng hiện ra trên bầu trời".  

"Chúng tôi phát biểu đến quí vị trong hòa bình và ước vọng như chúng tôi đã từng làm 

với những người anh em trên hành tinh Trái Đất". "Tôi đến để cảnh báo quí vị về số phận 

của quí vị và thế giới quí vị để quí vị cần phải liên lạc với người trong quí vị để biết được 

một tiến trình (Course)(có thể dịch là bài học hay chủ thuyết) mà quí vị phải thực hiện để 

tránh thảm họa đang đe dọa sanh mạng thế giới quí vị và thế giới chúng tôi quanh quí 

vị"." Đó là một trật tự mà quí vị cần làm để vươn lên khi Trái Đất đi vào Thời Đại Mới 

của Bảo Bình". " Thời Đại Mới có thể là thời hòa bình và tiến hóa lớn mạnh của loài 

người chỉ khi những người lãnh đạo của quí vị được cho biết bạo lực đang bao trùm (Trái 

Đất) bằng những phán quyết của lũ quỉ".  

 " Xin bình tỉnh để nghe tiếp. May mắn của quí vị có thể không đến với quí vị thêm lần 

nửa". " Tất cả vũ khí của loài quỉ cần được bị giải giới". " Bây giờ, thời gian thảm họa đã 

đi qua". " Có nhóm người trong quí vị có kế hoạch tiến hóa tốt nhất nếu quí vị chứng tỏ 

được quí vị xứng đáng làm điều đó". " Trong một thời gian ngắn quí vị phải học cách 

sống chung hòa bình và thiện ý". " Một nhóm nhỏ trên thế giới đang học hỏi vấn đề này 

và đang diễn tả và chuyền nhau tia sáng của Thời Đại Mới ra khắp mọi người". " Quí vị 

được tự do từ chối hay chấp nhận lời dạy của họ nhưng chỉ có những người học được 

cách sống chung hòa bình mới vào được vùng đất tiến hóa tinh thần cao cả".   

" Nghe đây lời của GRAMAHA, đại diện cho Bộ Chỉ Huy Ngân Hà Asta, phát biểu đến 

quí vị". "Nên biết có nhiều lời tiên đoán và nhiều hướng dẫn sai lạc trong thế giới quí vị". 

" Chúng sẽ hút hết năng lượng của quí vị từ quí vị, loại năng lượng mà quí vị gọi là tiền, 

và đem tiêu hết vào những mục đích của quỉ mà chẳng mang về cho quí vị một đồng xu 

nào". " Các vị thánh trong nội bộ quí vị sẽ bảo vệ quí vị trước vấn đề này". " Quí vị phải 

nhạy cảm để học hỏi những lời trong chính quí vị, lời này sẽ nói cho quí vị biết thế nào là 

chân lý, là mơ hồ, là hổn loạn và sai lầm.". " Hãy học cách lắng nghe lời chân lý trong 

quí vị sẽ dẫn quí vị đến con đường tiến hóa". " Đây là thông điệp của chúng tôi gởi đến 

quí vị, bạn quí mến của chúng tôi, sau bao năm nhìn quí vị phát triển cũng như quí vị 

nhìn thấy chúng tôi qua những điểm sáng trên bầu trời". "Quí vị biết chúng tôi đang hiện 

diện và chúng tôi đang hiện diện quanh Trái Đất nhiều hơn các khoa học gia quí vị nhận 

biết". " Chúng tôi rất quan tâm đến quí vị và con đường dẫn quí vị ra ánh sáng, chúng tôi 

sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp quí vị". " Đừng sợ, tự tìm hiểu bản thân và 
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sống hài hòa trong cách sống của Trái Đất quí vị". " Chúng tôi, Bộ Chỉ Huy Ngân Hà 

Asta, cám ơn quí vị đã lắng nghe. Bây giờ chúng tôi rời quí vị". " Quí vị sẽ được phù hộ 

trong tình thương và sự thật của vũ trụ". " Cám ơn quí vị đã xem (Tivi). Nemesis ".   

6.- Hình ảnh từ Người Hảnh Tinh  

AlbertPikeGrama 

a.pdf

 

Click vào hình trên đây để xem toàn bài và 2 hình : 

Hình ông Albert Pike 

Hình Thái Cực Âm Dương  

 

Ngày 7 /7/2007 Người Hành Tinh có gởi xuống một hình ảnh ký hiệu Âm Dương trên 

đám lúa ( crop circle) ở Stantonbury Hill, Somerset, England. Đây là một trong 10.000 

hình ảnh trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra khắp Trái Đất để giúp chúng ta hiểu 

thêm về nền văn minh của họ. Phải chăng hình ảnh này diễn tả một chủ thuyết mà Người 

Hành Tinh muốn chúng ta cần thực hiện để tránh thảm họa và mang lại tiến hóa cho xã 

hội chúng ta   

7.- Lời bàn của người viết bài này  

Thông điệp của người hành tinh có từ năm 1977 Lúc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt, 

Mỹ và Trung Cộng đã bắt tay, chiến trạnh lạnh đang giảm cường độ căng thẳng nên 

Người Hành Tinh nói "Thời gian thảm họa đã đi qua"  Thông điệp không nói đến thế 

chiến thứ IIi nhưng lại cho chúng ta biết "may mắn có thể không đến với loài người lần 

nửa" "vì bạo lực đang bao phủ (trái đất) bởi những phán quyết của lũ quỉ và lại chỉ cho 

loài người phương pháp tránh thảm họa để tiến vào con đường tiến hóa.   

