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SỰ DỐI TRÁ 
 

 

I.- Vào Đề 

 

Nhân đọc bài “Đi tìm Nguồn gốc của sự Dối trá “ của Ts. Nguyễn thị Từ Huy  <  xem 

(1)  ở dưới >  và “ Tài liệu mật của đảng CSVN “ < xem ( 2)  >  của Nguyễn Tâm Bảo, 

hai bài có liên quan với nhau, nên chúng tôi xin được góp thêm một số Ý kiến về Vấn đề: 

 

II.- Sự Đối Trá Cá nhân 

 

Sự Dối trá có Nguồn Gốc từ Ác Tâm con Ngưởi, như ăn nói dối trá không đúng sự Thật, 

có khi để khoe mẽ, khi chê trách người khác, hay vu oan giá họa cho ngưòi, có khi lừa 

gạt người khác bằng cách “ nhân danh sự Tốt làm việc Xấu “ để thủ lợi.    Dối trá có 

muôn ngàn hình thức, từ lời ăn tiếng nói, từ vô vàn cử chỉ giả hình, đến muôn vàn việc 

làm không đúng sự Thật. 

Xưa nay sự Dối trá thường nấp sau lốt Nhân danh Thật thà. 

Trong cuộc sống, cha ông chúng ta đã bảo “ Khảng khái tòng vương dị, thung dung 

tựu Nghĩa nan: Hăng hái theo Vua đánh Đông dẹp Bắc để cướp bóc nước khác thì dễ, 

nhưng cứ ung dung sống theo Lẽ Công bằng thì khó hơn nhiều “, vì lòng tham mà sinh ra  

Dối trá, mà Lòng Tham thì vô đáy, ( Nhân dục vô nhai ) nên sự Cám dỗ vô cùng mạnh 

liệt, nếu không có sức mạnh Nội tâm của Nhân Nghĩa thì khó mà dừng lại được..  

Muốn sống công bằng thì phải theo lời khuyên Cha Ông: “ở Đời Khôn Dại chia Đôi “, 

và  “ khôn ngoan chẳng bõ thật thà “, nên Dại dột là Dối trá . Cách sống Khôn theo 

Cha Ông thì khó làm, người dối trá cho lối sống này là dại khờ vì sống Dối trá dễ bị lôi 

cuốn  theo lối khôn vặt!    

 

III.- Sự Dối trá Tập thể 

 

 Khi nếp sống Dối trá từ trong Gia đình lan ra ngoài Xã hội, lây tới nhiều con dân của 

một nước thì Dối trá trở thành Thói Xấu của Dân tộc .  Từ khi còn man rợ cho đến khi có 

Văn hoá để thành lập được Quốc gia, con Người phải trải qua một thời gian dài mới 

thành Nhân.. Khi Một Dân tộc bị Nô lệ. con Người phải sống trong cảnh bị áp bức và 

bóc lột sẽ dễ bị sa đọa. 

Cha ông chúng ta đã bảo:  “ Bần cùng sinh đạo tặc “, đạo tặc  chuyên sống trong Dối 

trá, Dối trá trong từng Cá nhân trong Gia đình, lan ra Tập thể trong nhiểu lãnh vực, như 

trong các Gia tộc, trong Phe nhóm,  Đảng phái, trong các nhà Cầm quyền, nhất là  trong 

các lãnh vực như Chính trị, Kinh tế, Giáo dục, Xã hội, Văn hóa, ngay cả trong Tôn giáo, 

các tín đồ nhân danh Tôn giáo lôi kéo nhiều tin đồ sống theo lối “ Lấy Đạo tạo đời “để 

gây Thế lực dành Quyền Lợi. Sự Dối trá khi lan vào Đức tin trong Tôn giáo và Văn Hóa 

thì  rất nguy hiểm, vì đức Tin không thể khoan nhượng, còn sự sai lầm về Văn hóa sẽ làm   

làm sa đọa dài lâu cả một Dân tộc!  

  

Nhân dân chúng ta đã bị nạn độ hộ, phải sống trong cảnh bị áp bức bóc lột cũng như  

chiến tranh liên miên, làm cho Dân tộc lâm vào cảnh “ Bần cùng sinh Đạo tặc “, nên 
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không khỏi bị nhiễm Tính Giả dối, Cẩu thả và thiếu Lòng Chung.  Tuy  là những tính 

xấu nhỏ, nhưng chính chúng đã làm sa đọa cả nền Văn hoá Dân tộc. Cha ông chúng ta 

đã bảo: “ Cái Sảy  nãy cái Ung “, sự kiện này chẵng khác gì con Taret nhỏ đục thủng 

Đê dài làm nước biển ngập chìm cả nước Hòa Lan. Dân tộc chúng ta hư đi cũng do 

những tính Xấu nhỏ của nhiều người chứ không chỉ do những Hiện tượng sai lầm của Cơ 

cấu Xã hội, vì con Người có sai lầm mới gây nên những  lầm lạc Lịch sử. 

 

IV.- Chế độ Dối trá ở PhươngTây  

 

Sự dối trá của chế độ đầu tiên ở phương Tây là Chế độ  Nô lệ, họ nhân danh Thượng đế 

sai họ xuống đời “ Thế thiên hành Đạo “, họ bắt dân làm Nô lệ, họ áp bức bóc lột  từ vật 

chất đến Tinh thần, họ tước Tự do của Dân, bắt phải phụng sự họ để họ để ngồi mát ăn 

bát vàng. 

 

Tiếp theo Chế độ Nô lệ là Đế quốc Thực dân của Âu châu, họ nhân danh Văn minh đi 

chiếm các nước tiểu nhược mà khai hóa. Các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha có thuộc địa rải cùng thế giới, đến nỗi mặt trời không bao giờ tắt trên ngọn  cờ nước 

Anh. Sự Dối trá không nằm trong danh từ “ Khai hoá “ mà ở chỗ “ Áp bức Bóc lột con 

Người “.. 

 

Đến chế độ CS thì sự Dối trá vượt lên đỉnh cao chót vót, vì CS là con đẻ của Chế độ Nô  

lệ và Đế quốc Thực dân, nên sự Dối trá tinh vi hơn, tàn bạo hơn . CS nhân danh Tự do để 

giải phóng Nô lệ mà nô lệ nhân dân các quốc gia một cách tàn tệ hơn Đế quốc Thực dân.  

CS nhân danh Nhân đạo và Công bằng Xã hội để giết hàng trăm triệu người để dành 

Quyền Lợi mà trường trị.  

Chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và chế độ CS là ba tai họa lớn mà Âu châu đã cống 

hiến cho Nhân loại.   

V.- Chế độ Dối trá ở Phương Đông 

 

Còn ở Đông phương thì nổi nhất là chế độ Phong kiến của Trung Hoa, các nhà cầm 

quyền Tàu khởi từ Hiên Viên, một lãnh tụ của Du mục từ Tây Bắc tràn qua, thôn tính các 

Chủng Việt ( Nông nghiệp ) mà lên ngôi gọi là Hoàng Đế, - Thuỷ Tổ của các nhà cầm 

quyền Tàu -. Họ tôn xưng là Thiên tử, tức là con Trời ( từ Trung Đông qua ), con Trời 

chuyên gây Chiến tranh Cướp bóc và Bành trướng, Việt Nam là một nạn nhân suốt gần 

5000 năm.   

Ngày xưa Hiên Viên Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng đã thôn tính phần lớn trong 800 Chủng 

Việt, họ chiếm đoạt mọi thứ để lập nên nước Trung Hoa rộng lớn như ngày nay. Tiếp 

theo họ liên tiếp dùng chiến tranh cùng mọi âm mưu nham hiểm để thôn tính Việt Nam, 

tuy đã nhiều lần bị thất bại nhục nhã, nhưng vẫn cứ tật nào thói ấy . Ngày nay Tập Cẩm 

Bình một mặt trâng tráo tuyên bố 80% diện tích biển Đông là của Tàu, cho đây là vấn đề 

không thể tranh cãi, không nước nào được đụng vào, mặt khác cũng hô hào Hoà bình 

không ai được gây sự tranh chấp, nhưng mặt khác cứ cố xây căn cứ quân sự trên các đảo 

đã đánh chiếm của Việt Nam. Có phải Tập Cẩm Bình là nòi “ Dĩ Cường lăng Nhược”  

của Hiên Viện, của Tần Thủy  Hoàng, của  Hán Vũ đế, Mao Trạch Đông khi nào cũng cứ 

trâng tráo để chiếm cứ, cướp bóc, mà Bành trướng, với hy vọng tiên chiếm giả đắc ?. 

 Lối ăn nói và hành xử này chỉ có Hiên Viên, Tần Thuỷ Hoàng và Hán Vũ Đế mới hiểu  
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Tập Cẩm Bình!!!  

Chúng ta thử hỏi tại sao khi nào Trung cộng cứ nhai đi nhai lại câu nói cái Lưỡi bò  ( 

80% Diện tích Biển Đồng)  là của Tàu, đây là vấn đề không thể  tranh cãi, vì  là  lời lẽ 

của kẻ độc tài “ cướp ngày “, biết không cãi nổi, nên cứ lì lợm một mực nói cứng để 

ngấm ý đe dọa. Vì có tranh cãi mới đem vấn đề ra ánh sáng, mới soi xét mọi khía cạnh 

vấn đề làm cho sáng tỏ “  Công lý phải Người phải Ta “, khi đó mới mong có Hoà 

bình. Từ chối tranh cãi là vì sợ người ta đem ra ánh sáng sự gian dối ngụy biện của 

mình, và cũng ngầm ý đe doạ nước hèn như CSVN  để chặn việc không dám xe to vấn 

đề gian tham của mình ! Đây là sự Bất công, nguồn gốc của Chiến tranh! Đó là thói “ 

Dĩ Cường lăng Nhược “ của Dại Hán xưa nay! 

 

Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai gây ra sự tàn phá ghê hồn mà Nhân loại phải 

gánh chịu cho sự “Tham tàn và Cường bạo “ do Chủ thuyết Dối trá gây ra. Không diệt 

Đối trá ngay từ mầm mống trong đời sống hàng ngày của con người thì nhân loại sẽ 

không thoát cảnh bị tiêu diệt. 

 

Trong các Chủ thuyết Dối trá lớn lao trên thế giới thì có Chủ thuyết Đông Á của Quân 

Phiệt Nhật, Dân tộc thượng đẳng của Phát Xít Đức và cái Chủ nghĩa Mác, thì Chủ 

nghĩa Mác tự hào là bách chiến bách thắng là cực kỳ Dối trá. Dối trá ớ chổ nhân danh 

ảo tưởng Thiên đàng Trần gian mà lùa nhân loại vào Hỏa ngục.  

Chú nghĩa Mác có  ba cột trụ chính: Đó là Duy Vật Biện chứng, Duy Vật Sử quan và 

Kinh Tế chính trị học . 

