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VẤN ĐỀ  

ĐEM CHỮ HÁN VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

Việt Nhân 

 

 

Chúng tôi vừa nhận được 5  bài từ Việt Nam có mục đề sau: 

I.- Tại sao nên đưa chữ Hán quay trở lại trường phổ thông? 

II.- "Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt" 

III.- Chuyện Hán học 

IV.- Có phải học chữ Hán là thành “Hán nô”? 

V.- “Tôi chọn tiếng Anh chứ không học chữ Hán”.  

( xem các bài đính kèm ở dưới ) 

Qua 5 bài trên đại loại chúng ta có được một số ý kiến trái 

ngược nhau về việc đem Chữ Hán vào chương trình phổ thông. 

Đồng thời chúng tôi cũng thấy các bài trên có liên quan đến 

vấn đề chữ Hán, chữ Nho, Hán Nho, Việt Nho. Những  vấn đề 

này có liên quan mật thiết đến nền Văn hoá Việt, nên cũng xin 

góp một vài ý kiến. 

Trước hết xin lược trích một số ý kiến của 5 bài trên. 
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I.- Bên Ủng hộ 

  Một bên thì khuyên nên đem chữ Hán vào chương trình Trung 

học với những lý do sau:  

“ Tiếng Việt đang bị dùng sai một cách khủng khiếp “ 

“ Những sai lầm yếu kém trên sẽ không có nếu học sinh 

được học chữ Hán “, 

“ Thanh niên Việt Nam không còn thấy có một mối dây liên 

hệ nào giữa mình với quá khứ của Ông Cha “. 

“ Ở Việt Nam, một nhà nghiên cứu sẽ cảm thấy rất khó khăn 

khi hiểu về những vấn đề Văn, Sử, Triết, Ngôn ngữ cổ của 

dân tộc mình.” 

“ Có thể nói khi ra nước ngoài học tập, sinh viên Việt Nam 

không thua kém gì so với sinh viên các nước Đông Á khác, 

nhưng riêng về Khoa học Xã hội và Nhân văn thì còn kém 

khá xa. Không ít sinh viên Việt Nam than thở không biết 

biểu diễn bộ môn Văn hóa truyền thống gì cho bạn bè các 

nước xem, ngoài áo dài và nem rán ra thì hết!” 

“ Tại sao? Trước hết là vì kinh tế, nhưng quan trọng hơn là: 

Nền giáo dục của chúng ta rất kém trong việc giáo dục Văn 

hóa truyền thống mà việc loại bỏ chữ Hán là biểu hiện đầu 

tiên và gây ấn tượng nhất.”  

Đó là Ý kiến của PGS TS Đoàn Lê Giang trong bài ” Tại sao 

nên đưa chữ Hán quay trở lại trường phổ thông?” 
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Trong bài: Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng 

Việt " của PGS TS Đoàn Lê Giang còn nêu lên: 

“ Trong số các quốc gia thuộc khu vực đồng văn (các quốc 

gia chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc - PV) chỉ có 

Việt Nam là từ bỏ chữ Hán hoàn toàn nên thế hệ sau ít hiểu 

biết về quá khứ dân tộc. 

Từ bỏ chữ Hán cũng là lý do khiến thanh niên Việt Nam đơn 

giản nhất, học hành hời hợt nhất, các nhà khoa học xã hội 

của Việt Nam cũng kém nhất so với học giả các nước và 

nước ta nghèo nhất, lạc hậu nhất so với Nhật, Hàn hay 

Trung Quốc. 

Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm nơi 

ông được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học cho 

thấy, những học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và 

phát triển nhân cách tốt hơn những học sinh khác không 

được học. "Trước đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ 

Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay 

phải nói ngược lại, phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt" - ông Giang nhấn mạnh. “ 

 

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm) khẳng định, “  việc dạy Hán Nôm trong 

nhà trường phổ thông dứt khoát là phải đặt ra. Theo ông 
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Mạnh, việc không có tri thức về Hán Nôm khiến hiện nay 

nhiều từ ngữ tiếng Việt bị nói sai.” 

“ Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm 

nơi ông được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học 

cho thấy, những học sinh được học chữ Hán Nôm hình 

thành và phát triển “ Nhân cách tốt hơn “ những học sinh 

khác không được học. Trước đây chúng ta cứ nói rằng 

không dùng chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

nhưng hiện nay phải nói ngược lại, phải học chữ Hán để giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt" - ông Giang nhấn mạnh. 

 Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm nơi 

ông được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học cho 

thấy, những học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và 

phát triển Nhân cách tốt hơn những học sinh khác không 

được học.  Trước đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ 

Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay 

phải nói ngược lại, phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt" - ông Giang nhấn mạnh.” 

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm) khẳng định, việc dạy Hán Nôm trong 

nhà trường phổ thông dứt khoát là phải đặt ra. Theo ông 

Mạnh, việc không có tri thức về Hán Nôm khiến hiện nay 

nhiều từ ngữ tiếng Việt bị nói sai. 

Bên cạnh đó, hầu hết các môn học hiện nay đều có tính liên 

thông, kế thừa từ bậc phổ thông lên đại học, riêng môn Hán 
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Nôm là không có. Việc dạy các văn học cổ hiện nay chỉ dạy 

thông qua phiên âm chứ không đưa nguyên văn Hán Nôm 

vào đã dẫn đến nhiều sai sót trong cách dạy cũng như cách 

hiểu văn học cổ. 

TS Nguyễn Tô Lan (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cũng khẳng 

định cần phải dạy chữ Hán Nôm sớm cho trẻ. 

Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm nơi 

ông được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học cho 

thấy, những học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và 

phát triển nhân cách tốt hơn những học sinh khác không 

được học. "Trước đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ 

Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay 

phải nói ngược lại, phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt" - ông Giang nhấn mạnh. 

PGS. TS Hà Văn Minh (Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng khẳng định, "cần đưa, nên đưa và 

thế tất sẽ đưa" Hán Nôm vào dạy trong trong trường phổ 

thông. 

Ông Minh cho hay, "kỳ thi quốc gia của Hàn Quốc từ 40 

năm nay đều có môn Hán Văn Hàn Quốc, không có cớ gì 

chúng ta lại không. Hàn Quốc còn có một bộ giáo trình dạy 

Hán Nôm cực kỳ bài bản từ phổ thông". 

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho rằng, việc dạy Hán Nôm 

cũng sẽ tham gia vào việc hình thành ít nhất là 3 nhóm năng 

lực trên tổng số 8 nhóm năng lực theo định hướng giáo dục 
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mới hiện nay - giáo dục hướng tới năng lực người học thay vì 

truyền tải tri thức. 

"Bảo quý thì quý mà bảo không quý thì cũng chả quý gì" 

Làm thế nào để đưa tri thức Hán Nôm vào trong nhà trường 

là vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm bàn thảo. 

PGS. TS Hà Minh cho rằng, sắp tới, ông sẽ có ý kiến trực 

tiếp với các trường sư phạm, với những người tham gia biên 

soạn SGK trong đợt biên soạn sách sắp tới về việc đưa tri 

thức Hán Nôm vào giảng dạy. 

 Trong bài: .- Có phải học chữ Hán là thành “Hán nô”? Ông 

Chu Mộng Long viết: 

 “Trước hết, cần giải định kiến chữ Hán là sở hữu của người 

Trung Quốc đã. Thực chất, chữ Hán là một cách nói theo 

thói quen, còn có cách gọi khác là chữ Nho, một kiểu chữ 

tượng hình từng được sử dụng chung cho cả một khu vực 

rộng lớn gồm Trung Quốc, Hàn, Nhật, Việt Nam trước khi 

các quốc gia này có biên giới lãnh thổ rõ ràng.” 

Nhìn ra các nước Đông Á, không có nước nào dám đoạn 

tuyệt với chữ Hán. 

Nước Nhật bắt buộc học sinh tốt nghiệp trung học phải biết 

thuần thục 1.945 chữ Hán. 

Hàn Quốc vẫn dạy chữ Hán cho học sinh: Cấp 2 dạy 900 

chữ, cấp 3 dạy 900 chữ, tổng cộng là 1.800 chữ. Lên đại học, 
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sinh viên muốn đi sâu vào khoa học xã hội thì phải học chữ 

Hán nhiều hơn nữa. 

Việc học chữ Hán để hiểu tình cảm, tư tưởng, ý chí quật 

cường của cha ông, hiểu được âm mưu thủ đoạn của kẻ thù 

ngàn năm của chúng ta sao lại đồng nghĩa với nô dịch? Kể 

cả học giỏi tiếng Trung cũng chưa hẳn nô dịch khi ý thức về 

sự sinh tồn dân tộc luôn được giữ gìn, bảo trọng. 