Người viết xin không bàn thế chiến thư III và tương lai của chúng ta như thế nào mà xin 

bàn về hai chữ Doctrine và Course trong lá thư của Albert Pike và thông điệp của Người 

Hành Tinh, từ hai chữ này may ra tìm ra chủ thuyết đưa nhân loại vào Trật Tự Mới mà 

Albert Pike đã nói vào 100 năm trước và Người Hành Tinh vửa nói trong những năm vừa 

qua.    

Lá thư của Albert Pike vào hơn 100 năm trước nói chúng ta sẽ nhận được một Chủ 

Thuyết ( Doctrine) rõ ràng từ người hành tinh. Thông điệp của người hành tinh lại nói 

chủ thuyết ấy đang nằm trong tay loài người. Người hành tinh không dùng chữ Chủ 

Thuyết (Doctrine) mà dùng chữ bài học (Course) và nói thêm "quí vị phải thực hiện để 

tránh thảm họa đang đe dọa sanh mạng thế giới quí vị và thế giới chúng tôi quanh quí vị". 
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Còn giải thích thêm trong cái course này " sẽ nói cho quí vị biết thế nào là chân lý, là mơ 

hồ, là hỗn loạn và sai lầm".  

Một bài học (course) mà có bàn thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hỗn loạn và sai lầm là bàn 

về Nhân Sinh Quan thì bài học đó cũng là tương đương với một chủ thuyết. Như thế cái 

chữ Doctrine và cái chữ Course có nghĩa giống nhau.   

Người hành tinh nói cái chủ thuyết đó đang nằm trong loài người thì nhiệm vụ của chúng 

ta hiện nay là tìm cho ra cái chủ thuyết đó đang ở đâu trong chúng ta bằng cách quan sát 

trong thế giới chúng ta có cái thứ gì như cuốn sách, đồ vật, hình ảnh, diã CD, các hiện 

tượng v.v... nói về chủ thuyết ấy hay có liên hệ với Người Hành Tinh để cùng nhau bàn 

luận tìm một phương pháp tránh thảm họa đưa xã hội vào con đường tiến hóa dù rằng 

Albert Pike đã nói cách đây 100 năm Cuối cùng công luận cũng nhận biết nhưng chúng ta 

biết càng sớm thì máu chúng ta càng bớt đổ.   

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh  

___________________________________________________________________  

Chú thích : người viết bài này là tác giả sách Messages From Aliens The Path Of 

Evolution (Thông Điệp Từ Người Hành Tinh Con Đường Tiến Hóa) đang được quảng 

cáo bán ở 40 trang mạng trong nhiều nước khắp thế giới (1).  

12   

Trong chương IX của sách này có Bàn Về Nghĩa Chữ Chân Lý (Debate of Meaning the 

Word Truth) tức là nói cho chúng ta biết thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hỗn loạn và sai 

lầm mà các bạn có thể đọc bản tiếng Việt để vào Xuân bính thân(2)  

(1) 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=

nguyen%20kim%20anh%20messages%20from%20aliens%20the%20path%20 

of%20evolution  

(2)    http://www.danchimviet.info/archives/20200/ban-v%E1%BB%81-

nghiach%E1%BB%AF-chan-ly/2010/10.     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Thái cực  

 

 

 The teaching words from heaven: one yin, one yang is the path. The path of 

evolution: the yin and yang balance principle is the path to stabilize to develop to 
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be in peace. The warnings from heaven: anything, any person goes out of the yin 

and yang balance principle the cruel things will occur. This book contents the 

articles that were posted on the Vietnamese websites and newspapers describe the real 

stories of author's life in Vietnam war and the reasons to support the Unions to solve 

our two current problems: the rich-poor gap becomes wider deeper days by days, the 

wars have been happening all over the world may lead to nuclear war destroy the 

mankind. These reasons come from the yin-yang theory that was reminded by the 

creatures on heaven or by the aliens on the crop formations, will create the path to 

avoid the disasters made by the devils. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

( 5 ) Từ Peter Higgs Nhìn Lại Vài Thuyết Của Người Xưa 
 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

 

 1.- Chưa biết được hình thể căn nhà mình đang sống : Năm 1927 nhà thiên văn 

kiêm linh mục George Lemaitre (1894-1966) quan sát thấy các thiên hà mỗi ngày mỗi 

trôi xa mới trình bày thuyết Big Bang, cho rằng khoảng 13,7 tỷ năm trước vật chất trong 

vũ trụ là một đống hổn mang cực nóng trong tụ lại tại một điểm gọi là Điểm Kỳ Dị 

rồi bùng nổ ra. Nay vũ trụ là một khối cầu đang giản nở. Trước năm 1930 nhà toán học 

kiêm vật lý lý thuyếy Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) dựa vào phương trình X^2 