 Duy vật Biện chứng với “ Mâu thuẫn thống nhất “ là nền tảng của Dối trá về 

Triết học, vì Khi có Mâu thuẫn là có Đối cực, khi cặp Đối cực thống nhất thì chỉ còn 

một Cực, nên Cực đoan, nên mới gọi là Duy, đã Duy mà còn thêm Vật nữa nên trở nên 

đảng Cướp, luôn duy trì lối hành xử thượng đồng cực đoan bắt ai cũng phải tuân 

theo. Đó là nguồn gốc  của Độc quyền Đảng  trị.   

 Tiếp đến là Duy vật Sử quan là  thứ Sử Nhân loại của Mác, Sử chỉ có một con 

đường chạy thẳng duy nhất.  Lịch sử Nhân loại phải tiến triển theo quy luật Sử của 

Mác:   Từ CS Nguyên thủy, tới Phong kiến qua Tư bản tới XHCN rồi CS.  Duy vật Sử 

quan này chẳng khác nào Chó vạch đưởng cho Chồn chạy khi Chồn bị Chó đuổi.     

Thực ra Chó chạy theo Chồn, chứ không thể vạch đường cho Chồn chạy!  Chó đây là 

Mác và Chồn là Lịch sử! Thiết nghĩ Chẳng cần bàn luận gì thêm mà chỉ mới 70 năm 

mà Liên Xô và Đông Âu đã đổ nhào cả mảng. 

 Còn Kinh tế chính trị học  thì con Người là con Vật Kinh tế tức mục tiêu của 

con Người là Vật chất, mà khi làm Kinh tế lại “ tước quyền Tư hữu và Tự do của con 

Người “ để xây dựng đảng,  thì đúng là làm Kinh tế bằng cách “ Bần cùng hoá và Ngu 

dân “để trường trị. Chỉ cần bỏ Chữ Duy đi để cho “  Lưỡng cực giao hòa “ nghĩa là “ 

Phải Người Phải Ta “ thì hết Dối trá! 

 Thế mà hiện nay còn có vị Trí thức ở Hà nội còn moi tìm vài “ câu nói học lỏm “ của 

Hồ Chí Minh vì Tin tưởng có Minh triết Hồ Chí Minh, thực ra chưa hiểu Triết là Triệt 

Thượng và Triệt Hạ, mà Minh triết là Thượng Hạ giao hòa hay “ Thiên Địa giao hòa 

nơi Nhân “, đó là Thiên lý chứ không phải là Nhân vi.  Hồn của vị đó còn bị con “ Ma 

Thiên đàng trần gian “ ám ảnh do còn bị “ Hỏa ngục Trần gian “ vây khổn, do cái Tôi 

chưa chịu thú nhận là mình đã “ mắc lừa “  sự Dối trá thời đại!    
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Ngày nay Á Đông còn rớt lại chế độ Tham tan và Cường bạo của Trung cộng, CHXHCN 

Việt Nam và CS Bắc Hàn.. .  

 

Còn Ấn Độ trước kia cũng bị người Aryen < Du mục > thanh toán chủng Minoen ( Nông 

nghiệp ), họ có rất nhiều giai cấp, tiếp đến Ấn là thuộc địa của nướcAnh, nay đang trên 

con đừờng xây dựng chế độ Dân chủ, nhưng vẫn còn ít tàn tích của nếp sống Du mục.  

 

Còn Văn hoá Trung Đông có nguồn gốc từ nếp sống Du mục, nay có thành phần vẫn còn 

sặc mùi cực đoan và bạo động.  Tôn giáo thâu tóm Thần quyền và Thế quyền làm một, 

coi đàn bà là tài sản của đàn ông, đàn bà xem như không có quyền sống riêng cho mình, 

có một số tín đồ rất cực đoan, họ dùng lối tử đạo (  Jihad ) bằng cách tự sát để giết  được 

nhiều người, giá của Thiên đàng là giết được nhiều ngườí!  

 

Thực ra Tôn giáo nào cũng có bản chất Hòa bình, đạo Hồi  cũng chẳng khác, khác chăng 

là một số trong Giáo hội của Tôn giáo đó đã đánh mất bản chất Hoà bình của Tôn giáo 

mình mà gây rối loạn cho thế giới không ít. 

 

Tất cả những nếp sống trên đều phát xuất từ nếp sống Du mục bạo động, do quen thói 

ăn sẵn ( Tiên thực ) chuyên ăn thịt, giết súc vật một cách tàn bạo, lại quen lối di chuyển 

trên lưng ngựa và điều khiển súc vật  nên giỏi Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng.  

Khi chiếm được chính quyền thì quyết bảo vệ Quyền Lợi, trở nên Độc tài ngày càng hung 

hiểm. 

Từ nếp sống cá nhân bạo động, tới đời sống tập thể và các chế độ Chính trị từ Nô lệ, Đế 

quốc Thực dân, tới chế độ Độc tài nhất là CS đều phát xuất từ thói sống “ Tham tàn và 

Cường bạo “của Du mục. 

 

Cạnh nếp sống Du mục còn có nếp sống Nông nghiệp. Những nguời làm nghề canh 

nông, họ phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng ăn ( Gian thực ) , họ hiểu được 

giá trị lao động, khi làm việc họ phát minh ra nhiều sáng kiến, nên có niềm vui, mới ngộ 

được Thiên lý.     Để cho “ hoà cốc phong đăng “  họ phải luôn quan chiêm thời tiết để 

biết cơ Trời tức là thuận Thiên, tâm hồn họ luôn an bình,vì hoà đồng cùng Vũ trụ, nên họ 

rất nhu hoà, Đức Khổng Tử thuật nền Văn hoá Nông nghiệp lại là “ Khoan nhu dĩ giáo, 

bất báo vô đạo, Nam phương chi cường già, quân tử cư chi “ , nên nền Văn hoá Nông 

nghiệp mang tính chất Hoà bình, Tổ tiên chúng ta gọi là nền Văn hoa “Dĩ hoà vi qúy “.   

Để sống Hoà thì phải có Dũng lực chứ không có đớn hèn.  

 

VI.-Văn hóa lộn sòng của nòi Đại Hán thời nay 

 

Hiện nay, thiển nghĩ có một vài lầm lẫn về Văn hóa mà chúng tôi muốn đề cập:. 

Nhiều vị cứ tin Khổng giáo - Nho giáo Nguyên thuỷ còn goi là Nguyên Nho - là của 

Trung cộng, nên thấy Trung Cộng hô hoán lập Viện Khổng Tử, bèn tìm cách chống đối. 

Nguyên Nho là Nho mà Đức Khổng thuật lại từ Văn hoá phương Nam, tức là của 

chủng Việt, mà Việt Nam là nơi được ký thác nhiều hơn hết. Còn Nho của Tàu là Hán 

Nho. là thứ Nho Tàu “ học hớt của đại chủng Việt “, nhưng đã xen dặm nhiều yếu tố bạo 

động của Du mục vào thành ra bá đạo, nay Trung Cộng tìm cách Nhân danh  “ áo 

khoác Nhân Nghĩa”  của Khổng Tử để che “ lốt sói Bá đạo “ Tham tàn và Cường bạo 
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“ của Hán Nho “ mà lừa thế giới, đó là cách lộn sòng Văn hoá, dùng “ Nhãn hiệu thật 

“ để “ bán Hàng giả “, chứ không thực sự muốn phổ biến nền Văn hoá Vương đạo 

Hoà Bình của Nho.    

 Vấn đề của chúng ta là phải vạch trần lối “ lưu manh lộn sòng Văn hóa “ của Tàu 

cộng , thứ Văn hoá muốn khoác “ áo Nam mô “, để đem “ Bồ dao găm “ dọa nạt Nước 

nhỏ  mà  Bảnh trướng khắp thế giới! 

 

Tuy Hán Nho có mang một số yếu tố bạo động Du mục, nhưng vẫn còn một số yếu tố 

Vương đạo để tạm giữ nề nếp ( nhất là vùng Nông thôn Trung hoa ) , nhưng đã bị 

Mao phá nát, nên Trung Hoa còn đang rơi vào “ khoảng trống Văn hoá “. Một điều 

nực cười là Tàu cộng vừa treo cao hình Mao, vừa dựng tượng Khổng Tử, dể cho Quỷ / 

Thần tương tranh, Nước / Lửa tương đấu trước cửa Thiên An Môn!   

Nên nhớ, Tượng Khổng Tử  được dựng để nhắc nhở chúng ta ngài đã “ cư chi “ nơi 

Tinh thần Văn hoá “ Nhân Nghĩa “ phương Nam, sơ đồ Tử Cấm Thành cũng do một 

Người Việt là Nguyễn Hiền vẽ kiểu, thế mà Mao đồ nòi Du mục lại  được  tôn làm 

Thiên tử  ngồi ngất ngường trên cao trước Thiên an môn.! Đây chỉ là Nhân danh lốt 

Thiên Thần để thực hiện âm mưu  Địa Qủy.  

Trung cộng còn kêu gọi “con hoang VC “ trở về với Tổ Bạo ngược Thiên triều, mà 

Thiên triều là “ phường cướp ngày suốt hàng bao thế kỷ “.  Rõ  là “ ngưu khuyến 

ngưu, mã dụ mã “! 

Khi nào Tập Cẩm Bình và Tàu cộng tự cắt cái “ Lưỡi  bò” của mình cùng bỏ ” thói 

Cướp bóc Bành trướng “ thì khi đó mới thực sự muốn sống cách Hòa bình theo 

Nguyên Nho, lúc đó mới “ không mạo danh “ lập Viện Khổng Tử.  

Các nhà Triết học thế giới đã họp tại Honolulu vào năm 1949 đã tôn vinh Khổng Tử 

là nhạc trưởng của bản Hoà Tấu Đông Tây vì có chân trên cà hai tàu Tâm linh và 

Thế sự. 

 

Nho Vương đạo của Việt tộc có gốc từ nền Văn hoá  Hoà  bình, còn Hán Nho là Nho 

bá đạo chuyên lo chiến tranh cướp bóc và bành trướng. Hai thứ Nho này đều có cùng 

nguồn gốc, nên có đại đồng nhưng vẫn có Tiểu dị, Tiểu dị là Tính chất Bạo động của 

Du mục mà các nhà cầm quyển Tàu xem dặm vào nhất là Hán Vũ Đế để cai trị chuyên 

chế mà Cướp bóc.   

Té ra khi đả kích Khổng Tử là lúc chúng ta “ tẩy chay lầm “ Văn hoá của Tổ tiên, dè 

bỉu xa lánh Nho giáo là “ bỏ mất Tinh hoa “ của Văn hóa Việt, nên đã phải chạy tứ 

tung học cách cứu nước, nhưng mới chỉ rảo quanh phần vỏ bề ngoài của Văn hoá 

nước ngoài, vì Tinh hoa của Văn hóa nằm sâu trong Tâm khảm của con Người, của 

Dân tộc họ, có đi sâu vào Tâm Trí con Người họ và tình trạng An Nguy Xã hội họ thì 

may ra nhận được phần Tinh hoa cần học hỏi ! Nhiều vị đánh CS mà chỉ khổ công 

đánh Lý thuyết chủ nghĩa Mác, mà coi nhẹ nguồn gốc và hành động Tham tàn và 

Cường bạo của CSVN , làm việc này chẳng khác nào muốn bứng cái  cây mà chỉ chặt 

cái ngọn! 

