Tiểu sử BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
1921: Sinh tại làng Chi Long, Hà Nam, 15-12 (17-11 Tân dậu).
1944: Đậu tú tài toàn phần triết học văn chương Pháp.
1952: Tốt nghiệp bác sĩ khoa y Đại học Hà Nội. Luận án Les secrets des
reins révéles (150 tr.) bình dịch Huyền tẫn phát vi của Hải Thượng Lãn
Ông, so sánh Tây y với Đông y (âm dương, thủy hỏa, hàn nhiệt, hư thực...).
Về thận, ông cho rằng ngoài hai quả thận tương ứng với hai quả thận theo Tây y, Đông y còn có mệnh
môn tương ứng với các hạch thượng thận (capsules surrénales) trong Tây y. Mệnh môn gồm ba phần:
(1) chân thủy: chủ điều hòa huyết dịch, tương ứng với vùng đới cầu (zone glomérulée) sinh ra các chất
minéralo-corticoides trong Tây y; (2) chân hỏa: chủ điều hòa khí lực, tương ứng với vùng chùm (zone
fasciculée) sinh ra các chất glucocorticoides trong Tây y; (3) mệnh môn ở giữa chủ sinh dục, tương ứng
với vùng võng đới (zone réticulée) sinh ra các chất hạch sinh dục (hormones sexuelles) của Tây y.
Giáo sư Pierre Huard,[1] trong La médecine chinoise au cours des siècles, tán thưởng luận án này, cho
rằng Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ có công bắc được nhịp cầu nối Đông và Tây y. Luận án được giải thưởng
năm đó [Hoàng Vũ 1974-74: 63-102] [2].
12.1955 - 6.1956: Tu nghiệp khoa y ở Texas, Mỹ.
Khoảng 1956-1963: Phó hội trưởng, rồi Hội trưởng Hội Cổ học Đà Nẵng.
1960: In tác phẩm đầu tay Khảo luận và phê bình học thuyết Khổng tử. Bản thảo Trung dung tân khảo
được Tinh việt Văn đoàn trao giải Lecomte du Nouy.
1962: Hội viên Tinh việt Văn đoàn.
1965: Hoàn tất các bản thảo Vô cực luận; Thái cực luận; Hà đồ; Lạc thư; Dịch học nhập môn; Tượng
luận thiên; Dịch luận thiên; Dịch kinh giản lược.
1966: Hội viên Hội Thần học Quốc tế (La Haye), do tạp chí Concilium (Hòa Lan) giới thiệu. Hoàn tất
các bản thảo Âm dương luận; Tứ tượng luận; Ngũ hành luận.
1967: Dạy triết học Trung Quốc tại Đại học Văn khoa (Viện đại học Sài Gòn); rồi là giảng sư thực thụ
tại đây (1972-75). Hoàn tất các bản thảo Đạo đức kinh (bình dịch); Văn hóa là gì? và bản dịch tiếng
Pháp Qu’est-ce que la culture?; Hướng tinh thần; Kinh Dịch (diễn ca & bình giảng).
1967-69: Thành viên Ủy ban Điển chế Văn tự.
1968: In Lecomte du Noüy và học thuyết viễn đích. Hoàn tất bản thảo Trung dung bình giảng.
1970: In Những điểm tương đồng giữa Phật giáo, Công giáo và Khổng giáo.
1970-71: Dạy Tôn giáo đối chiếu (Comparative religions) tại cơ sở Alexandre de Rhodes (dòng Tên,
Sài Gòn).
1970-82: Nói chuyện và dạy kinh Dịch, Khổng, Lão, Tôn giáo đối chiếu... tại Cơ quan Phổ thông Giáo
lý Cao Đài giáo Việt Nam.
1971: Dạy triết tại khoa Triết (Viện đại học Minh đức).
1972: In Chân dung Khổng tử.

1973-75: Trưởng ban triết Đông (Viện đại học Minh đức).
1977: Hoàn tất các bản thảo Huỳnh đình kinh; Tinh hoa Lão giáo (Đạo học cầu chân); Tinh hoa Phật
giáo; Tinh hoa Khổng giáo.
1978: Hoàn tất các bản thảo Tinh hoa Bà la môn giáo; Thuyết thiên địa vạn vật đồng nhất thể.
1978-81: Dịch văn bản chữ Nôm thế kỷ XVII của Giáo sĩ Maiorica và tập đoàn (được hơn 1.000 trang).
1980: Hoàn tất các bản thảo Tinh hoa Thiên chúa giáo; Trang tử.
1982: Định cư ở bang California (Mỹ).
1983: Thi đậu Flex, ECFMG, Anh văn (tương đương bác sĩ Mỹ).
1984: Hoàn tất bản thảo Đông y dược thảo.
1987 - tháng 8-1989: Thuyết giảng triết giáo phương Đông cho cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Tháng 9-1989: Sau một cơn tai biến mạch máu não, người đã bị liệt nửa người. Bệnh tật không làm
lung lai ý chí, với sự trợ giúp đắc lực của người bạn đời tận tụy, bà Lê Thị Yến, ông đã bắt đầu viết lại
những tư tưởng về đạo giáo của mình, và cho xuất bản nhiều bộ sách tại Hoa Kỳ.
Đến năm 2005, vì sức khoẻ bắt đầu suy kém, gia đình ông dọn về Washington State, và đến ngày 7
tháng 1, 2014 sau một cơn bạo bệnh người qua đời tại Issaquah Rehabilitation Center tại Issaquah, WA.
Các tác phẩm:
1. Khảo Luận và Phê Bình về Học thuyết Khổng Tử (1960)
2. LeComte du Nouy và học thuyết viễn đích (1968)
3. Trung Dung tân Khảo (1970)
4. Khổng Học tinh Hoa (1970)
5. Những tương đồng giữa Phật Giáo, Khổng Giáo và Thiên Chúa Giáo (1970)
6. Lão Trang Giản Lược
7. Chân Dung Khổng Tử (1973)
8. Dịch Kinh đại Toàn (1996)
9. Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể (2002)
10. Hướng tinh thần (2002)
11. Tính Mệnh Khuê Chỉ
12. Huỳnh Đình Kinh
13. Tham Đồng Khế
14. Tinh Hoa Các Đạo Giáo
15. Đường vào Triết Học và Đạo Giáo
16. Phật Học Chỉ Nam
17. Đạo Đức Kinh
18. The Monistic Theory
19. Ngộ Nhân Trực Chỉ
20. Tượng Ngôn Phái Nghi
21. Công giáo: nhận định mới về tín lý và giáo lý
Với sự giúp đỡ tận tình của Giáo sư Lê Anh Minh, website http://nhantu.net đã được ra đời vào năm
2007, lưu lại các bài viết, tác phẩm khảo cứu của BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.