= 4 ( X bình phương bằng 4 ) vì phương trình này có 2 đáp số. Một đáp số khi X = + 2 và 

một đáp số khác khi X = - 2 nên Paul Diract lập luận rằng phải có một biển Phản Vật 

Chất nằm trong vũ trụ. Từ ý tưởng đó ông đã lập một phương trình miêu tả hạt Fermiom 

gọi là Phương Trình Dirac dẫn đến tiên đoán sư tồn tại của Phản Vật Chất bằng toán 

học. Năm 1930 Victor Francis Hess (1883-1964) quan sát được những tia vũ trụ (cosmic 

rays), đến từ những vụ nổ xa xôi trong vũ trụ, là những hạt có năng lượng cao khi va vào 

bầu khí quyển đã tạo ra những trận mưa vũ trụ. Năm 1932 Carl David Anderson (1905 – 

1991) đã dùng Cloud Chamber để quan sát mưa vũ trụ và phát hiện được qua mắt thường 

một định lượng tương đương hiện ra bên cạnh Electron. Ông đặt tên cho nó là Positron 

và cho đó là Anti-Electron. Từ đó Phản Hạt được xác nhận và cả 3 nhà bác học đều 

được nhận giải Nobel những năm sau đó. Nhiều năm sau đó các nhà khoa học chỉ có một 

được một nguồn duy nhất cung cấp hạt có năng lương cao là mưa vũ trụ mà thôi và họ có 

một niềm tin sâu sắc rằng hạt luôn có một phản hạt đi theo nhưng phải 22 năm sau vào 

1955 toán nghiên cứu của Emilio Gino Sergè (1905-1989) và Owen Chamberlain (1920-

2006) mới tìm ra được Anti-Proton nhờ phát minh ra máy gia tốc hạt Cyclotron, 

Bevatron và dụng cụ dò hạt Bubble Chamber, cả hai nhà bác học này đều được nhận giải 

Nobel vào năm 1959. Những phát hiện trên cọng thêm với những thí nghiệm khác của 

nền khoa học hiện đại đã giúp cho 200 nhà thiên văn thuộc 13 viện thiên văn trên thế giới 

tập trung tại đài thiên văn New Mexico, U.S.A để vẽ bản đồ vũ trụ vào tháng 10 năm 

2004 đưa ra tuyên bố xác nhận : Có một Phản Thế Giới với lượng Vật Chất Tối chiếm 

đến 80% lượng vật chất trong vũ trụ trong đó có những loại năng lượng khác với năng 

lượng mà chúng ta đang có (Năng Lượng Tối ) đang nằm 2 trong 1 vùng không gian 

nhưng khác thời gian với vùng không gian chúng ta đang sống (Chiều Thứ Tư). Thuyết 

Big Bang được làm nền tảng cho khoa thiên văn học Phương Tây trong suốt thế kỷ XX 

nhưng lại bị nghi ngờ và phê phán với những câu hỏi như : Vũ trụ là vô tận hay khối cầu 
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? Nếu là khối cầu thì có bao nhiêu khối cầu hay chỉ một khối cầu trong vũ trụ ?v.v... Căn 

nhà chúng ta đang sống mà chưa biết hình thể nó như thế nào nay các khoa học gia lại 

phát hiện trong căn nhà ấy có xen kẻ một vùng trời to lớn và bí mật làm cho chúng ta đặt 

thêm bao câu hỏi khó trả lời khác. Trong những câu hỏi khó trả lời ấy có câu hỏi làm điên 

đầu các khoa học gia suốt cả thế kỷ : Khi quan sát những vũ nổ của sao mới (Nova) trong 

vũ trụ các khoa học gia thấy vật chất ở đó nằm trong trạng thái plasma hổn mang và cực 

nóng bùng ra, thế thì sau vụ nổ Big Bang cái gì đã kết nối những vật chất ấy lại thành 

những khối lượng như thiên hà, hành tinh và cả con người hay vạn vật ? Câu hỏi này 

được Peter Higgs trả lởi như sau : Peter Ware Higgs (1929)  

 

 
Peter Higgs 

 

 

 2.- Hạt Của Chúa : Peter Ware Higgs (1929) là nhà vật lý lý thuyết người Anh 

đã đưa ra đề nghị vào năm 1960 về việc sự đối xứng trong thuyết điện yếu bị phá vở, với 

đề xuất này ông giải thích rằng toàn vũ trụ đang bị bao phủ bởi một dạng lưới giống như 

Trường Điện Từ, nó có ảnh hưởng đến hạt di chuyển xuyên qua nó nhưng nó cũng có liên 

hệ với vật lý chất rắn, gọi là trường Higgs hay cơ chế Higgs. Câu hỏi cái gì tạo ra khối 

lượng là một câu hỏi hóc búa trong suốt cuối thế kỷ vừa qua vì Mô 3 Hình Chuẩn của 

ngành vật lý hạt có nhiều điểm không phù hợp và thống nhất với thực tại nên từ đó đưa 