  

VII.- Nền Văn hóa Nông nghiệp 

 

Trên thế giới có ba vùng Nông nghiệp phát triển, đó là lưu vục Trung nguyên bên Tàu , 

nằm giữa hai Giòng Sông Hoàng Hà và Dương Tử, nơi  chủng Việt lập nên Viêm Bang,  
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nền Văn hoá thứ hai của vùng Nông nghiệp giữa hai con sông Nile va Euphrate ở Trung 

Đông, vủng Nông nghiệp thứ bà là ở ở Nam Mỹ.   Cả ba vùng đều bị quân Du mục thôn 

tính, hai vùng Nông nghiệp sau đã bị Du mục tiêu diệt, chỉ có nền văn hoá Nông nghiệp 

của đại chủng Việt ở Trung nguyên bên Tàu còn tồn tại, tuy có bị suy yếu nhưng vẫn còn 

sống ngắc ngoải qua mấy lần phục cổ, đến nay Triết Gia Kim Định đã khai quật lên 

thành Triết lý An Vi và Việt Nho, đấy là một Triết lý Nhân sinh có hệ thống: 

 

            1.- Một Vũ trụ quan động biến hoá theo Dịch lý để Tiến bộ trong trạng thái 

Quân bình động. 

            2,- Một Nhân sinh quan Nhân chủ ( tự Chủ, tự Lực, tự Cường), Thái hoà ( 

Thiên sinh Địa dưỡng, Nhân hoà )  và Tâm linh ( Nguồn Sống và nguồn Sáng )  

            3.- Một Đạt quan có phong thái An vi, nhờ biết cách An hành, không Cưỡng 

hành và Lợi hành.   

            4.- Một Lộ đồ xây dựng con Người Nhân chủ, Gia đình thuận Vợ thuận Chồng  

và Xã hội an bình.  

 

( Xin xem Tủ sách 33 cuốn của Kim Định và 8 cuốn Văn hoá Dân tộc của Việt Nhân và 

Nguyễn Quang trên vietnamvanhien.net )  

 

Muốn thực hiện những điều trên thì mỗi người phải tự tu dưỡng lấy Nội lực từ Nhân 

Nghĩa, chứ không thể chỉ cầu khẩn Trời Đất, Tổ  tiên hay trông  cậy vào cây đũa Thần 

nào giúp được. Mình không tự cứu thì Trời cũng bó tay, vì Trời cũng tôn trọng Tự do  

của mình, mình Gieo Gì thì mình Gặt Nấy! Muốn “ cái gì dễ đến, thì cái đó sẽ dễ đi “ ! 

Với “ tinh thần cao tốc”  và “ mì ăn liền ‘  thì không thể kiến tạo được những  gì dài 

lâu! 

 

Trên đây là vài nét tổng quát về Triết lý Nhân sinh của nền Văn hoá Thái hòa Việt, 

nền Văn hoá này có cả một Hệ thống về Triết lý Nhân sinh với  nét Nhất quán ( Sợi chỉ 

nối kết hay Mạch lạc nội tại ) là các cặp đối cực, cặp đối cực tổng quát là “ Thái cực “, 

Thái cực là Nhất lý thuộc Thiên lý, nên “ Nhất lý thông vạn lý minh “, do đó mà Triết 

lý Nhân sinh này là Minh triết Việt, chứ không phải là những câu danh ngôn rời rạc 

của nhân vật nổi tiếng này hay triết gia lừng danh nọ.. 

VI.- Khi hai luồng Văn hóa “ Dối ”, “ Thực “ gặp nhau  

(  Văn Minh du mục.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. . .    
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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 “. 

VII.- 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 

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 “ . 

VII.- 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.”    

VIII.- 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 



8 

 

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.”  

IX .- 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 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 điểu 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 
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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:  

X .- 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 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: 



10 

 

 

 *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. »  

 

XI.- Động  lực của nền Văn Hóa 

 

Chỉ có con Người mới có Văn hoá, nhưng trên thế giới có nhiều nhóm người ở những địa 

phương khác nhau, nên Văn hoá khác nhau, do đó có nhiều mẫu người khác nhau. Mỗi 

mẫu người của một nền Văn hóa có những Hoạt lực tác động khác nhau. 

 

1.- Con Người Việt Nho 

Đây là mẫu người của nền Văn hoá sớm nhất của Nhân loại, nền Văn hoá khởi nguyên từ 

nền Văn hoá Hòa Bình.  Trong nền Văn hoá này, con Ngưòi được định vị trong Tam tài : 

Thiên, Địa, Nhân. 

Con Người được định nghĩa là :  «  Nhân giả kỳ Thiên / Địa chi đức, Âm / Dương chi 

giao, Qủy / Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí « : Con Người là cái Đức của Trời Đất,  

là nơi Giao hòa của Âm Dương, là nơi hội tụ của Qủy Thần, là tụ khí tốt lành của Ngũ 

hành. 

 * Đức của Trời là Lòng Nhân ái, đức của Đất là Trí hay Lý Công Chính, với 

Đức của Trời Đất con ngưòi trở nên Hùng Dũng, Hùng Dũng giúp cho con người tự Chủ, 

muốn duy trì vị thế tự Chủ thì phải tự Lực, tự Cường, có khả năng tự Chế để giúp cho 

Nhân hòa. 

 * Nơi Giao hòa của Âm Dương, đối với con từng con Người thì  cuộc sống có  

được «  Tình Lý tương tham « thì Thân an Tâm lạc, đối với  Gia Đình thì cuộc sống được  

«  Thuận Vợ thuận Chồng « thì mới Hạnh phúc, Gia đình - nền tảng của Xã hội - có 

Hạnh phúc thì Xã hội mới An vui. 

            * Là nơi hội tụ của Qủy Thần, Quỷ Thần hay Dữ Lành luôn kề  lưng nhau, níu 

kéo nên con Người có thể phút này là Thánh, giây sau trở nên Qủy, vì vậy cho nên ai ai 

cũng phải Tu thân cho có Lòng Nhân ái  và lý  Công chính. 

 * Con Người là Tụ Khí tốt lành của Ngũ hành. Ngũ hành là bộ máy sinh sinh 

hóa hóa của Vũ trụ,( chúng tôi đã giải thích trong nhiều nơi )  trong đó con Ngưòi có mối 

liên hệ  Hòa với Trời Đất và con Người với nhau, Cha ông chúng ta ví von : Con Người 

«  đội Trời, đạp Đất, ờ Đời « .Muốn đội Trời thì phải tu cho có lòng Nhân, khi đạp Đất 

thì phải rèn Trí để sống theo  Công lý,  khi ra ở Đời có hành trang «  Nhân Trí «  giúp 

cho mọi ngưòi sống với nhau được Nhân hoà. 
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Đây là mẫu người Nhân chủ, biết sống tự Chủ, tự Lực, tự Cường 

 để xứng đáng là con Chúa, con Phật cũng như cái Đức hay Tinh hoa của Trời Đất. 

 

Con ngưòi Nhân chủ có khả năng làm chủ Vặn hệ mình, Gia đình mình và Đất nước 

mình, đây là mẫu người có khả năng xây dựng chế độ Dân chủ ngày nay.   Mẫu ngưòi 

này có nền tảng Nguyên lý Mẹ ( nhu thuận uyển chuyển  ) trọng Tình hơn Lý, nhưng 

Tình Lý tương tham. Đây là con người chuộng Hòa bình, nên cuộc sống «  Thung dung 

tựu Nghĩa «  

Muốn vậy thì con ngưòi phải tu luyện bằng cách «  Nhất nhật Tam tỉnh ngô thân : một 

ngày phải xét mình đến 3 lần » về Tư cách và Khả năng của mình  . Đây là điều rất khó 

cho từng cá nhân, và khó muôn trùng cho mọi người trong Xã hội, Khi trong Xã hội mà 

nhiều người không sống hoà với nhau thì đương nhiên rước chế độ độc tài tới.  

Nhưng không may, con Người Việt ( Nho )  đã bị Hán Nho xuyên tạc làm cho thất truyền, 

không tu dưỡng  được Thần nên bị Qủy lấn át, làm cho đời sống Văn hoá bị sa đoạ, nên 

CSVN mới  dùng sự Dối trá Quốc tế để  leo lên đầu Dân tộc mà độc trị. 

 

Tóm lại, theo tinh thần Việt Nho thì con người Việt là còn Người luôn lăn lưng  đem «  

Đạo lý Nhân Nghĩa  vào Đời « , việc xây dựng con Người khởi phát từ Nội tâm mình, 

luôn nương theo « cánh thời gian luôn biến dịch »  theo  «  Hiện tại miên trường 

« nghĩa là giây phút nào cũng bám vào Hiện tại để thực hiện những việc làm gần nhất, 

nhỏ nhất, đơn giản nhất, tầm thường nhất mà vươn lên xa hơn, lớn hơn, phức tạp hơn và 

phi thường hơn, để làm Người Nhân chủ, vì làm Người khó  lắm ( vi Nhân nan hỹ ), nên 

luôn luôn cố gắng : «  Hoàn thiện mọi việc Làm và Hoàn thiện  mọi mối Liên hệ  Hoà 

với Trời, Đất và mọi Người « , ( Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa ) với mục đích tạo 

ra môi trường Sống Hòa để cùng nhau không những sống «  Hạnh phúc tương đối « đời 

nay, mà còn xây đắp vun trồng cho giá Cứu chuộc cho đời sau.  Không có phương tiện 

Vật chất  giúp sống xứng với Nhân phẩm đời nay thì khó mà có điều kiện thuận lợi để xây 

dựng cho được giá Cứu chuộc Tinh thần đời sau. 

Công việc Vi Nhân khó khăn này sẽ trở nên dễ dàng, nếu chuíng ta biết sử dụng cách «  

Tập dữ Tính thành «   : nghĩa là con Người phải được tập luyện thói quen tốt trên ngay 

từ lúc còn tấm bé, uốn Tre từ lúc Măng còn non..  

Tuy khi đi vào Văn minh Vật chất ( The Earth : Khoa học ) và Văn hoá Tâm linh ( The 

Heaven) thì mỗi người phải  qua hai lối sinh hoạt Suy tư và Quy tư là nghịch lý, nhưng 

phải sống sao  cho nghịch lý  Âm  ( : Tâm linh) , Dương ( : Khoa học )  được hài hoà mới 

đạt Minh triết. khi đó con người mới được Hạnh phúc.  Cha ông chúng ta gọi cuộc sống 

đó là Tính (Âm ) Lý ( Dương ) tương tham.( để cho Đại Đạo Âm Dương Hòa ).  

