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  TRIẾT GIA KIM ĐỊNH VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC 

                                                 

 Lê An Vi 

 

     

     Tên tuổi Kim Định không nói lên điều gì trước đây 15 năm và hơn nữa ở 

Việt Nam. Cho dù là tác giả của 45 tác phẩm với khoảng 8.000 trang, chuyên về 

Văn Hóa Việt Nam, còn gọi là “Kinh Việt Nam” (NV). 

Trong lần sửa đổi gần đây 09.2012, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có đăng: 

“Giáo sư Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định (  tháng 6, 1915 – 15

 tháng 3, 1997) là giáo sư, nhà triết học, linh mục Việt Nam. Ông có công lớn 25

trong việc xây dựng nền tảng cho triết học Việt Nam (mà ông gọi là Triết Việt hay 

Nho Việt ). Mất tại Carthage, Missouri, Mỹ, thọ 82 tuổi. Trường phái: Nho Việt, 

Triết Việt. Kim Định sinh tại Trung Thành thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

Ông tốt nghiệp môn Triết học tại Giáo Hoàng Chủng Viện Saint Albert Le Grand. 

Năm 1943 đến 1946 ông dạy triết học tại Đại Chủng Viện Quần Phương, giáo 

phận Bùi Chu. 

     Năm 1947, ông lại sang Pháp nghiên cứu về triết học 10 năm. Ông tốt 

nghiệp Triết học tại Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris), và 

tốt nghiệp Nho học tại Học Viện Trung Hoa Paris (Institut des Hautes Etudes 

Chinoises), Paris. Năm 1958 ông dạy triết học phương Đông tại Học viện Lê 

Bảo Tịnh, Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Viện Đại học Vạn 
Hạnh và Viện Đại học Đà Lạt. Cùng với Nguyễn Văn Thích và giáo sư Nguyễn 
Ðăng Thục, ông là người khai mở khoa Triết học Đông phương tại Trường Đại học 

Văn khoa từ năm 1958 và sau này tại vài trường đại học khác. Từ những năm 1960, 

ông bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về minh triết Việt, mở đầu là cuốn 

Nguyên Nho / Cửa Khổng...” 

     Tinh thần Văn Hóa Việt Nam nhân bản với tinh hoa Minh Triết và Triết Lý 

Việt, bắt đầu từ đời sống Văn Hóa Nông Nghiệp Lúa Nước của Việt Tộc cùng với 

những tên gọi như: Viêm Việt, Cửu Lê, Việt Thường, Hoàng Việt, Di Việt, Man 

Việt, Miêu Việt, Bách Việt… đã tồn tại cách nay hơn một vạn năm. 

     Đại chủng Viêm Việt, sau gọi Bách Việt đã từng là chủ nhân Văn Hóa, Ngôn 

Ngữ và Nông Nghiệp Lúa Nước trên một địa bàn rộng lớn từ nam sông Hoàng Hà 

tới sông Dương Tử và kéo dài xuống Bờ biển Thái Bình Dương. 

     Tinh thần Văn Hóa ấy đã lọt vào mắt xanh của Triết gia Kim Định qua những 

tác phẩm trong “Kinh Việt Nam” và trở thành “Hiện tượng Kim Định” trong lĩnh 

vực Triết học văn hóa và Triết học sử Việt Nam, có ảnh hưởng rất lớn tới các nhà 

nghiên cứu văn hóa & lịch sử như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Khắc Mai, Trần 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/1915
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/1997
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_s%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Missouri
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_H%E1%BA%ADu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/1943
http://vi.wikipedia.org/wiki/1946
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_B%C3%B9i_Chu
http://vi.wikipedia.org/wiki/1947
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
http://vi.wikipedia.org/wiki/1958
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_ph%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_H%E1%BB%8Dc_V%C4%83n_Khoa_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n_H%E1%BA%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n_H%E1%BA%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C3%90%C4%83ng_Th%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C3%90%C4%83ng_Th%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
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Ngọc Thêm … chưa kể đến trường phái An Vi ở ngoài nước với Trung tâm An 

Việt toàn cầu tại London, England. 

     Được học tập và nghiên cứu tại các Trung tâm Giáo Dục Hàn Lâm Thế Giới về 

các môn khoa học cơ bản như triết học, thần học, khảo cổ học, nhân chủng học, 

văn hóa học, ngôn ngữ học, phân tâm học, huyền học, hiện tượng học, cấu trúc 

luận và những kiến thức của khoa học vật lý hiện đại, đã đúc kết trong con người 

ông một “năng lượng trí tuệ nhân loại”. 

     Chính nguồn “năng lượng trí tuệ nhân loại” ấy đã tô thắm thân thế và sự 

nghiệp của ông như một nhà văn hóa với số lượng tác phẩm có nội dung đầy đủ 

nhất về Văn Hóa Việt Nam từ trước tới nay (kể từ Lê Quý Đôn năm 1773 với “Vân 

Đài Loại Ngữ”, được cho là người đầu tiên viết Bách khoa thư về Văn Hóa Việt 

Nam). 