đến việc có lý thuyết của Peter Higgs, theo Cơ Học Lượng Tử thì tất cả các trường lượng 

tử đều có một hạt cơ bản đi kèm, hạt đi kèm Trường Higgs gọi là hạt Higgs có thể là một 

dạng của hạt boson hay một tập hợp hạt mà chúng có thể tạo ra những hạt có khối lượng 

khác. Sự tìm kiếm hạt Higgs lâu dài và khó khăn đến mức các nhà khoa học bực bội gọi 

nó cái tên Goddamn Particle tạm dịch là Hạt Mắc Dịch về sau thấy công dụng nó tựa như 

một diễn viên điện ảnh đứng giữa đường phố Hollywood thu hút những người mộ điệu 

vây quanh tạo thành một đám đông (tạo khối lượng) nên người ta gọi gọn lại God Particle 

tạm dịch là Hạt Của Chúa. Tên mới có thể đúng hơn vì Vạn Vật có thể hình thành do các 

nguyên tử đi qua trường Higg nhập vào hạt Higg mà sinh khối lượng. Ngày 4 tháng 

7 năm 2012. Các khoa học gia đã tạo một vụ va chạm hạt trong máy gia tốc hạt LHC của 

phòng thí nghiệm CERN ở Châu Âu và đo được một góc độ lệch để đưa đến việc xác 

nhận sự tồn tại của một loại hạt có đặc tính thích hợp với hạt Boson Higgs tuy nhiên cũng 

cần quan sát thêm vì có thể là một loại bosson khác nào đó chưa được khám phá. 

 

  3. Những lý thuyết của người xưa  

Trước khi đi vào trọng tâm bài viết tôi xin có lời phi lộ : Triết học luôn luôn đi trước 

khoa học. Khoa học đi sau để xác nhận, điều chỉnh những gì triết học đề ra nhưng khổ 

nổi triết học và khoa học đều do con người mà có mà con người lại quá nhỏ bé trước vũ 

trụ bao la, con người trong vũ trụ còn nhỏ hơn hạt cát trong sa mạc. Căn nhà con người 
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đang sống hình thể như thế nào con người chưa biết, vùng Phản Thế Giới choán hết 

80% căn nhà vẫn còn là bí mật với con người. Nên xin con người đừng thù ghét nhau 

vì khác những thứ suy nghĩ trong cái đầu con người. Không có cái gì là chân lý tuyệt đối 

kể các lý thuyết mà con người đã đề ra và cả lý thuyết Higgs. Từ Peter Higgs Nhìn Về 

Các Lý Thuyết Người Xưa không nhắm mục đích đi tìm chân lý tuyệt đối mà chỉ nhắm 

mục đích giảm cố chấp, mù quáng và hận thù và cùng nhau tựa vào cái chân lý do số 

đông đồng thuận để dìu dắt nhau đi cho hết đoạn đường đời.  

 

 a.- Thuyết Chúa Trời tạo dựng vũ trụ : Thuyết này xuất xứ từ Tây Á, ở cái nôi 

nền văn minh cổ Lưỡng Hà, tồn tại cho đến ngày nay trong 3 tôn giáo chính là Do Thái 

Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đầy xung đột. Do Thái giáo cho rằng Chúa Trời, 

thông qua ông Moses trên núi Sinai, đã lập giao ước với con cái người Do Thái và hậu 

duệ và cho chúng biết các luật lệ và điều răn dạy của ngài. Thiên Chúa Giáo cho rằng 

Jesus Christ là Đấng Cứu Thế hay Con Thiên Chúa do Chúa Trời truyền xuống trần gian 

để cứu rỗi con người.  

Hồi giáo cho rằng Mohammad là vị ngôn sứ hay Đấng Tiên Tri được Chúa Trời gởi 

xuống dẫn dắt nhân loại. Hình ảnh Chúa Trời qua 3 tôn giáo này là một Đấng Toàn 

Năng, rất nhân từ, thông hiểu mọi sự và đã tạo dựng vũ trụ. Hình ảnh Chúa Trời 

thường được vẽ như một ông già hiền từ với các thánh thần vây quanh trên một nền trời 

đầy mây sáng sủa, hình ảnh này thường được thay đổi hay giải thích khác nhau tùy thuộc 

vào người truyền đạo, thời gian truyền đạo và vị trí truyền đạo. Nói cách khác con người 

chưa đủ khả năng thấy hay cảm nhận được hình ảnh chân thật của Chúa Trời, những hình 

ảnh của Chúa Trời trong thế giới chúng ta là do chúng ta tạo ra, do chúng ta lý luận như 

"Chúa Trời ở trong ta". " Chúa Trời hiện diện trong lòng vạn hữu, là cốt lõi là tâm 

điểm của muôn loài v.v..." để thần linh hóa Chúa Trời thành một biểu tượng thiêng liêng 

để cùng nhau thờ phụng và hướng thiện. Khi các nhà khoa học xác định được một Phản 