 

Đa số chúng ta đã thất bại vì không đi từ nền tảng « Vi Nhân «  cho là tầm thường này 

mà chỉ đi theo con đường tắt cho mau, nghĩa là bắt đầu từ Lý tưởng cao xa để rơi vào 

tình trạng «  Lực bất tùng Tâm « !  

 

2.- Con Người của Hán Nho  

Con Nguời của Hán Nho thuộc nền Văn hoá Du mục, nền Văn hoá được đặt trên nền 

tảng Nguyên lý Cha,( chuộng bạo lực ) trọng Lý hơn Tình, trọng Nam khinh Nữ, nhất 

Nam viết hữu, thập Nữ viết vô với ngu Trung và ngu Hiếu. Vua tự tôn làm Thiên tử, nên 
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nòi Đại Hán chuyên dủng Bạo lực gây Chiến tranh mà Cướp bóc và Bành trưóng suốt 

giòng lịch sử Trung Hoa.. Đây là con người «  Khảng khái tòng vương « để thôn tính 

chinh phục. 

Suốt giòng Lịch sử gần 5000 năm, các nhà cấm quyền Trung Hoa  đã liên tiếp tìm cách 

tàm thực Việt Nam, nhưng đều thất bại nhục nhã. Ngày nay CSVN  đã rước giặc Táu 

cộng vào nhà, dùng nhãn hiệu «  4 tốt và 16 chữ vàng «  và các «  mối Tương liên xiên 

xỏ »  làm cho VC mê muôi, VC cúc cung tận tụy giúp Tàu Cộng  khống chế nhiều lãnh 

vực của Việt Nam, mong biến Dân tộc Việt Nam thành dân của một nước Chư hầu !    

  

 VC ăn phải Bã Lừa mà Cha Ông chúng ta bảo là  «  xúi Trẻ VC ăn cứt gà «  của Tàu 

cộng «  hùng hục đi làm Kách mệnh Vô sản, vốn liếng chỉ có một Bịch nước bọt, nên 

mọi thứ làm Kách mệnh đều cậy trông vào Thiên triều để cướp Chính quyền và điều 

hành Chế độ, mọi thứ đều lệ thuộc vào  Tàu cộng,  nên cuối cùng cái «  thân trần khố 

chuối «  phải cam tâm làm Khuyển Mã cho Tàu cộng, mới bị quan Thầy dùng «  Bùa 4 

Tốt, 16 chữ vàng và Tương liên vớ vẩn «  cho mê sảng mà xiết lần Vòng Kim Cô vào 

cổ, rốt cuộc phải đem Quốc gia Dân tộc ra trả nợ đền ơn !  

 

Ngày nay Tàu cộng đã có mặt nơi nhiều điểm chốt chiến lược khắp nước và cho Tàu  

cộng mai phục trong nhiều Cơ quan nhất là Công an và Quân đội, Trung cộng cứ xiết 

vài nấc Vòng Kim Cô mà ra lệnh cho đảng CSVN, buộc chúng phải răm rắp xử tội 

những người yêu nước vô tội Việt Nam dám chống Thiên triều!  

Sau việc xây căn cứ trái phép «  trên hai đảo «   ngoài Biển Đông của Việt Nam, nay 

lại đến  việc Tàu cộng  mưu toan đưa « 1000 cái xe lạ « , chở «  1500 Lính lạ «  gọi là 

«  Du lịch tàm thực «  từ Bắc chí Nam Việt Nam, rồi qua Campuchia và Lào. Đây là 

chuyến «  Chuyển quân ngụy trang « dể trình diễn cho thế giới quen dần với «  cách 

cướp ngày » của  Thiên triều, nhưng với thâm ý là đem quân bổ sung vào những «  địa 

điểm chiến lược nguỵ danh khai thác Kinh tế «  của ba nước Đông Dương để chớ thời 

cơ nổi dậy!  Tàu cộng không chỉ tàm thực Việt Nam mà cả Đông Dương ! 

 

Hiện nhân vật thứ tư của Trung cộng do Du Chính Thanh cầm đầu một phái đoàn 

qua Việt Nam để áp lưc CSVN không cho Dân chúng được biểu tình chống Trung 

cộng cũng như không được đưa vần đề ăn cướp ra toà án Quốc tế. . . để cho Trung 

cộng thương lượng nhì nhằng tay đội hầu có thời gian nuốt chửng Việt Nam đã ! 

 

Hãy xem CSVN có dám không thỏa mãn yêu sách trằng trợn của quân thầy và sẽ xử 

trí như thế nào  khi quan Thầy kiếm cớ để dùng Bạo lực. ?   

Đây là cách Bành trướng  «  vừa  vô liêm sỉ vừa trắng trợn « , nhân dân Việt Nam 

không thể coi thường !  

 

Nhưng «  Thiên bất dung gian «, nên nay cả Thầy lẫn Trò đang bị vây khổn tứ phía 

bởi lưới Ác Tâm, nếu không quay về nếp sống Công lý tất chúng sẽ không thoát lưỡi 

hái tử thần !   

  

3.- Con Người của Tôn giáo 

Theo Kitô giáo, con Người là vật Thụ tạo của đấng Sáng Tạo hay mọi ngưòi đều là 

con cái của Thiên Chúa . Đấng Sáng tạo là Thiên Chúa toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ, 
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con cái Ngài phải chống với Satan để được Thánh thiện như đấng Cha Lành ở trên Trời 

mà  lên Thiên đàng.  

Còn Phật giáo thì con Người là Phật sẽ thành. Đức Phật lá đấng giác ngộ sau khi ngồi 

Thiền qua chặng đường Giới, Định, Tuệ để xoá màn Vô minh Tham, Sân, Si  để giác 

ngộ  mà lên Niết Bàn.. Phật tử phải tự thắp đuốc lên soi đường theo Phật mà tìm  đường 

giác ngộ. 

Nhưng môt số chúng ta trong hai lớp tín đồ này lại sao lảng sự sống đời nay, quên sự bất 

công xã hôi.  Một số Gíáo dân Kitô giáo xem thế gian là một trong ba thù, Phật giáo cho 

đời là dối trá, ảo ảnh bọt bèo, thế giới luôn Vô thường, cả hai lối sồng hàng ngày  không 

đem được Đạo vào Đời làm cho Đời mất hướng, xã hội trở nên Bất công, mặc nhiên để 

kẻ hở Thế gian cho CS Vô thần lẻn vào cướp phá, ngay tử đầu CSVN đã nguyện làm tôi 

tớ đắc lực cho Tàu cộng, giúp Tàu cộng, hãm hại Đồng bào và  tàn phá mọi Cơ đồ Gấm 

vóc của Tổ Tiên để lại ! 

 

4.- Con Người Cộng sản 

Theo Marx thì «  con Ngưòi là con vật Kinh tế « , con Người chỉ chú trọng đến Vật chất 

tôn thờ Vật chất, chối bỏ Tinh thần, nên mới tạo ra Giai cấp đấu tranh, lập đảng để hùa 

nhau suốt dời chỉ biết dơ nắm tay ra để dành miếng Ăn và Quyền Thế, CS đã vận dụng 

đến ba que Xỏ lá : » Nhân Danh, Bịp Bợm và Bạo Lực «  để cướp Chính quyền các 

nước trên thế giới. CS thì Vô Thần, không cần đến Tình người, không cần đến Lương 

tâm, đến nỗi Mao Trạch Đông còn tìm cách  xoá Lương tâm con Người.   Khi con người 

đánh mất Thần chỉ còn lại Quỷ tức là Ác tâm, nên không có ác ý nào mà người CS không 

nghĩ tới, không có hành động bạo tàn mà người CS không làm kể cả mọi cách giết người 

cướp của tàn bạo và trắng trợn nhất.  

 CSVN thì không cần «  Vi Nhân « , mà chỉ cần «  cổ võ Hận thù «   để «  Sài Lang hoá  

đảng viên « mà kiên định lập trường với bộ  mặt « đằng đằng sát khí « , có dư ‘ Sát Khí 

«   mà giết hại Đồng bào, Cướp Của và Bán Nước với Ảo tưởng Bịp XHCN.   

 

Còn Hồ Chí Minh - thần tượng Satan Bip của CSVN - lại gọi : «  con Người là Vốn quý 

«  Vốn quý con Người này được CSVN sử dụng tương tự như Trâu bò, Nô lệ, Đồ vật.  Các 

vốn quý được đỉnh cao trí tuệ CSVN phân ra làm hai loại  Bạn và Thù :  Bạn là Bần Cố 

nông và  Công nhân được dùng làm thành phần đa số để diệt trừ thành phần Thù thiểu 

số, đó là : Trí thức, các nhà yêu nưóc, các Địa chủ - thành phần rường cột của Nông 

nghiệp -, thành phần Công thương nghiệp -  rường cột của Kỷ nghệ - , VC còn gây hai 

cuộc chiến tranh để diệt trừ thành phần Thanh niên - cột trụ của Dân tộc - và phá tan 

mọi nền tảng của Dân tộc.. 

 Mục tiêu  của CSVN được xem là «  nhất cử lưỡng tiện « :  

 Một mặt dùng hành động khủng bố để Giết mà Cướp mọi thứ của Nhân dân 

cúc cung cho đảng, đảng thập thò ngồi sau màn Cầm quyền mà nhiếp chính, sai nhà 

cầm quyền thi hành chính sách cướp và giết cho đảng. Đảng luôn ngồi lên  đầu của ba 

ngành của Quốc gia mà bày trò vô đạo. 

 Mặt khác CSVN tiêu diệt lần sinh lực của Viêt Nam để tận tuỵ  làm kiếp Tôi đòi 

cho Thiên triều tàm thực Việt Nam . 
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Sau thời đổi mới, CSVN lại dùng lối «  Quy hoạch mặt bằng «  để cướp ruộng đất nhà 

cửa của Nông dân, mặt khác đem Công nhân đi «  bán bỏ chợ trời «  khắp thế giới  

cũng như rước các nhà đầu tư ngoại quốc vào mà ăn chặn tiền của công nhân.  

Đây là hai thành phần nòng cốt Công Nông  bị CSVN «  cho ăn quả Lừa « vùng lên 

đấu tranh, rước CSVN lên ngôi, nay hết xài lại  bị CSVN «  Vắt chanh để vất Vỏ : » ! 

 

Rõ ràng những người Vô thần không có con Tim, chỉ có Trí óc Gian dối Lưu manh  

và Xảo trá, nên CSVN mới gây được tội ác tày Trời như thế. 

 

XII.- Cái Bịp siêu đẳng của CSVN  

( Xem bài  < 2 >  ở dưới )  

 

Bài «  Tài liêu mật của đảng CSVN « được lấy từ trên mạng nào đó, chúng ta chẳng cần 

biết thực hư ra sao, nhưng nó đã lột được Bãn chất độc tài và lưu manh của đảng CSVN.  