 

II.- Bên không Đồng tình hay Chống đối 

PGS. TS Đoàn Lê Giang cho rằng, hiện tại nếu nêu vấn đề đưa 

chữ Hán trở lại dạy trong trường phổ thông, chắc chắn 

nhiều người sẽ không đồng tình nhất là trong tâm lý xã hội 

hiện nay. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sỹ Toản thì cho rằng bối cảnh hiện 

nay là rất khó khăn để đưa môn Hán Nôm quay trở lại 

trường phổ thông. Ông Toản dẫn ví dụ về môn Lịch sử trước 

đây đã suýt không có tên trong "bản đồ các môn học" chứ 

đừng nói tới môn Hán Nôm. 

"Ngay cả việc đưa môn Hán Nôm vào như một môn tự chọn 

cũng cần tính toán cách nào đó vì nếu học sinh không chọn 

học thì sẽ khó khăn trong việc giải quyết công việc cho các 

giáo viên đã được nhận vào biên chế" - ông Toản nói. 

Trong khi đó, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh thì nói rằng, người ta 

nói Hán Nôm giống như chiếc bình hoa trong nhà, bảo nó 
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quý thì nó quý còn cho nó không quý thì nó cũng chả quý gì. 

"Chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta thấy quan 

trọng còn những người ở ngoài thì họ lại cho là không cần 

thiết" - ông Mạnh chua chát. 

Trẻ em bây giờ học quá nhiều rồi, trong khi để học chữ Hán, 

Hán Nôm rất nặng nhọc nên nếu bắt học thì theo tôi là 

không cần thiết. 

Học sinh hiện nay học đã quá tải rồi, học thêm chữ Hán nữa 

thì còn thì giờ đâu nữa? 

Trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho hay, 

đúng là chữ Hán và Hán Nôm có nhiều thứ hay, quan trọng, 

nhưng cá nhân ông không đồng tình với việc bắt học sinh 

phải học chữ này. 

  

Theo GS Thịnh, chữ Hán và Hán Nôm là vấn đề rất lớn, quan 

trọng của lịch sử dân tộc. Bởi nó là sự tích lũy của nhiều thế 

kỷ văn minh dân tộc Việt nên nếu chúng ta không giữ gìn nó 

sẽ có thể mất đi, khiến lịch sử, văn hóa dân tộc bị thiếu hụt. 

  

“Tất nhiên, học được chữ Hán, Hán Nôm là tốt vì nó gắn với 

lịch sử của chúng ta, nhưng mà đặt vấn đề dạy chữ Hán, 

Hán Nôm cho tất cả các cấp học phổ thông, chưa nói đến dạy 

như thế nào thì nó sẽ không thực tế.( ??? ) 
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Trẻ em bây giờ học quá nhiều rồi, trong khi để học chữ Hán, 

Hán Nôm rất nặng nhọc nên nếu bắt học thì theo tôi là không 

cần thiết. 

Trong bài ‘Chuẩn bị vượt biên thôi” của Hồn Nhiên trên Dân 

Làm Báo, có viết: 

“ Mới đây tôi được nghe bộ GD và ĐT đã ra quyết định sẽ 

đưa vào bộ môn ngoại ngữ tiếng Hán và tiếng Nga để dạy 

cho các em học sinh cấp tiểu học. Một quyết định rất ư là 

ngu xuẩn:  

- Bộ Giáo Dục sẽ thí điểm cho học tiếng Nga và tiếng Trung 

trong suốt 10 năm 

Thế nhưng các quan chức thì lại bằng mọi giá đưa con cháu 

ra học ở nước ngoài: 

- Tại sao cán bộ hay cho con cháu định cư ở nước ngoài “ 

Thế tại sao các quan không để con cháu ở lại học tiếng Nga 

và tiếng Hán nhỉ? Các quan có mưu  đồ biến toàn dân VN 

thành nô lệ cho các nước này ư? Còn nữa, quan chức miền 

Bắc thì lặn lội đường xa vô tới tận miền Nam để vận động bà 

con bán đất cho Trung Cộng nè:   

Cán bộ vào tận miền Nam vận động dân bán đất cho doanh 

nghiệp Trung Quốc? 
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Những chuyện này tôi không thể bịa đặt được đâu, mà lấy từ 

báo đảng ra đó. Một sự bày bố rất đáng kinh tởm. Rõ ràng 

dân tộc VN đã bị bán đứng rồi! Không cách gì che đậy được 

nữa. “ 

 