Thế Giới nằm trước mắt chúng ta, Peter Higgs tìm ra hạt Higgs là Hạt Của Chúa, là 

một Phản Vật Chất có công dụng thu hút những nguyên tử đi qua trường Higgs 

nhập vào nó mà sinh khối lượng hay sinh ra thiên hà, mặt trời, trái đất, vạn vật 
v.v... trong vũ trụ. Peter Higgs đã giải thích được việc Tạo Dựng Vũ Trụ như một hiện 

tượng hay một phản ứng của thế giới tự nhiên một cách khoa học. Peter Higgs hay các 

nhà khoa học không dám diễn tả hạt Higgs là Chúa Trời dù chính nhiệm vụ của hạt Higgs 

là tạo ra khối lượng là tạo ra muôn vật. Họ đặt tên hạt Higgs là Hạt Của Chúa. Phải 

chăng họ đã rút được kinh nghiệm từ nhà thiên văn Galileo Galilei (1564-1642) dám 

tuyên bố trái đất quay quanh mặt trời là sự thật làm thương tổn đến những truyền thuyết 

của giáo hội Thiên Chúa Giáo. Thiên nhiên vốn tinh vi và quái ác, nó vận hành mô cách 

vô tình và xem vạn vật tựa chó rơm. Các nhà khoa học hiểu được thiên nhiên và họ cũng 

hiểu được lòng người nên Peter Higgs không chiụ oan trái như Galileo Galiei ngày xưa 

ấy. Như thế thuyết Chúa Trời Tạo Dựng Vũ Trụ qua bài viết này được người viết xin 

trình bày những suy nghĩ có thể đúng hay không đúng của bản thân mình như sau : Một 

thế giới khác hay một thế giới thần linh của các thiên thần quanh Chúa Trời là một thế 

giới có thể có hiện hữu trong vũ trụ bởi các khoa học gia đã xác nhận có một Phản Thế 

Giới. Trong vũ trụ hay trong căn nhà mình đang sống mà mình chưa biết hình thể nó như 

thế nào, vùng Phản Thế Giới có những gì thì chúng ta cũng chưa biết thì tại sao chúng ta 

cứ cố chấp ngoan cố khăng khăng cho rằng trong đó có Chúa Trời tạo dựng ra vạn vật và 
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cả vũ trụ và dùng bạo lực ép buộc những người khác tin theo hay dùng lý luận điều khiển 

kẻ khác thành mê muội. 

Thuyết Big Bang và thuyết của Peter Higgs cũng như thuyết Chúa Trời sinh vạn vật đều 

do con người tạo ra. Trong những thuyết do con người tạo ra có một thuyết mà chúng ta 

cần phải lưu ý, thuyết này nói : Mọi sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ còn quá nhiều 

thiếu sót và sai lạc và có thể không đúng như những gì chúng ta nghĩ. Nên thuyết Chúa 

Trời tạo dựng vũ trụ là một thuyết mà con người chưa đủ khả năng để trả lời. Chúng ta 

không nên tựa vào một thuyết để định giá trị một thuyết khác và chúng ta cũng không nên 

tựa vào một thuyết mà cứ cả quyết rằng thuyết ấy là chân lý để làm khổ những người 

không cùng quan điểm. 

 

  b.- Thuyết Tam Thân : Theo lý thuyết Phật Giáo thặng thừa thì Phật có 3 thân : 

Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Pháp Thân chỉ cái thể sở chứng được. Báo 

Thân và Ứng Thân là trỏ cái dụng nhờ ở cái thể ấy mà phát ra. Vậy nên tuy nói là 3 

Thân nhưng thật ra chỉ có một Thể, một thể tức là một Phật. Để dễ hiểu, trong không 

gian ta gọi mặt trăng là Pháp Thân thì ánh sáng mặt trăng chiếu khắp thiên hạ là 

Báo Thân và bóng mặt trăng hiện ra dưới nước là Ứng Thân. Như thế theo kinh Phật 

thì Đức Phật A Di Đà là Báo Thân của Phật, đức Phật Thích Ca Mầu Ni là Ứng Thân của 

Phật. Từ thuyết Tam Thân này và nhất là từ Báo Thân mà Đức Thích Ca đã vẽ ra nhiều 

thế giới khác với thế giới của chúng ta đang sống như là thế giới Cực Lạc trong đó có 

muôn ngàn vị Phật đang nghe lời thuyết pháp của Phật A Di Đà. Từ những phát hiện của 

các nhà khoa học về Phản Thế Giới Và hạt Higgs chúng ta có thể diễn tả Thuyết Tam 

Thân như sau : Pháp Thân là hạt Higgs, Báo Thân là những sinh vật nằm trong Phản 

Thế Giới và Ứng Thân là những sinh vật nằm trong thế giới chúng ta. Khi Đức Phật 

Thích Ca Mầu Ni đắc đạo, ngài dùng thần nhãn quan sát khắp vũ trụ để giảng dạy. Có thể 

ngài đã hòa nhập vào trường Higgs và thấy đựơc Hạt Higgs vận hành nên ngài mới nói : 

Pháp Thân là lý pháp tụ tập lại mà thành Thân, tức là lấy pháp tính làm Thân vậy. Pháp 

Thân không phải là sắc chất mà cũng không phải là tâm trí, Mà Khắp Đầy Vũ Trụ Đâu 