Bài này, nếu thật là của CS theo Thiền ý có hai tác dụng:Vừa Khoe tài gian ác vừa đe 

doạ trẻ con. 

Bài trên phản ảnh đúng đường lối Tham tàn và Cường bạo của Tàu cộng, để diệt chủng 

Dân tộc Việt, sau đây là các điểm chính trong bài viết : 

 

1.- Dùng Khủng bố để làm tê liệt thành phần yêu nước VN 

Bài viết thú tội «  Tham tàn và Cường bạo «  của đảng CSVN với Đồng bào và Dân tôc 

CSVN Khủng bố Dân chúng và Tiêu diệt thành phần yêu nước chống Trung cộng và 

CSVN. Tội  hủ hoá nền Văn hoá Dân tộc để Nô lệ hóa Nhân dân nhất là Sinh viên là 

tội Sài lang hóa con Người. 

  

2.- Học lối cai trị  Sắt máu Bạo tàn để hại Dân 

CSVN học tập cách cai trị độc tài của những Pháp gia Đông phương như Tần Thuỷ 

Hoàng, Thượng Ưởng, như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình . .và các nhà Độc tài 

chuyên chế Tây phương như  Machiavelli, Hitler. ..  Chủ đích của CSVN là học cách 

cai trị theo đường lối sắt máu hầu  «  Bần cùng hoá và Ngu dân «   để trường trị. 

Quan trọng nhất  là chính sách Quãn lý Hộ khẩu với Tổ Dân phố, trước đây là tem 

phiếu thực phẩm, nay là hệ thống công an côn đồ dày đặc do Tàu cộng  huấn luyện là 

một cái Càng của vòng Kim Cô của Tàu cộng.  Còn cái càng Khác là  những Nghị 

định man rợ như 258, 88. . . để giúp CSVN tiêu diệt tinh thần Độc lập của Dân tộc Việt 

Nam để hoàn thành mệnh lệnh của Tàu  cộng giao phó cho CSVN. 

 

3.- Cố  tâm làm Sa đọa Văn hóa để Nô lệ hóa Trí thức  

Tiêu diệt Tinh thần Sinh viên và Trí thức bằng thứ Văn hoá sa đọa, vừa ve vuốt vừa  

khủng bố mọi cách cho lú lẩn, cho nhụt chí đấu tranh.  

 

4.- Đẩy mạnh Đồi phong bại tục để tiêu diệt Nội lực toàn Dân 

Phát triển kinh tế chỉ để đưa vào nhân dân con đường «  cơm no ấm cật dâm dật mọi 

nơi « để quên đi con Người và Dân tộc và Đất Nước đang bị lâm nguy. Ngày nay lối 

sống mánh, mung, lừa gạt và đĩ điếm đã lan tràn khắp mọi ngõ ngách đất nước ! 
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5.- CSVN Thực hiện mọi âm mưu dâng nước cho Tàu cộng 

Tất cả những điều trên đều là sứ mạng Tàu cộng giao cho Việt Cộng thể hiện âm mưu 

thâm độc của chúng để chiếm Nước và Nô lệ Dân tộc chúng ta. Ngay từ khi lộ diện 

trên Đất nước ta CSVN đã là lũ cõng Rắn cắn Gà nhà, phường rước Voi về dày Mả 

Tổ. 

 

Sau đây là Bốn tốt mà Tàu cộng giao cho CSVN thực hiện  : 

 

 1.- Khủng bố để tiêu diệt tinh thần Bất khuất của Việt Nam, tinh thần này đã 

 làm cho Tàu  bại nhục suốt giòng Lịch sử.   

 

 2,- Cướp bóc để «  Bần củng hóa Nhân dân «   hầu đưa tới tinh thần «  Bần 

cùng sinh Đạo tặc « .  

 

 3.-Tiêu diệt thành phần Tinh hoa để tiêu diệt « Động lực chính «  của toàn dân 

Việt Nam. 

 

 4.- Phá tan mọi Thuần phong Mỹ tục của nền Văn hoá Việt Nam để đưa tới  

 

tình trạng «  vô Văn hoá « , mà biến thành dân Nô lệ. 

 

Đó là Âm mưu thâm hiểm ngàn đời của hầu hết các nhà Cầm quyền Tàu ! 

 

 

CSVN rõ là  «  đỉnh cao Trí tuệ «  của Sài lang. 

 

 XIII.-   Hỏa mù  Dối trá và Thật thà  

 

 1.- Nguồn Gốc của sự  « Dối trá «   nằm ngay trong Tâm Trí mỗi con Người, vì 

con Người là Quỷ Thần chi hội,  Satan và Thánh kề lưng nhau trong mỗi con người.  

Sứ mạng của mỗi con người là phải tu Thân để vươn lên «  làm Người có Nhân phẩm 

«  . Không tu Thân để cho Qủy hay Satan «  với Lòng Tham vô đáy «  sai khiến  thì 

đánh mất Nhân Tình, khi không còn Tình thì con người bị giáng cấp thành Sài lang.   

Do đó mà con người cần đến Văn hóa, đến Tôn giáo. Người Vô thần đương nhiên là 

Nô lệ cách này hay cách khác cho Quỷ hay Satan. 

 

 2.- Mọi sự Tốt Xấu trong Xã hôi đều do con người làm ra : Con Người làm sao 

thì Bào hao làm vậy « : Con ngưòi Nhân ái, Bác ái, Từ bi thì biết yêu mến quý trọng 

con Người, biết ăn ở Công bằng với nhau, thì không hãm hại con người bất cứ hình 

thức nào, còn con người Duy lý cực đoan như CS thì «  vô sở bất vi «: Không tử điều 

gian ác nào mà không làm để hả dạ Hận thù do Mao cộng dạy bảo cho! 

 

 3.- Văn hoá là mạch sống của Dân tộc, làm Văn hoá mà chỉ biết có Văn học và 

Nghệ thuật mà không lý tới triết lý Nhân sinh - Nền tảng và Tinh hoa của văn hoá 

giúp con người trau dồi Tư cách và Khả năng – khi không biết tới Triết lý nhân sinh 

thì nền văn hóa đã mất «  Gốc Người « , nên mới bị sa đọa. Khi đó thì Văn học chỉ có 
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Văn chương vô hồn, Nghệ thuật thì «  mơ theo trăng mà vơ vẩn cùng mây «, nghĩa là 

«  Nghệ thuật vị nghệ thuật « mà không biết tới Nghệ thuật vị Nhân sinh «.   

Mọi tai họa của Dân tộc ta là do đánh mất phần Nhân sinh của Văn hoá. Nguyên 

nhân sa đọa một phần là do cái lối «  Dĩ Cường lăng Nhược của Tàu suốt giòng Lịch 

sử và Đế quốc thực dân Pháp trong 80 năm cai trị «  làm cho Dân tộc ta rơi vào cảnh 

«  Bần cùng sinh đạo tặc « , nên bị lạc Hồn Thiêng Dân tộc, nhưng lỗi chính là của 

Dân tộc ta, vì khi đã dành lại được nền độc lập, cứ thói nào tật ấy,  không phục hoạt 

lại nền Văn hoá thái hoà của Cha ông, vì mất niềm tin, nên vọng ngoại,  mê mãi đi tìm 

cây đũa thần của ngoại bang, Đũa thần Tinh hoa của người ngoài đâu không thấy, mà 

cái học được toàn là những dị biệt xa lạ vô bổ, lại quên mất Gốc chung, nên Dân tộc 

rơi vào cảnh Phân hoá trầm trọng. Đến nay tuy có hô hào Đoàn kết đến đâu, đối với 

những người Vô Cảm và thiếu Tinh thần liên đới trách nhiệm thì những lời hô hoán 

cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc ! 

 

  4.- Một điều mà mỗi chúng ta phải nhận ra cho công bằng, không 

những tri Bỉ, mà còn phải tri Kỷ nữa. không chỉ có CSVN mới là tội đồ của Dân tộc, 

mà việc để cho CSVN phá  hoại Dân tộc thì chính chúng ta cũng có phần trách nhiệm.  

Xã hội cũ có nhiều Bất công nên CS mới lừa đảo được Công Nông, CSVN dùng họ 

làm lực lượng đa số áp đảo mà  triệt hạ Thiểu số là thành phần Khá giả và Trí thức để 

thực hiện Cách mạng Vô sản chuyên chính..  Chúng ta mặc nhiên cho mình là thành 

phần Quốc gia, xem mình như là con người hoàn hảo, đinh ninh rằng chỉ có CS mới 

hư đốn, xin thử  cứ nhìn vào các cộng đồng trong và ngoài nước nhất là thành phần 

trí thức đối vối Quốc gia Dân tộc lúc nguy biến thì chúng ta nhận rõ chúng ta là ai ?  

Khi Sơn hà nguy biến thì dầu là kẻ xất phu cũng có trách nhiệm, thế mà có nhiều vị    

Trí thức - thành phần đầu Tàu của Dân tộc được ăn Trên ngồi Trốc -  lại ở ngoài và 

đứng trên Dân tộc, nên ngủ yên, vì khi ngủ thì Mắt không thấy, Tai không nghe, Lòng 

không cảm, mặc nhiên xem mọi biến cố trong Xã hội đều vô can và cứ thản nhiên vô 

trách nhiệm !  

Lý do sâu xa nữa là một số Chúng ta, ai cũng anh hùng cả, nhưng  đều là anh hùng 

cô độc, ai cũng muốn làm làm Tướng mà không có Quân, nên khó làm xoay chuyển 

được tình thế.  Một số chúng ta đã thâm nhiễm «  Tình Vô cảm và Tính Thiếu Vô liên 

đới trách nhiệm «, nên mới để cho thiểu số CSVN ngồi lên đầu ! ?    

Thế là chúng ta ai ai cũng khôn cả, cuối cùng chỉ có Dân tộc là dại, Cha ông chúng ta 

đã có lời cảnh cáo : «  Khôn Độc Dại Đàn «  là thế !  

 

XIV.-  Nội lực toàn Dân 

 

 1.- Dân tộc muốn vùng lên loại trừ đảng CSVN và xây dựng nền Dân chủ, thì 

tiên quyết phải có con Người biết cách làm Chủ, nghĩa là những người  biết từ bỏ tư 

tưởng và hành động Nô lệ hay vô Trách nhiệm để tự Chủ, tự Lực và tự Cướng mới 

được. Một dân tôc thiếu con Người Nhân chủ thì đớn hèn, nên phải làm nô lệ !  

Để có tinh thần tự Chủ thì ai ai cũng phải sửa mình cho tốt : 

 Người Kitô giáo thì phải đối đầu với Satan trau dồi lòng Bác ái, Lẻ công bằng 

và Tha thứ. 