III.- Phần góp ý của chúng tôi 

1.- Văn tự và Văn hóa 

Vấn đề trước tiên của chúng ta là phải xác định lại vấn đề cho 

có Gốc Ngọn, chúng ta đang bàn về vấn đề chữ  Hán, chữ Hán 

là một ký tự bằng Văn gọi là Văn tự, mà “ Văn dĩ tải Đạo “, 

Đạo nào thì Văn nấy “. Vậy thì Đạo là Gốc, Văn là Ngọn, Gốc 

là “ Đạo lý Nhân sinh “, Văn là phương tiện để tải Đạo lý 

Nhân sinh .  

Vậy Chữ Hán tải Hán Nho có Nội dung nào ? 

 

2.- Hán Nho,Việt Nho 

Theo Công trình của T. G. Kim Định về Triết Lý An vi và Việt 

Nho thì  thực sự, không có chữ Hán, nhà  Hán  không sáng 

tạo ra Nho giáo, đó  chỉ  là  sự  tiếm dụng,  nhà Hán chỉ lập ra 

Gác Thạch Cừ, tuyển vào 50 Bác sĩ chuyên xem dặm các yếu tố 

bạo động Du mục vào Nguyên Nho của Khổng Tử, cạo sửa, 

xuyên tạc, giải thích làm cho Nho mất tính chất Vương đạo 
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thành Hán Nho bá đạo với mục đích giúp các Thiên tử đời đời 

chuyên  gây chiến tranh để cướp thiên hạ mà bành trướng. 

Khổng giáo cũng chẳng phải do Đức Khổng Tử sáng tạo ra ,   

mà do Ngài :  

 “ Tổ thuật Nghiêu Thuấn: Thuật Nho lại từ hai vị Tổ Nghiêu 

Thuấn  “, với  định nghĩa  và xuất xứ của Nho như sau: Khoan 

nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã, 

quân tử cư chi: Nho lấy điều khoan hòa nhu thuận để  dạy bảo 

nhau, không trả thù những người hành xử với ngưởi phạm lỗi   , 

Văn hóa phương Nam là hùng dũng, người quân tử nên sống 

theo tinh thần đó  “. 

Ta nên hiểu Nghiêu Thuấn là nhân vật thuộc Văn hoá Nông 

nghiệp như Viêm Đế, Thần Nông, Toại Nhân, các vị tuy có là 

người Tàu, nhưng không phải là nhân vật thuộc Văn hoá Du 

mục như lãnh tụ Hiên Viên Hoàng đế - thủy Tổ của các nhà 

cầm quyền Tàu -, cùng những nhân vật thuộc Văn hoá Du mục 

chói chang như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Mao Trạch Động, 

Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình với Trung 

cộng .  

Chúng ta nên biết Lịch sử của Nhân loại xưa nay đa phần là lịch 

sử đấu tranh giữa hai nền Văn hoá Nông nghiệp và Du mục ( 

Partout le Delicat est toujours vaicu  par  le Grossier ) 

Delicat: Nho: Nhu thuận  của Nông nghiệp thì sống theo “ Nhân 

Nghĩa “, Grossier: Thô lỗ của Du mục thì hành xử  “ Tham tàn 
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và cường bạo “, nên có thói “ Dĩ Cường lăng Nhược: Cá Lớn 

nuốt Cá Bé ”  . 

Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tài tình tinh Cốt Lỏi của hai nền văn 

hoá : 

Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo 

( BN ĐC.Nguyễn Trãi  ) 

Đại Nghĩa, Chí Nhân: Là Bản chất Hòa bình thuộc nền Văn 

hoá Nông nghiệp của Nho.   

Tham tàn, Cường bạo:  Là Bản chất Chiến tranh của nền Văn 

hoá Du mục “ trong “ Hán Nho.  

Hán Nho là mớ hổ lốn giữa Nho Vương đạo và Nho bá đạo có 

cả 4 tinh chất trên . 