Đâu Cũng Có, Không Sinh Không Diệt, Lúc Nào Cũng Hiện Hữu, thuần nhiên là diệu lý 

chân thực thanh tĩnh. Vạn pháp phải nương vào đó mà có và mọi đức phải tụ vào đó mà 

thành. Đức Phật Thích Ca Mầu Ni đã dùng những thuyết khác như thập nhị nhân duyên, 

luân hồi v.v... để diễn tả sự hiện hữu của Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân và dạy 

84.000 pháp môn để chuyển đổi từ Ứng Thân sang Báo Thân. Trong lúc đó Peter Higgs 

thì lại nói đơn giản hơn là các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào hạt Higgs mà sinh 

ra khối lượng, tức là sanh ra thiên hà, hành tinh, con người và cả vạn vật. Peter Higgs và 

các nhà khoa học chưa đi sâu vào được việc hạt Higgs tạo ra Ứng Thân và Báo Thân, tức 

là tạo ra Con Người và Phản Con người. Trong tương lai các nhà khoa học sẽ phát hiện 

thêm những thứ khác để giải thích tường tận 6 hơn sự liên hệ và sự chuyển đổi giữa Tam 

Thân. Dẫu trước đó trong vấn đề này đã được Lão Tử giải thích một cách khoa học hơn 

tuy không rõ ràng ( vì không chứng minh được Phản Hạt và Phản Thế Giới) qua thuyết 

dưới đây  

 

 c.- Thuyết Nhất Điểm Linh Quang.  Đạo giáo cho rằng vạn vật đến từ Thái Hư. 

Khi cha mẹ giao cấu thì có một điểm Linh quang đến từ Thái Hư gieo vào bào thai 

trong người mẹ gọi là Nguyên Thần, ( có sách nói gieo vào đứa bé khi nó mở miệng 

khóc chào đời) từ đó sinh ra Khí, rồi khí hóa thành Hình hài cơ thể con người. Tuy 
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cuốn sách Lão Tử chỉ võn vẹn 5000 chữ nhưng chính ngài là ngưởi đầu tiên chỉ cho nhân 

loại con đường Phản Phục (chữ Phản có nghĩa là Phản Thế Giới, chữ Phục có nghĩa là 

quẻ Phục, quẻ Dương Sinh, nên chữ Phản Phục có nghĩa là sinh về Phản Thế Giới ) để đi 

về Thái hư ( Phản Thế Giới) là chốn mình sanh ra để sống trường sanh bất tử trong đó. Ở 

chương 16 ngài dạy : ” Trí hư cực, thủ tỉnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngộ dĩ thị quang kỳ 

phục” nhiều bản không có chữ thị, nhiều bản không có chữ kỳ, riêng bản của Hà Thượng 

Công có chữ thị và có luôn chữ kỳ nên người viết tin vào bản này vì thấy nó không tối 

nghĩa và dịch câu nói nầy ra bằng văn xuôi như sau ” trí óc không nghĩ gì cả, giữ yên tỉnh 

lên tối đa, vạn vật sinh, ta có thể thấy được điểm sáng kỳ lạ (ẩn phục) sinh”. Chữ Phục 

trong câu này có thể nghĩa là ẩn phục và có thể nghĩa là quẻ Phục là quẻ Dương Sinh ( 5 

Âm 1 Dương), Đây có thể là cách chơi chữ của người xưa nhưng rất chính xác vì ánh 

sáng đó xuất hiện nhiều nhất vào thời điểm thế giới chuyển Dương ( giờ tý, mồng 3, đông 

chí ). Cái điểm sáng ẩn phục ấy được Lão Tử gọi tên là Đạo và nhắc đến 70 lần trong 

5.000 chữ để lại cho hậu thế và định nghĩa nó vài lần (C.4. ĐĐK; C14. ĐĐK) cũng như 

khuyên ta phải ăn trộm cho được nó khi thấy được nó (C.14. ĐĐK). Hành động này gọi 

ăn trộm này gọi là ăn trộm khí tiên thiên hay ăn trộm Âm Dương Tạo hóa Chi Quyền, để 

từ đó mà luyện thành Kim Đan (Anh Nhi hay Phản Con Người). Thuyết này có đề cập 

đến hai loại Phản Vật Chất cấu tạo nên Con Người và Phản Con Người. Hai loại vật 

chất này được gọi là Nguyên Thần khi cấu tạo thành con người, được gọi là Nguyên Khí 

khi cấu tạo nên Phản Con Người (Anh Nhi). hay còn gọi là Diên và Hống ( có đến hàng 

chục tên khác nhau ). Hai loại vật chất này đôi lúc được người xưa diễn tả như một loại 

khí ( Khí Tiên Thiên ) bởi lẽ người xưa không xác nhận được Phản Vật chất. Peter Higgs 

cho rằng các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào phản hạt Higgs mà sinh khối 

lượng, khối lượng ở đây có nghĩa là ngân hà, hành tinh, con người và vạn vật 

v.v...những vật chất trong thế giới chúng ta. Thuyết Nhất Điểm Linh Quang đề cập 

đến Diên là một điểm Linh quang đến từ Thái hư, tức là một Phản Hạt đến từ Phản 

Thế Giới. tạo dựng ra con người, cũng là khối lượng. Như thế Diên có cùng chung 

nhiệm vụ như hạt Higgs nhưng chỉ khác tên. Thuyết Nhất Điểm Linh Quang cũng đề cập 