 Người Phật giáo thì phải diệt Tham, Sân, Si , ven màn Vô minh mà tu dưỡng 

Lòng Từ bi, Trí tuệ và Hỷ xả 
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 Người Nho giáo thì phải diệt «  Nhân Dục vô nhai ‘ Hay là Tuyệt Tứ ( Vô Ý, vô 

Cố, vô Tất, vô Ngã ) , bằng cách ‘ Nhất nhật Tam tỉnh ngô thân : Một ngày xét cách 

ăn ở của mình ba lần theo Nhân Nghĩa « để có lòng Nhân ái, Lý công chính và Bao 

dung. 

 Còn người Lương thì phải trau dồi Lương tâm cho trong sáng để ăn ở  hòa với 

mọi người. 

 

Tuy Tôn giáo có khác nhau, danh xưng khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là lẻ sống 

Công bằng để Hoà với nhau. 

Điều quan trọng là mỗi người phải biết cách đem Đạo lý của Đạo mình vào Đời thì 

Đạo mới có tác dụng. Đạo không giúp Đời là Đạo vô dụng, Đời không có Đạo thí mất 

hướng mà đi hoang như CSVN. Đạo và Đời chỉ là Một. 

Do đó mà trách nhiệm của Tôn giáo và các nhà làm Văn hoá  rất cấp bách và nặng nề. 

 

XV.- Hợp lực đấu tranh 

 

Kể từ năm 2006, nhờ Lòng Bác ái và Tinh thần Công bằng của Kitô giáo, Tính thần 

Từ bi Trí tuệ của Phật giáo, Tình Đồng bào thắm thiết của Tổ tiên, mà nhóm Linh 

mục Nguyễn Kim Điền, các Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, các Mục sư Tin 

lành, Tăng Thống Thích Quảng Độ, Thượng tọa Thích Không Tánh, Cụ Lê Quang 

Liêm, các Chức sắc Cao Đài, Hòa Hảo, . , . một số nhà yêu nước khác, nhất là giới Trẻ 

đã vượt thắng được sự Sợ hãi, mạnh dạn đứng lên, công khai làm Chứng nhân cho 

Công lý Xã hội, bằng cách nêu lên những Bất công, những Bịp bợm, những hành 

động Tham tàn, Cường bạo,cùng tội bán nước của CSVN, đồng thời đem những tư 

tưởng về Nhân quyền, Tự do, Dân chủ  để cổ xuý việc xây dựng Chế độ Dân chủ  hầu 

loại trừ  đại nạn CS mà Cứu nước và Dựng nước. Đây là công việc vừa Phá Độc tài 

vừa Xây Dân chủ nên  rất cân bằng. 

Tinh thần này đã được Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nêu cao, cũng như Tổ 

tiên ta truyền lại, Tổ tiên chúng ta đã căn dặn kỹ càng trong tàng Ca dao Tục ngữ, thế 

mà nhiều người chúng ta cố tình bỏ quên.  

 

Nào là : 

 

Thương Người như thể thương Thân 

Lá Lành đùm lá Rách 

Chị  ngả Em nâng 

Tay đứt Ruột xót 

Máu chảy Ruột mềm 

Một Miếng khi Đói bằng Gói khi No. 

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một Nước phải thương nhau cùng. 

 

Dẫu xây chín đợt phù đồ 

Không bằng làm Phúc cứu cho một Người 
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Trai mà chi, Gái mà chi 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên. 

 

Chín bỏ làm Mười 

Dĩ Hòa vi qúy 

 

Chữ Nhẫn là chữ Tương vàng 

Ai mà Nhẫn được thì càng sống lâu. 

 

Chồng Giận thì Vỡ làm Lành 

Miệng cười hớn hở rằng Anh giận gì ? 

. . . 

Đây là Lòng Nhân ái và Bao dung. 

 

Nào là : 

Có Đi có Lại mới toại Lòng nhau 

Cục Đất ném Đi, cục Chì ném lại 

Khôn ngoan chẳng bõ Thật thà 

Ở Đời Khôn Dại chia đôi 

Ở cho Phải Phài Phân Phân 

Cây Đa cậy Thần, Thần cậy cây Đa  

. . .  

Đây là lối Sống Công bằng theo Công lý. 

 

Vì thất bại trên con đưòng Sống Nhân Nghĩa và Bao dung của Cha ông nên chúng ta 

mắc nạn, gây ra cảnh tan đàn xẻ nghé, quay lại chúng ta cho Cha Ông là quê mùa lạc 

hậu, thử tìm xem trên thế giới có nền Văn hoá nào vừa cao siêu vừa cụ thể giúp cho ai 

ai cũng hiểu được hơn không  ?. 

 

 XV.- Mặt trận Công lý Xã hội 

 

 1.- Cách đây hơn 50 năm  Cộng Đồng Vatican II đã ban bố «  Sắc Lệnh Công 

Lý  và Hoà Bình ( năm 1963. ) để soi đường chỉ lối  «  đem Đạo vào Đời. «, nhưng 

chưa được quan tâm đúng mức!    

Muốn cho Xã hội Hoà bình thì phãi thể hiện Công lý vào Xã hội để xoá Bất công, 

muốn thể hiện Công lý vào Xã hội thì phải có những con người VÔ ÚY ( Lời Chúa 

Yêsu căn dặn : Các Con đừng Sợ ) của Bác ái và Công bằng, Từ bi Trí tuệ hay con 

Người Nhân chủ . Tinh thần VÔ ÚY hay HÙNG DŨNG này đang trào dâng khắp 

nước nhất là trong giới trẻ để quét đi những rác rưởi của Dịch CS từ Tàu cộng tràn 

qua !   

 

Kể từ ngày khối 8406 phát động phong trào Cứu nước thì vấn đề Công lý xã hội được 

nổi bật.     «   Công lý xã hội «  trở thành đòn sấm sét đã và đang đánh phủ đầu vào 

những tên đầu sõ CS ( T. W. CSVN ) , làm tắt tiếng nói Bịp Bợm của VẸM CSVN. 

Phong trào «  Chúng ta muốn biết «  đang vạch trần mọi Bất công, mọi Bạo tàn và mọi 

Tội ác của CSVN. Mọi Bịp Bợm  Bạo tàn và Gian manh sẽ bị cáo chung nay mai! 
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Ngày này giới trẻ khắp nước đang vùng lên, làm cho CS. run sợ mà ngậm miệng, nên 

dùng mọi hành động côn đồ để mong dập tắt phong trào từ trong trứng nước, nhưng 

ngọn lửa Tự do và Dân chủ đã và đang bừng sáng sẽ xoá tan bóng tối của sự Dữ. 

CSVN càng đàn áp thì phong trào càng bùng lên, rõ ràng giới trẻ đang làm những việc 

quang minh chính đại, khi làm việc nào, họ cũng công khai và thách thức CSVN tham 

gia để mở Trí cho chúng và nhất là làm cho chúng run sợ trước Sự Thật, ngay Sự 

Thật từ miệng và hành động của các Thiếu nữ tuy tay mềm chân yếu, vóc dáng mảnh 

mai, nhưng Tinh thần VÔ ÚY đã toát ra trong lối hành xử công minh của nữ nhi càng 

làm cho chúng hoảng sợ. 

Các nhà ái quốc, nhất là các thanh niên Nam Nữ đang đứng tuyến đầu chịu những 

đòn thô bạo ác hiểm của công an, - tôi đòi của Tàu cộng -. Những Tù nhân Lương tâm   

đang ngày đêm trực diện với  những tên cai tù hung hiểm có nhiệm vụ phải huỷ diệt 

lần lần cả thế xác lẫn tinh thần của họ để cho thân tàn ma dại!  Xưa nay CSVN đều 

dùng nhà tù khắc nghiệt để «  tiêu diệt Đồng bào vô tội «  cho là kẻ thù để phục vụ Tàu 

cộng ! Tất cả thành phần yêu nước trên phài đương đầu với Thù trong Giăc ngoài chỉ  

để  quyềt tâm  bảo vệ Đồng bào và Đất nước. Vì CSVN không «  diệt Đồng bào Yêu 

nước mình «  thì làm sao rước được Tàu cộng vào dày Mả Tổ ! 

Thiển nghĩ, mỗi một chúng ta trong và ngoài nước cũng phải có trách nhiệm Yểm Trợ 

của thành phần Hậu tuyến, chúng ta nên tìm mọi cách có thể để bảo vệ và nuôi dưỡng 

những Tinh hoa của Dân tộc, giúp cho phong trào dấy lên cơn bão táp để cuốn đi 

những rác rưởi của Tà Ma CS.  

Nếu mỗi một chúng ta cứ Vô cảm và Vô trách nhiệm Liên đới thi Đất nước sẽ lâm 

nguy ! 

   

 2.- Khi toàn Dân biết sống Hòa với nhau theo Công lý thì bất cứ công trình «  

xẻ núi lấp sông « nào cũng  làm nên được. Ngoài ra không có con đường dễ dãi nào 

khác, xin đừng có chớ mong hảo huyền, mà phải bắt đầu ngay từ hôm nay ! 

Ngày nay chúng ta đang bắt đầu tranh đấu cho nền Dân chủ, tuy chúng ta đang theo 

cung cách xây dựng của nước ngoài, nhưng phải có Nội lực của chính Toàn Dân 

chúng ta mới  vượt qua bước gian nan và đi suốt chặng đường dài, nếu thiếu Nội lực 

thì nửa đường sẽ đứt gánh tương tư.   Con đường canh tân con Người là một ràng 

buộc Cá nhân phải gắng công vì phải trực diện với nhiệm vụ nặng nề  trên con  đường 

xa ( Lộ viễn trọng nhiễm ).  

Dân tộc Thái Lan và một số nước khác ở Trung Đông và Phi Châu vừa thoàt ách độc 

tài vẫn cứ loay hoay chưa vượt qua được cảnh Phân hóa, vì thiếu một Chủ Đạo Hòa 

về «  Công lý xã hội «  !      

 

Cây đũa thần Cứu và Dựng nước nằm ngay trong cái Tâm của mỗi người chúng ta, 

khi mỗi chúng ta hết NGẠI NÚI ( Lo tu dưỡng Lòng Nhân để yêu mọi người ), và 

chẳng E SÔNG ( Quyết thực hiện Lẽ sống Công bằng Xã hội ) thì không ngăn trở 

Sông Núi nào mà không vượt qua được, chính tên Việt của Giống nòi là lời thúc dục 

«  Việt là Vượt qua « đó. 

 

 3.- Nên nhớ, nhờ thấm nhuần Tinh hoa của Kitô giáo mà các Tổ phụ Hoa Kỳ 

mới có Lòng Bác ái nên mới có đủ Dũng lực để quyết Tâm thực hiện Lẻ Công bằng 

vào mọi ngỏ ngách của đời sống Xã hội, nhờ  mọi người Dân đểu có Tư cách và Khả 
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năng,  nên mới mưu được phúc lợi cho toàn dân, nhờ đó mà Dân mới giàu, Nước mới 

mạnh. Lòng có rộng thì mới yêu được tất cả mọi con Người trên thế giới ( Bất báo vô 

Đạo ), Trí có sâu mới có viễn kiến, nhờ đó mới có quyết Tâm đem tinh thần Công bằng 

vào mọi Cơ chế xã hội, mọi người cùng nhau mưu Hạnh phúc chung, chứ không có «  

Tham Dĩa bỏ Mâm » để dắt nhau xuống hố. Tinh thần Quốc tế Nhân quyền  của Hoa 

Kỳ là một Bảo chứng cho Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ . 