Những người sống theo Du mục thì Du cư, còn phương Nam là 

nơi định cư của Chủng Việt như Viêm Đế của Viêm Bang, của 

Toại Nhân.  Chữ Viêm gồm 2 chữ Hỏa (炎) , tức là phương 

Nam, thuộc hành Hỏa (火)  trong Ngũ hành, hành Hoả có số độ 

là số 2. 2 là cặp đối cực như Tiên / Rồng hay viên Ngọc Long 

toại của Tổ tiên Việt, hay Âm Dương. Số 2 là nền tảng của Dịch 

Lý, cũng là sợi chỉ Hồng xuyên suốt nền Văn hoá Việt Nho có  

Cơ  cấu là  bộ  Huyền số  2-3, 5   
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Ngoài ra cũng có câu: “ Việt Điểu sào Nam chi, Hồ mã hí Bắc 

phong: Chim Việt đậu cành Nam, ngựa  Hồ hí khi gió Bắc thổi 

“, phương Bắc là quê  huơng của rợ Hồ, ngựa Hồ, của Lãnh tụ 

Du mục Hiên Viên Hoàng Đế, Ông từ Tây Bắc tràn qua nước 

Tàu  thôn tính Đại chủng Việt, lập nên nước Tàu sau Họ Hồng 

bàng 182 năm, do đó mà phương Bắc chỉ Tàu, phương Nam chỉ 

đại chủng Việt ( Phương Nam  với Quẻ Ly thuộc hành Hỏa của 

Viêm  phương ). 

Do đó khi đề cập tới phương Nam là có ý chỉ về Chủng Việt , 

còn phương Bắc là  chỉ Tàu. 

Đó là lý do chúng ta nhận ra Nguyên Nho do Khổng Tử thuật 

lại là thuộc nền Văn hóa Nông nghiệp của Đại chủng Việt, và 

chữ Nho là Văn trường chung của Đông Nam Á, trong đó có 

Tàu ( gồm 70% dân Tàu, làm nghề Nông ), Nhật, Hàn, Việt, 

chứ Nho không là riêng của Tàu, nhưng phần bá đạo trong 

Nho là của riêng Tàu. Cứ đọc Lịch sử Tàu cũng như sử Việt 

Nam thì rõ, khỏi cần chứng minh. 

Chúng tôi có viết cuốn nền Văn hóa Đông Nam có Cơ cấu là 

bộ huyền số 2-3, 5. 

 

3.- Mối Liên hệ giữa chữ Khoa Đẩu với Việt Nho 

Chúng ta thuộc dòng họ có vật Tổ Chim của Quốc Mẫu Âu Cơ, 

dòng họ này có chữ Dấu Chân chim (Điểu tích tự ), và dòng họ 
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có vật Tổ Nòng nọc của Quốc Phụ Lạc Long có chữ Khoa Đẩu ( 

chữ Nòng nọc ). 

Tương truyền trong vách nhà đức Khổng người ta khám phá ra  

bộ sách có chữ Khoa Đẩu ( không rõ đức Khổng Tử  có dùng 

chữ Khoa Đẩu để ghi lại Nguyên Nho hay không ? ). 

Theo Triết gia Kim Định thì chữ Kỳ ( ? ) có gốc từ chữ Khoa 

Đẩu lại mang ấn tích bộ Cơ cấu của Việt Nho.  

Chữ kỳ 示 có nghĩa là linh thiêng, chữ kỳ có 2 nét Ngang ở trên, 

3 nét Dọc ở dưới. 2 – 3 là Cơ cấu của nền Văn hoá Đông Nam: 

 2  thuộc hành Hoả, phương Nam,  ( 2→1 )  là nét Lưõng nhất 

của Việt Nho ( Dịch lý ). 

 3 thuộc hành Mộc, phương Đông mang ý nghĩa con người Nhân 

chủ.  

2+ 3 = 5.   5 thuộc hành Thổ: Nguồn Tâm linh tức nguồn Sống 

và nguồn Sáng. 

2 - 3, 5 là bộ Huyền số về Cơ cấu của Việt Nho 

 

Chữ Thần 神: bên trái là chữ Kỳ (đã viết biến cách, thay vì 2 nét 

ngang thì viết với nét chấm và nét ngang, bên dưới thì hai gạch 

đứng hai bên lại chéo lại với nhau ) ghép với chữ Thân, có 

nghĩa là Linh thiêng.            
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Chữ 禪 : Thiền  cũng vậy. Thiền là cách tu tập của Phật giáo 

tìm về nguồn Tâm linh để giác ngộ.        