     Có thể bắt đầu từ những tác phẩm kinh điển của Triết gia Kim Định, được coi 

như cuốn Kinh Việt Nam. Tất cả gồm 46 quyển, thất lạc 5 còn 41. 
 

Xin Quý vị độc giả lưu ý những tác phẩm có vai trò cấu trúc hệ thống nền tảng tiêu biểu: 

Chữ Thời, Việt Lý Tố Nguyên, Gốc rễ Triết Việt, Cửa Khổng, Vấn đề nguồn gốc 

Văn hóa Việt Nam, Cơ cấu Việt Nho, Dịch Kinh Linh Thể, Tinh Hoa Ngũ Điển, 

Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc. ( X. vietnamvanhien.net )  

     Song song với việc nghiên cứu Bộ sách “Hành trình tìm lại cội nguồn”, “Tìm 

lại cội nguồn văn hóa Việt” và “Tìm cội nguồn qua di truyền học”của Hà Văn 

Thùy trước và sau khi có kết quả xét nghiệm ADN từ các công trình nghiên cứu ở 

Việt Nam và Thế giới, độc giả có thể tìm hiểu, tra cứu các tác giả nước ngoài ở các 

phần chú giải và kiểm chứng từng vấn đề, sự kiện cụ thể. 

     Xin giới thiệu ba trung tâm Nghiên Cứu Cổ Nhân Học, Khảo cổ học đầu tiên về 

bức tranh Hành trình của Nhân loại và nền Văn minh nông nghiệp lúa nước đầu 

tiên trên thế giới – Đông Á- Đông Nam Á với trung tâm là Việt Nam: 

- Prof.AliceRoberts (Birmingham University & BBC) 

/youtube.com/watch?v=FxstOfFUlSY&feature=endscreen&NR
=1, Châu Á 

     -         Bradshow Foundation Origins Archives (Britain) 

-   Nhóm GS J.Y. Chu - PNAS (USA), từ kết quả nghiên cứu gene di truyền, đã 

đưa ra những bằng chứng về sự thắng thế của Thuyết một trung tâm về nguồn gốc 

loài người và trung tâm văn minh nông nghiệp đầu tiên của nhân loại là Đông Nam 

Á . 

     Lưu ý cách tiếp cận quá khứ bằng sự phân biệt nếp sống Văn Hóa, chứ không 

căn cứ trên chủng tộc; bằng các phương pháp Huyền sử và Duy sử, nắm vững cơ 

cấu/cấu trúc/mạch dọc của sự vật, hiện tượng để nhận diện rõ đâu là Văn Hóa 

http://www.youtube.com/watch?v=FxstOfFUlSY&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=FxstOfFUlSY&feature=endscreen&NR=1
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Nông Nghiệp, đâu là Văn Hóa Du Mục; đâu là Việt Nho, Tần Nho, Hán Nho, 

Tống Nho, Đường Nho, Minh Nho … 

     Chúng ta, từ thời cha ông, suốt mấy ngàn năm sống bên cạnh một cường quốc 

quá lớn cả về nhân lực lẫn vật lực, luôn bị mặc cảm là tiểu nhược man di, mượn 

chữ viết nhờ, bị Hán hóa từ gốc… Mạch sống và tinh thần văn hóa tiền sử của 

Bách Việt bị chôn vùi vĩnh viễn trong dĩ vãng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến 

thiếu thông tin, nhận thức và ý thức của nhiều thế hệ người Việt cho đến đầu thế kỷ 

21 này về cội nguồn Văn Hóa Dân Tộc. 

     Sau khi lịch sử được khai quật từ gốc rễ, sự thật được sáng tỏ, chúng ta được 

giải phóng khỏi sự cầm tù của mặc cảm truyền kiếp nói trên. 

     Chúng ta có cơ sở để xác định lại những giá trị nguyên sơ của bản sắc văn hóa 

Việt Nam, đơn cử, về quan điểm nhân sinh là Nhân chủ, Thái hòa, Tâm linh. 

     -         Nhân  chủ là Con Người nối kết được Tiểu Ngã với Đại Ngã, mà Đại Ngã là vô 

biên. Và chính cái vô biên đem lại cho con người vị trí cao cả và bình đẳng Trong cơ 

cấu Tam Tài – Thiên, Địa, Nhân: Vua Trời, Vua Đất, Vua Người, làm chủ bản thân, 

làm chủ cuộc sống, tự lực, tự cường, linh hoạt và sáng tạo. 

     -         Thái hòa là sống hòa đồng với thiên nhiên, con người, gia đình, xã hội và thế 

giới bằng tình lý tương tham, tương thân, tương ái với cốt cách là Nhân, Nghĩa, Lễ, 

Trí, Tín. 

      -   Tâm linh là giao hòa, linh ứng với vạn vật trong thế giới siêu nhiên. Nói 

cách khác, tâm linh là nguồn sống và nguồn sáng. 