Đây là phương cách «  Vâng ý Cha «  ( tu dưỡng lòng Mến Chúa, Yêu Người  ) «   dưới 

Đất «   ( thể hiện lẽ Công bằng vào Gia đình và Xã hội  « cũng như trên Trời «    ( đạt 

mục tiêu xã hội Hoà bình ). Đây là hình ảnh của một « Trời mới Đất mới «  

 

 4.- Đi xây dựng chế độ Dân chủ mà quên đào luyện con người Nhân Chủ cũng 

như Tinh thần Đoàn kết toàn Dân tộc thì chẳng khác nào xây lâu đài trên cát . 

Muốn thế, thì phải canh tân con người  theo Văn hoá hay Tôn giáo của mình để có 

hành trang Yêu thương mà thực hiện lẽ Công bằng vào Gia đình và Xã hội. 

 Hy vọng thay ! 

 

 

XVI.- Vài lời thưa gởi thêm 

 

  Cha ông chúng ta đã bảo: “ Cày lặp tốt lúa, Nói lặp khó nghe “ , nhưng khó cho 

chúng tôi, vì cái lối bơi ngược giòng đời, để tìm về với  Gốc Tổ Hùng vương, chúng tôi 

không ngừng tôn vinh Vua Hùng là Hiện thân của Tinh thần Dân tộc, những khốn 

thay những vị Duy Sử lại cho là chuyện hoang đường thuộc thời hồng hoang tiền sử. 

Thế là Lịch sử đã chối bỏ Huyền sử, mà Lịch sử ( Ngọn ) chỉ là tấm gương phản chiếu 

lờ mờ của Huyền sử. ( Gốc )  ( Hữu ư Trung < Huyền sử >  tất hình ư Ngoại < Lịch sử 

>  ), cứ nhìn vào biến cố Phế Hưng của Lịch sử thì chúng ta thấp thoáng thấy được 

Tinh thần của Dân tộc ra sao, vì xưa nay “ thế giới được lãnh đạo bởi Tư tưởng “. Tư 

tưởng không đúng thì hành động sai.  

Thực ra, Hùng Vương chỉ là Biểu tưọng của con Người Hùng Dũng tức là con Người 

Nhân chủ, Vua Hùng được bẩm thụ nguồn Tình của Mẹ Tiên – ( Nguồn của lòng 

Nhân ái ) - và suối Lý của Cha Rồng – ( Cội của Lý Công chính-) , nên mới có được 

Tính chất Bao dung, biết ôm Đồng bào vào Lòng mà ăn ở Tử tế với nhau, đó là Tinh 

thần Đoàn kết Dân tộc để Lập quốc và Kiến quốc, do đó mà Tổ tiên chúng ta có Lý do 

chính đáng để dặn dò con cháu về sau:    

 

Con Người có Tổ có Tông 

Cái Cây có Cội, Con Sông có Nguồn 

Cây có Cội thì Ngọn Ngành xanh tốt 

Nước có Nguồn thì Bể rộng Sông sâu 

Con Người (Dân tộc) Nguồn Gốc từ đâu? 

 

 Vua Hùng cũng là Biểu tượng cho Nhân phẩm: Nhân, Trí, Dũng hay Nhân Nghĩa. 

của người Việt, (  Mẹ Tiên: Non Nhân, Cha Rồng: nước Trí, con Hùng Vương: Hùng 

Dũng,  đừng nhận lầm là của Tàu ! ), thiết tuởng không có hoang đường, quê mùa lạc 

hậu gì hết. 
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Vì bỏ quên Tinh thần của Vua Hùng nên chúng ta mới thất bại  trên con đường ăn ở 

Nhân Nghĩa với nhau, gây ra Bất công xã hội  - nguyên nhân của cảnh tan đàn xẻ 

nghé -!  

 

Theo Thiển ý, không đề cập đến Con Người và Tinh thần Dân tộc của Tổ Tiên ta thì  

phỏng biết nói đến vấn đề nào bức thiết hơn, vì Gốc Tổ Hùng Vương là cội nguồn của 

Tinh thần Đoàn kết Dân tộc cũng như Tinh hoa của Văn hóa Thái hòa  mà ngày nay 

chúng ta đang cần đến mà cố tình bỏ quên!. 

Nhờ Tinh thần đó mà  Cha ông chúng ta đã anh dũng giữ được nền Độc lập suốt gần 

5000 năm , nhưng vì nạn  “ Dĩ Cường lăng Nhược “  liên tiếp của kẻ thù phương Bắc, 

họ đô hộ hàng hơn 10  thế kỷ rồi đánh chiếm nhiều lần, nên không còn đủ thời giờ và 

sức lực để xây dựng chế độ, một chế  độ biết lấy Tinh thần: “ Dân vi bang bản, bản cố 

bang ninh “ cũng như “ Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu”: đó là Tinh thần 

xây dựng một chế độ biết lấy Dân làm Gốc, Gốc Dân có Giàu thì Nước mới Mạnh và  

được an ninh, cũng như Tinh thần : Giết một tên Vua bạo ngược hay một chính quyền 

độc tài chẳng khác nào giết một lũ phàm phu tục tử.   Những câu này tuy được Mạnh 

Tử thốt ra, nhưng là Tinh thần của Văn hoá phương Nam, chứ không thuộc nền Văn 

hoá  tôn Quân Hán Nho của Tàu xưa nay.  

Đây là Tinh thần nền tảng của chế độ Dân chủ ngày nay. 

 

Còn chúng ta, thế hệ kế thừa Giang sơn gấm vóc và Di sản Tinh thần Cha ông đã làm 

được những gì cho Đất nước hiện nay, nếu không cùng nhau vùng lên để xây dựng 

cho được Chế độ Dân chủ ?  

 

 Còn Văn hoá Tàu thì lại khác, họ trọng Nam khinh Nữ, tôn Quân làm Thiên tử với 

Ngu Trung và Ngu Hiếu, họ tự xưng là Thiên tử  có  sứ  mạng “  Thế Thiên hành Đạo 

( tặc ) “, nhưng với bản chất Tham tàn và Cường bạo, nên suốt giòng Lịch sử chuyên 

gây chiến tranh để Cướp bóc và Bành trướng. Xin đọc Lịch sữ Trung Hoa và Việt 

Nam, nhất là “ Hịch của Dũng tướng Trần Hưng Đạo “ và “ Bình Ngô đại cáo “ của 

Chiến lược gia Nguyễn Trãi thì rõ như ban ngày.      

Xưa nay “ kẻ thô lỗ bạo ngược thường  đánh bại kẽ khoan nhu hiếu hoà “:, ( Partout 

le Delicat est vaincu par le Grossier) . nhưng chỉ có Việt Nam đã nhiều lần: 

 

“ Lấy Đại Nghĩa ( Lẽ Công bằng hay Công lý Xã hội ) để thắng Tham tàn. 

“ Đem Chí Nhân ( Lòng Yêu thương con Người ) mà thay Cường  bạo.”  

( Bình Ngô đại cáo.  Nguyễn Trãi )  

 

Thưa đây không phải là những “ lời khuyên kiểu Luân lý rởm “ mà chỉ là những sự 

Thật, tuy nhiều khi làm mất Lòng nhau, nhưng chỉ có “ Sự Thật mới giải cứu được 

chúng Ta “,   Xin được thông cảm. 

 

Cầu xin Ơn Trên và Hồn thiêng Dân tộc soi sáng và độ trì cho toàn dân Việt Nam có   

đủ Nội  lực để  thoát cơn nguy biến này ! 

 

Trân trọng,  

Nguyễn Quang 
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ĐI TÌM NGUỒN GỐC SỰ DỐI TRÁ 
  

Đì tìm nguồn gốc một vấn nạn cuả toàn dân Việt Nam và tự hỏi Ông Cha ta có hành xử 

như vậy không ? 

 

Vì sao dối trá ?  
 Nguyễn Thị Từ Huy  Tiến sĩ Đại Học Pháp 

 

 

 
                              

Trước những vấn nạn của đất nước, của dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam 

nào còn một chút lương tri, còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi: « vì 

sao chúng ta đến nông nỗi này ? ». Và đã có không ít người đi tìm nguyên nhân trong căn 

tính của dân tộc. 

 

Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của 

Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi, với những 

cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất : Đừng tìm nguyên 

nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn hiện nay đến từ một 

mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ Phương Tây. 

Dĩ nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản. 

Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo. 

Ở đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi : sự dối trá. 

Chúng ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ 

biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế này trên báo 

chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách nào thì tùy. 

Vậy dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền 

thống của chúng ta không ? Câu trả lời của tôi là : KHÔNG ! 

Chúng ta hãy đọc câu này : 

« … cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa 

dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh - NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có 

cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có 

cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế. 

Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng 

sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, 

bóc lột”." 

Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại 

chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu 
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của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư, mà 

tôi từng nhắc đến vài lần. 

 

Xin đọc tiểu sử trên mạng qua link dưới đây ;HĐ 

en.wikipedia.org/wiki/Milovan_Đilas 

 

Tôi dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ 

nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa cộng 

sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về 

bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn toàn không 

liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối trá nhập khẩu 

này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần cứu lấy dân 

tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn. 
Nếu theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi 

khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và những 

người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã hội chúng ta) 

thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại » (tôi dùng lại chữ của 

Djilas) của các lãnh đạo cao cấp. 

Dối trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo 

phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ có 

các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với sự dối 

trá. Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện tượng xã 

hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không cần phải trùng 

hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều thấy chuyện đó là 

bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói dối là bình thường, việc mình 

nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội 

cũng là bình thường. 

Một trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta cấp 

cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu : « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có thể 

cung cấp ngay lập tức. Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam. Quốc 

hội có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân 

bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của đất nước 

(hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm sâu vào lòng 

mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một nghị quyết về Biển 

Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). Rồi bây giờ Quốc hội lại chuyển sang họp 

kín !!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc hội ? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ 

« Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy 

không làm nên một Quốc hội thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một 

quốc hội thực sự. Một sự dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách 

bình thường. 

Sự dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình chính 

trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng sản chủ 

nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến bao nhiêu tội 

ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra. 

Nếu không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng 

ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất 
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nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì mỗi 

cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong tính cách 

của mình. 

Chúng ta có làm được điều đó không ? 

Paris, 23/11/2014 

 

Nguyễn Thị Từ Huy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

TÀI LIỆU MẬT CỦA CSVN 
 

 

Anh Tuan Nguyen 

To 

anh Hoan anh minh ok anh su anh trong anhson tung and 44 more... 