Hống là một Phản Vật Chất tạo ra Anh Nhi ( phản Con người), cũng là một khối lượng, 

nên Hống có cùng chung nhiệm vụ như hạt Higgs nhưng đó là phần nằm trong Phản Thế 

Giới mà chúng ta chưa đủ khả năng tìm hiểu. Phật Giáo và Đạo Giáo rất huyền diệu lại 

hay dùng những từ ngữ rất khó hiểu để diễn tả những điều không thể diễn tả được bằng 

ngôn ngữ nhưng dù sao đi nửa từ 2 thuyết trên đã cho người viết bài này hiểu rằng vũ trụ 

mà chúng ta đang sống có 2 mặt không gian khác nhau, một mặt không gian hữu hình là 

nơi chúng ta đang sống và một mặt không gian khác vô hình là nơi có Đức Phật A Di 

Đà và Anh Nhi như lời dạy của 2 bậc vĩ nhân Phương Đông. Giữa 2 mặt không gian đó 

hay giữa chúng ta với Phật A Di Đà và Anh Nhi có một vật liên hệ gọi là Pháp Thân hay 

Nguyên Thần hay Diên Hay Hống hay Đạo hay Phật hay hạt Higgs. Vật này được 2 bậc 

vĩ nhân đó có định nghĩa giống nhau. Đức Phật định nghĩa : Vật này không phải là sắc 

chất mà cũng không phải là tâm trí, không thể diễn tả được bằng lời nhưng khắp vũ trụ 

đâu đâu cũng có. Lão Tử định nghĩa: Vật này bản thể là hư không mà tác dụng của nó 

thì cơ hồ là vô cùng… Nó vô thanh vô hình đứng một mình không thay đổi vận hành 

khắp vũ trụ. Vật mà hai bậc vĩ nhân đề cập đến có nhiệm vụ tạo ra con người và Phản 

Con Người, tất là có nhiệm vụ tạo ra khối lượng giống với nhiệm vụ của hạt Higg. Hai 

bậc vĩ nhân ngày xưa và bậc vĩ nhân ngày nay đã tìm ra được một loại Phản Vật Chất tạo 

ra con người và Phản Con Người gọi là Pháp Thân, Nguyên Thần, Nguyên Khí hay Hạt 
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Của Chúa. Cái hay của cả ba bậc vĩ nhân kia là đã hiểu được lòng hết thảy chúng sinh, ở 

trong đời ngũ trọc này vì tham dục sân uế ngu si tà kiến kiêu mãn che lấp, nên đã diễn tả 

điều hiểu biết của mình mà không bị chúng sanh buông lời phỉ báng, thành ra phải tội ra 

phải tội. Từ Peter Higgs nhìn về 2 thuyết của 2 bậc vĩ nhân Phương Đông người viết xin 

trình bày ý nghĩ của mình như sau : Khoa học ngày nay vừa chứng minh được có một loại 

Phản Vật Chất tên là hạt Higgs có công dụng giống như loạt vật chất mà hai bậc vĩ nhân 

đã đề cập đến hơn 2000 năm trước. Hai bậc vĩ nhân đã gọi tên vật đó là Phật, Đạo. Pháp 

Thân, Nguyên Thần, Nguyên Khí, Diên, Hống v.v... ( hàng chục tên khác nhau ). Vật đó 

có tạo ra con người và Phản Con Người như hai bậc vĩ nhân kia nói hay không là điều mà 

chúng ta cần nghiên cứu thêm. Sẽ tới một lúc nào đó chúng ta sẽ có câu trả lời nên chúng 

ta cần kính trọng hai bậc vĩ nhân ngày xưa và cả bậc vĩ nhân ngày nay bằng cách không 

lợi dụng cái bóng của họ để làm hại chúng sanh, làm mê muội chúng sanh, những con 

người vì một lẽ nào đó chưa hiểu ba bậc vĩ nhân kia trọn vẹn. 

 

` d.- Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể 

 Thuyết này cũng tựa như thuyết Thái Cực, là một vòng tròn, Phật Giáo gọi là Giác, 

Lão Giáo đọi là Kim Đơn, Khổng Giáo gọi là Thái Cực, là Bản Nguyên sinh ra vạn 

vật. Không thể truy cứu được sự bắt đầu của nó, chỉ biết nó đến từ Thái Hư ( Phản Thế 

Giới). Các bậc vĩ nhân Phương Đông cho rằng Thái Cực có trước trời đất, vạn vật. Trời 

đất vạn vật tuy lớn nhưng khi nó vận hành không nằm ngoài một Thái Cực. là một Bản 

Thể Duy Nhất sinh hóa và phóng phát ra. Vũ trụ tuy lớn nhưng nó chỉ là sự hiện hình, 

hiển dương của một đại thể linh minh huyền diệu bất khả tư nghị nên tất cả quần sinh 

trong vũ trụ đểu cùng nhau chia sẻ Bản Thể siêu việt nói trên. Bản Thể Duy Nhất này là 

được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy loại tôn giáo đề cập đến nó. Nó có thể được gọi là 