     Nền văn hóa này Triết gia Kim Định gọi là Việt Nho, bởi những giá trị kinh 

điển của Nho Giáo nguyên thủy, xuất xứ từ trong lòng văn minh nông nghiệp lúa 

nước mà Việt tộc là chủ nhân. Sau có sự xâm lăng từ phương Bắc của người Mông 

Cổ phương Bắc xuống Viêm Việt. Trong cuộc xâm lấn này hai tộc người Mông Cổ 

phương Bắc và Viêm Việt hòa huyết với nhau, xuất hiện người Hoa Hạ (còn gọi là 

Mông Cổ phương Nam). Tiếp thu và ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Nho giáo, nhưng 

mang bản sắc du mục, cộng đồng Hoa Hạ phát triển và lấn át Việt Nho (Tần Thủy 

Hoàng đốt sách chôn Nho) và khôn khéo giữ lấy tinh hoa Việt Nho, xóa tên Việt để 

nghiễm nhiên trở thành Tần Nho. Sau đó, thời Hán, Nho giáo phát triển cực thịnh, 

trị vì suốt hơn bốn trăm năm (206 TCN-220), Hoa Hạ trở thành Đại Hán, văn hóa 

thì gọi là Hán văn, văn tự gọi là Hán tự, lấn át cả Trung Hoa thời hiện đại. Văn hóa 

Đại Hán lan rộng tới các lân bang và Việt Namkhông phải là ngoại lệ. 

     Suốt mấy ngàn năm người Việt chịu lép vế trước Đại Hán và mang tiếng là bị 

Hán hóa và là hậu duệ của Tàu. Ngày nay, đau lòng khi nghe một số bậc thầy về 

văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc nói rằng thời Tần nói tiếng Hán, rồi đến các tác 

giả và nhà xuất bản văn hóa Việt Nam cũng thiếu thông tin khi đặt tên cuốn từ điển 

tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam là “Từ điển Hán-Việt”,trong khi vẫn tồn 

tại từ điển Trung –Việt nhưng chữ Trung Quốc gọi là chữ Hán mà không lời giải 

thích. 



4 
 

     Có một tiểu tiết đáng nhớ là hơn bốn ngàn năm, kể từ thời Nhà Hạ 2697 TCN 

(có sách ghi 2205 TCN) đến Cách mạng Dân Chủ Tư Sản năm Tân Hợi 1911, 

Trung Quốc không có tên nước chung mà chỉ mang tên các dòng họ gắn với các 

triều đại. Năm 1912 Quốc Dân Đảng đặt tên Trung Hoa Dân Quốc. Sau đó, Cách 

mạng Vô sản 1949, giai cấp vô sản  cướp chính quyền, xua đuổi Trung Hoa Dân 

Quốc xuống Đài Loan/Đài Bắc (tương tự như Hoa Hạ xua đuổi Bách Việt xuống 

Lưỡng Quảng và Bắc Việt) và đặt tên Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Như 

vậy, văn hóa Hán đã thành công bằng hành vi “Cả vú lấp miệng em” ngay nội tại 

Trung Quốc, sang Việt Nam và lan tỏa khắp thế giới. 

Tên gọi Trung Hoa, Trung Quốc chỉ mới tồn tại gần một trăm năm nay so với gần 

năm ngàn năm lịch sử. Có lẽ nơi dùng nhiều nhất là cơ quan truyền thông nhà nước 

Trung Quốc và Việt Nam từ quãng bảy mươi năm trở lại đây (từ trước đến nay dân 

ta chỉ gọi là Tàu, Hán hay Hoa). 

Trên thế giới không đâu gọi là Chung Kou mà chỉ duy nhất gọi là  nước Tần hay 

nước Gốm sứ, lần lượt : Chine, Porcélan (Pháp và Khối Francophonie), China, 

Porcelan (Anh, Mỹ và Khối German), Kitaij/Kitai/Kina/Китай, Порселан (Nga và 

Khối Slave), Hiina (Baltic), Porcelán, Porzelan (Hungary, Germany), Chinee, 

chinaware, porcelain (Ấn Độ), Κίνα, Πορσελάνη (Hy Lạp), Sinuso/Sinuse 

(Esperanto), çini (Thổ Nhĩ Kỳ)… 

Chúng ta ngày nay mang một sứ mệnh lớn lao với Tổ Tiên, với chính chúng ta và 

với thế hệ con cháu là rửa nỗi nhục ngàn năm để lấy lại Tinh Thần Văn Hóa Việt 

Nho, Đạo Việt An Vi, Minh Triết & Triết Lý Việt, khôi phục lại thân phận, diện 

mạo Dân Tộc và hòa nhập với Thế giới. 

     Từ nay trở đi, nếu mỗi cá nhân người Việt vô tình, vô ý hay cố ý lãng quên 

Đạo Việt thì tương lai Đất Nước sẽ là “Mấy ngàn năm Ta lại là Ta”. 
  

Xuân Quý Tỵ 2013 Thăng Long – Hà Nội 

Lê An Vi 

Dân ta nên biết sử ta 

Cái gì không biết thì tra Gu Gừ (Google) 
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