4.- Nho 

Theo công trình khai quật của T.G. Kim Định thì Nho là Di sản 

chung của Cư dân Đông Nam Á châu trong đó có Tàu, Nhật, 

Hàn, Việt, nhưng Dân Lạc Việt là nơi Nho  được ký thác nhiều 

hơn hết. ( Xem Minh Triết Việt ) 

Nho được kết tinh từ nền Văn hoá Hoà bình, cách nay từ 12 đến 

30 ngàn năm tại Thái Bình Dương được gọi là Thái Nho. Khi  

nước biển dâng cao do quả đất ấm dần, cư dân vùng Thái Bình 

Dương di cư lên vùng Trung nguyên bên Tàu giữa hai dòng 

sông Hoàng Hà và Dương Tử lập nên nền Nông nghiệp ở đó  mà 

xây dựng nên Hoàng Nho thuộc thời Tam Hoàng với Bộ sách : 

Tam phần, Ngũ Điển, Bát Sách , Cửu khâu, nhưng sau đó cho 

là Ngoại sử, nhà Chu đánh mất. Rồi tới Nguyên Nho của Khổng 

Tử. Nhà Chu bắt đầu thêm các yếu tố Du mục vào như “ tôn 

Quân làm Thiên Tử “, trọng Nam khinh Nữ , Hoạn quan, Luật 

Hình, Quân đội chuyên nghiệp, gọi là Chu Nho cùng với Chu 

Dịch., Chu Nho và Chu Dịch của nhà Chu cũng  là tiếm danh.  

Chu Nho là tiền thân của Hán Nho - mớ hổ lốn giữa vương đạo 

và bá đạo trong Hán Nho bắt đầu từ đây -  

Đến Tần Thuỷ Hoàng thì đốt sách Nho và giết Nho sĩ. Tới nhà 

Hán thì một mặt tôn Nho làm Quốc giáo, mặt khác lại tuyển 50 

Bác sĩ ( nhà Nho uyên bác ) vào Gác Thạch Cừ xuyên tạc, xen 
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dặm, giải thích Nho theo Tinh thần Du mục để củng cố Ngôi 

Thiên tử  với Ngu Trung, ngu Hiếu, Nho này gọi là Hán Nho bá 

đạo -thứ Nho hổ lốn giữa Vương đạo và bá đạo-, thế là từ đó về 

sau các nhà Nho cứ mê mãi: Tầm chương trích cú, ký tụng Nho, 

thôi xao làm thơ văn cho giống Tàu “ mà không nhận ra  sự trái 

ngược nhau giữa Vương và Bá đạo trong đó. 

Về sau còn có mấy lần Nho phục cổ vào đời nhà Đường, nhà 

Tống, nhà Minh, nhà Thanh . 

Qua 50 năm nghiên cứu về Nho, T.G. Kim Định đã khai quật ra 

Việt Nho bằng cách tìm ra Bộ Huyền số 2-3, 5 là Cơ cấu của 

Việt Nho Nho cũng như đi vào Tâm lý miền sâu để nhận ra nền 

Văn hoá được đặt trên nền tảng Nguyên lý Me  ( Trọng Tình hơn 

Lý ) qua các Sơ nguyên tượng  trong Huyền sử của Dân tộc,  

rồi căn cứ vào hai tiêu điểm của nền Văn hoá Nông nghiệp và 

Du mục, gạn đục khơi trong Hán Nho trích lấy tinh hoa và dùng 

tình thần Triết lý An Vi để trình bày  Viêt Nho. 

5.- Nội dung Việt Nho  

Việt Nho có bộ số Cơ cấu là “ 2-3, 5 “ 

Ý nghĩa các Huyền số 

1.- Vũ trụ quan động; số 2 là nét Lưỡng nhất của Dịch lý xuyên 

suốt nền Văn hoá Việt, mang tính chất Tiến bộ và Trường tồn, 

nhờ luôn ở trạng thái Quân bình động. 

2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ: Số 3: con Người trong 

Tam tài biết sống tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 
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3.- Nguồn Tâm linh : số 5= 2+3 ( hành Thổ ): Nguồn sống và 

nguồn Sáng hay Nhân  ( nguồn Tình bao la ) và Nghĩa ( nguồn 

Lý công chính sâu xa ) . 

4.- Một Lộ đồ: Tu, Tề, Trị, Bình  để đem Đạo lý Nhân sinh vào 

Đời bằng cách tổ chức và điều hành các Cơ cấu Xã hội theo nét 

Lưỡng nhất của từng Cơ cấu. 

5.- Một Đạt quan Phong lưu siêu thoát gọi là Phong thái An vi 

nhờ  cuộc sống Quả dục với hành trang An hành. 