Thượng Đế, Chúa Trời, có thể gọi là Brahman, Allah, Atman, Đạo, Phật, Diên, Hống 

v.v... Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể là một thuyết then chốt của nhiều tôn 

giáo, là một chuổi liên châu nối liền các lục địa và các tôn giáo, là phần sinh của Đại 

Tuần Hoàn trong vũ trụ. Nó nối liền trí óc mông lung đầy tưởng tượng của con người và 

đưa con người vào đoàn kết thương yêu nhau nếu nó được khoa học xác nhận đúng. Ngày 

4 tháng 7 năm 2012. Các khoa học gia đã tạo một vụ va chạm hạt trong máy gia tốc hạt 

LHC của phòng thí nghiệm CERN ở Châu Âu và đo được một góc độ lệch để đưa đến 

việc xác nhận sự tồn tại của một loại hạt có đặc tính thích hợp với hạt Boson Higgs. 

Hạt này là một Phản Vật Chất mà các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào nó 

mà sinh ra khối lượng, tức là sinh ra muôn vật trong vũ trụ. Hạt này có thể là cái Bản 

Thể Duy Nhất mà tất cả quần sinh trong vũ trụ đều cùng nhau chia sẽ. Hạt này có thể là 

cái Nhất Thể mà Thiên Địa Vạn Vật Đồng tựa vào.  

 

 e.- Thuyết Huyền Đồng.   

 Thuyết Thiên địa vạn vật đồng nhất thể chủ trương rằng Vũ trụ này là từ một Bản 

Thể Duy Nhất sinh xuất ra. Còn thuyết Huyền Đồng ( hay Đạo Huyền Đồng ) chủ 

trương vạn sự trong trời đất này chung qui sẽ phải trở về với Bản Thể đó. Một đàng 

thì đi Ra, một đàng thì đi Vô. Hai chiều ráp lại thành vòng Đại Tuần Hoàn của vũ trụ. 

Phải chăng hạt Higgs là cái Bản Thể Duy Nhất đó và Sao Mới ( Nova ) Và Lỗ Đen ( 

Black Hole) là cánh cửa đi qua về trong 2 phần của vũ trụ ( xin đọc lại bài Cửa Trời Rộng 

Mở Dưới Đời Thượng Nguơn) (1). Trong tương lai các nhà khoa học sẽ tìm kiếm thêm 

nhiều chứng cớ để xác nhận thêm tính chính xác của hai thuyết này. Nếu hai thuyết này 
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đúng thì chúng sẽ thấy :  Các vật chất trong vũ trụ đang ở trong phần phóng phát nên 

chúng ta thấy các thiên hà mổi ngày mỗi trôi xa như thế chẳng có vụ nổ Big Bang nào cả 

mà toàn thể vũ trụ đang ở đằng sau một lỗ đen khổng lồ và đằng trước một sao mới 

khổng lổ hay đang qua về cánh cửa của hai  phần của vũ trụ. – 

 Nếu thuyết Nhất điểm Linh Quang được khoa học bắt đầu xác nhận tính chính xác ở 

phần hạt Higgs tạo ra khối lượng tức là sanh ra con người thì chuyện Hạt Higgs tạo khối 

lượng sanh ra Phản Con Người ( Anh Nhi, Kim Đơn ) là một chuyện có thể có thật và là 

một hiện tượng của thế giới tự nhiên mà chúng ta cần tìm hiểu thêm.  

 

 4.- Thời Đại Mới       Ngày 4 thắng 7 năm 2012 là ngày khởi đầu cho một Thời 

Đại Mới. Thời Đại Mới này có những đặc điểm sau đây : - Các ngôn từ trừu trượng, các 

cách giải thích mơ hồ của các triết thuyết của các tôn giáo được các khoa học gia chỉnh 

đốn và qui về một mối. 

   Phần sinh hay phần phóng phát của Đại Tuần Hoàn của vũ trụ ( chiều Thuận ) 

được giải thích rõ ràng và khoa học hơn.  

 Phần từ Ngọn trở về Gốc ( Tự Mạt Phản Bản ) hay chiều nghịch của Đại Tuần 

Hoàn của vũ trụ hay trở về với Phản Thế Giới đang được các khoa học gia tìm ra được 

vài chứng cớ để xác nhận sự hiện hữu và họ sẽ tìm kiếm và giải thích thêm. - Cánh Cửa 

sang thế giới thần linh đang được các khoa học gia hé mở.  

 Thời Đại Mới là thời đại Hòa Bình tiến hóa của nhân loại vì chẳng con ai nghe lời những 

con quỉ núp sau các tôn giáo làm điều dã man nhờ đó mà chiến tranh không còn nửa - 

Đường lên thiên thai không còn là một con đường bí mật với muôn ngàn lời lừa phỉnh mà 

đang lộ dần ra một cách khoa học vì cửa trời đang rộng mở.  

 

Nhất Hướng nguyễn Kim Anh (1) 

http://www.danchimviet.info/archives/35606/c%E1%BB%ADa-tr%E1%BB%9Di-

r%E1%B B%99ng-m%E1%BB%9F-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-d%E1%BB%9Di-

th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ng% C6%B0%C6%A1n/2011/05 
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