 

Today at 5:14 PM 

  

Tài liệu mật của Đảng CS HàNội bật lộ trên website, đọc cho biết. 

http://motgoctroi.com/StLichsu/HienDai/TailieumatCS.htm 

TÀI LIỆU MẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN. 

 

Kính mời sinh viên và các quý vị trí thức khác xem tài liệu mật của chính quyền cộng 

sản Việt Nam để thấy rõ chính quyền này tôn trọng quý vị và nhân dân đến mức nào. 

Tất cả mọi nỗ lực phê bình chế độ đều không thể nào nói rõ được bản chất của chế độ 

bằng chế độ tự bộc lộ bản chất của chính mình. 

 

Quốc Việt 

  

------------ --------- --------- --- ----------------------------------------------------------------- 

 

Tài-liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận 

Tài liệu mật của Đảng CS HàNội bật lộ trên website, đọc cho biết. 

http://motgoctroi.com/StLichsu/HienDai/TailieumatCS.htm 

 

Nguyễn Tâm Bảo 

Lưu trữ theo chế độ tài liệu tuyệt mật. 

  

Thưa các đồng chí, 

 

Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng 

tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau 

đây phải được quan tâm đúng mức: 

 

 1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ. 

http://motgoctroi.com/StLichsu/HienDai/TailieumatCS.htm
http://motgoctroi.com/StLichsu/HienDai/TailieumatCS.htm
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Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng 

cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao 

giờ có đủ ý chí mà nổi loạn. 

 2. Phải giữ cho cái gọi là 'phong trào dân chủ đối lập' không thể trở 

thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng. Phải làm sao để 

nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm 

cho có nhiều 'lãnh tụ' mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều 'nhân sĩ trí 

thức' mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt 

động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng 

chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm 

mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động 'chống 

cộng cực đoan' có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với 

người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ 

cựu chiến  binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay 

lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là 'đấu tranh dân chủ'. Cụ thể như thế nào thì 

tôi đã có dịp trình bày... 

 

 3. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát 

triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để 'dân trí cao' không đồng nghĩa với 'ý 

thức dân chủ cao'. Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải 

thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần 

'entrepreneurship' – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo 

trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ 

nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và 

hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm 

kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh 

xa âm mưu thay đổi chế độ. 
 

 4. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung 

hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là 'co-optation')…. Làm sao để 

trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của ta. Các tổ chức trung gian như 

mặt trận Tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc 

bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố 

nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm 

thiểu sự bất mãn của dân chúng… Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở 

rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối 

đe dọa. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi – 

dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức – nhưng đồng thời cũng không để cho 

nhân dân cảm thấy tuyệt vọng....Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này 

chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.  

Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can 
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đảm cắt bỏ những khối u trong đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân 

dân. 

Trong trường hợp này thì việc thả Nguyễn Việt Tiến và việc bắt giam hai nhà 

báo là sai lầm. Lẽ ra chúng ta phải không tiếc một số ít các đồng chí tham 

lam quá mức, biến họ thành dê tế thần để giành lại niềm tin của nhân dân, 

hoặc ít nhất cũng làm họ giảm bất mãn, trong nỗ lực chống tham nhũng của 

chúng ta. 

Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi 

khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng 

là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản 

kháng. Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ 

lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và 

chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã 

rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời 

cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức. 

Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm 

soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến 

các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối 

ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia. 

Chúng ta phải nghiên cứu tất cả những tư tưởng gia vĩ đại trong việc 

chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn, từ Tôn Tử, Ngô Khởi, Trương 

Tử Phòng, Lý Tư… và Mao Trạch Đông ở phương Đông, cho đến 

Machiavelli – tác giả cuốn cẩm nang 'The Prince' nổi tiếng ở phương Tây, 

thậm chí cả Napoleon, Hitler,Stalin… hoặc Hugo Chavez thời nay. Tất cả 

đều có những điều rất đáng để chúng ta học hỏi, từ nghệ thuật mị dân cho 

đến những thủ đoạn cứng – mềm linh hoạt trong việc đối phó với địch, và cả 

những sai lầm chiến thuật của các vị này. 

Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không 

làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và phương 

Tây – vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán 

tấm áo 'dân chủ tự do' cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác. 

Tuy nhiên, chúng ta cần phải khái quát những luận điểm của Machiavelli để 

có thể áp dụng cho một chế độ, một đảng phái có cơ cấu phức tạp, chứ không 

phải là một nhà độc tài quân phiệt giản đơn. Một nhà độc tài dù tàn độc đến 

đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng 

và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một 

đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; 

biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách 

vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết 

đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân 

dân. 
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Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin) đã dạy: người cách mạng phải không 

ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa 

về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh 

nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi 

cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu 

dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn 

hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với 

thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối 

thủ. 

Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc 

phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông, thì chúng ta 

lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để 

địch chết không kịp ngáp.... Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những 

hành động tự sát theo kiểu 'không thành công cũng thành nhân' – tất nhiên là 

phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ 

mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ 

có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra. Nếu kẻ địch lãng mạn 

viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như 'dân chủ', 'nhân quyền', 'tự do' 

… thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như 'ổn định xã hội', 

'tăng trưởng kinh tế', 'xóa đói giảm nghèo'…. 

Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như 'đa 

nguyên', 'đa đảng', 'pháp trị', 'khai phóng'…thì chúng ta phải tích cực cổ vũ 

mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được 

hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những 'giá trị Á châu' một cách 

khéo léo. 

 * Phát Huy dân chủ cơ sở - tập trung. Chúng ta cũng phải phát huy 'dân 

chủ cơ sở', 'dân chủ tập trung', 'dân chủ trong đảng'… để làm sao cho dân 

thấy đảng không phải là cái gì đó cao xa vời vợi, mà đảng cũng là dân, ở 

ngay trong dân, từ dân mà ra, đã và đang đồng hành cùng với dân. 

Phải cho dân thấy là nếu đảng có xe hơi thì dân cũng có hon đa – chứ không 

phải đi bộ; nếu đảng có đô la thì dân cũng có tiền in hình Bác đủ tiêu xài – 

chứ không quá túng thiếu; nếu đảng có cao lương mỹ vị thì dân cũng có gạo 

ăn – không chết đói mà còn dư thừa để đem xuất khẩu. 

Đặc biệt là phải tích cực tuyên truyền và giải thích để người dân hiểu được ý 

nghĩa của 'dân chủ' theo cách có lợi cho chúng ta: 'dân chủ' nghĩa là đảng 

luôn lắng nghe dân, phản ánh ý nguyện của dân (phần nào thôi) qua những 

chính sách vĩ mô và vi mô, thỏa mãn niềm tự ái của dân vì được dạy dỗ đảng, 

cũng như kích thích lòng tự hào dân tộc của dân để hướng nó vào những kẻ 

thù mơ hồ dấu mặt ở bên ngoài. 

Đối thủ của chúng ta thường lãng mạn và nhiều nhiệt tình nhưng ít chịu học 

hỏi, hoặc nếu có học thì chỉ qua quýt đủ để thuộc lòng những khẩu hiệu trừu 



28 

 

tượng như 'nhân quyền', 'dân chủ'… rồi nhai đi nhai lại làm dân chúng phát 

nhàm. Nói chung, đối thủ của chúng ta thường chỉ biết đến một số cuốn cẩm 

nang về dân chủ có ngôn từ rất kêu, rất đẹp, nhưng nghèo nàn về phương 

pháp thực tế, lẫn lộn giữa cứu cánh và phương tiện.... 

Ngược lại, chúng ta cần phải tích cực nghiên cứu sâu sắc những trước tác 

của các học giả phương Tây về khoa học chính trị và kinh tế học. Chúng ta 

phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan 

hệ biện chứng giữa 'thể chế chính trị' và 'phát triển kinh tế'.  Hai phạm trù 

'dân chủ' và 'phát triển' có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không 

phải  là quan hệ nhân – quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho 

chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải 'dân chủ 

hóa'. 

Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh 

một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào 

hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng 'tháo ngòi nổ' của chúng ta, cũng 

như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ. 

Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của đại học MIT danh tiếng đã có nhiều 

phân tích về 'nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ'. Trong đó 

ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất 

một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng 

mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó 

hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Đó 

là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt. 

Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra 

cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là 

'coordination goods', tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng 

trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành 

những vũ khí đáng sợ. Đó là nghệ thuật 'đàn áp có chọn lọc’ mà tôi đã có dịp 

phân tích. 

* Giới trẻ và sinh viên học sinh 

Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận 

tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa 

Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong 

ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là 

làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. 

Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến 

tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm 

những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô 

cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài 

bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết. 

Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng 
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như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì 

chỉ còn le lói 'tinh thần dân tộc' vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi 

người Việt. 

Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần 

phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn 

ở Ba Đình. 

Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là 

những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt 

nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ 

độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, 

và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp.. Chỉ có trí thức và sinh 

viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng 

để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp. 

Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản 

kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như 

'dân oan biểu tình', 'công nhân đình công'… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã 

bị liệt não. 

Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên 

lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ 

phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh 

viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo 

lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta. 

 

* Trí thức 

* Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp 'vừa trấn áp vừa vuốt ve' từ xưa 

đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp 

trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu  không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ 

được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời. 

 * Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng 

theo đúng tinh thần 'phò chính thống' của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ 

được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi 

đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri 

thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời một vực. 

 * Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn 

mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao 

giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc. 

 * Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không 

dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời 

khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau. 

 * Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng 

thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là 
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lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không 

đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến 

thức. 

 * Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được 

dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã 

kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có 

kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến 

thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương 

tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng. 

Thử tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của 

cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn 

thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? 

Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn 

dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, 

còn làm gì được nữa? 

------------ --------- --------- --- 

Với những phân tích như trên tôi cho rằng chế độ của chúng ta vẫn còn bền 

vững ít nhất thêm hai mươi năm nữa. Nhưng thời thế đổi thay. Chúng ta 

không thể kiêu ngạo mà tin rằng sẽ trường tồn vĩnh viễn. Chúng ta luôn học 

hỏi và thay đổi để sống còn và vươn lên, nhưng cũng nên biết rằng đối thủ 

của chúng ta có lẽ cũng không quá ngu ngốc. 

Nếu kẻ địch cũng nhìn ra được mạnh – yếu của chúng ta, cũng biết tự đổi thay 

để thích nghi, cũng biết học cách đấu tranh có phương pháp, có tổ chức, có 

chiến lược… thì chuyện gì sẽ xảy ra sau hai mươi năm nữa thật khó mà biết 

được. 

Đó là một cuộc đua đường trường mà kẻ nào dai sức hơn, bền chí hơn, khôn 

ngoan hơn, thì sẽ đến đích trước. 

Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm và luôn nhớ lời dạy của Hồ Chủ Tịch: 

'Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng'.  
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