 

Đặc biệt chúng tôi nhận thấy Bộ huyền số 2 – 3, 5  có rất 

nhiều trong Cựu và Tân Ước của Kitô giáo, cũng như tinh 

thần Dịch lý được thiết lập và vận hành  trong chính thể Dân 

chủ Hoa kỳ. 

Đây là sự gặp gỡ Đông, Tây, Kim Cổ giúp Dân tộc Việt Nam 

học hỏi thêm Thánh kinh để tìm đường Cứu độ và cũng giúp 

tín đồ Kitô giáo đi vào Văn hoá Dân tộc để cùng nhau chung 

Lòng, chung Trí và góp Sức Cứu nước và Dựng nước hữu 

hiệu hơn. 

( Xin xem cuốn  “ Hội Nhập Văn Hóa Á Âu “ của Việt Nhân 

trên vietnamvanhien.net ) 

6.- Triết lý An vi 

Triết lý An Vi là sự dàn hoà giữa Triết học Hữu thể của Tây 

phương và Vô thể của Đông phương thành nét Lưỡng nhất.  
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Vô thể: Âm, Hữu thể : Dương. Vô thể và Hữu thể khi kết 

thành nét Lưỡng nhất thì trở nên Âm / Dương hoà hay sự Hội 

nhập của Triết lý Đông / Tây thành triết lý An vi. ( Kim Định ) 

 

7- Phạm trù và Nguyên lý của Triết lý An vi 

a.- Hai phạm trù: 

    a1- Phạm trù về ba đợt của Tiến trình Tâm thức nhân 

loại: Bái vật, Ý hệ, và Tâm linh. 

    a2.-- Phạm trù về  Mạch lạc Nội tại: Cơ, Ý, Từ, Dụng  

( Phải đi suốt 4 giai đoạn để nhận ra nét Nhất quán: Nét 

Lưỡng nhất của nền Văn hóa ) 

b.- Ba Nguyên lý: 

    b1.- Nguyên lý Lưỡng nhất: “Âm Dương hòa “ hay “ 

thuận Vợ thuận Chồng “ để đạt tới thế Quân bình động, Tiến 

bộ, Thái hòa. 

    b2.- Nguyên lý Nhân chủ: Tự Chủ, tự Lực, tự Cường hay 

Trai hùng Gái đảm. 

     b3.- Nguyên lý An vi để đạt tới cuốc sống Phong Lưu: 

Không Cưỡng hành, không Lợi hành mà An hành.   

 

8.-  Cách Trình bày Việt Nho 
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Cách trình bày theo hai tiêu chuẩn của triết lý An vi để hợp 

với cảm quan thời đại, đó là : 

    8a.- Thiết thực để  bàn những chuyện thiết thân với con 

Người và Dân tộc. 

       8b.- Tỷ giảo là cách trình bày đối chiếu hay so sánh giữa 

các cặp đối cực đễ làm sáng tỏ vấn đề của hai bên, như vấn đề 

Độc tài và Dân chủ, vấn đề Chí Nhân Đại Nghĩa với Tham tàn 

và Cường bạo.. .  Mục đích là để làm sáng tỏ vấn đề Đạo lý 

làm Người với nhau, chứ không phải là bới móc cực đoan. 

( Xem bài Minh Triết Việt ) 

9.- Lý do Tàu chống Nho 

Nói là Nho của riêng Tàu, nhưng sao trong lịch sử Trung Hoa 

có đến 5 lần đánh phá Nho? 

 1.- Tần Thuỷ Hoàng đốt Sách chôn Nho sĩ ( Phần thư 

khanh Nho )  

 2.- Hàn Vũ Đế xuyên tạc Nho thành Hán Nho bá đạo. 

 3. Nhà Nguyên xếp Nho dưới hạng con đĩ . 

 4. Nhà Thanh dẫm lên áo mũ Nho. 

 5.- Mao Trạch Đông tiêu diệt Nho, vì cho “ Khổng Khâu 

nghiết phẩn chi học: Cái học Khổng giáo là cái học ăn cứt !“. 
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Sở dĩ có những biến cố này là vì trong Hán Nho có những yếu 

tố vương đạo tố cáo chính sách Tham tàn cường bạo của các 

Thiên tử của các nhà cầm quyền Tàu. 

 

Nói cách Tổng quát  thì Tàu không hoàn toàn chống Nho mà chỉ 

chống Tinh thần Vương đạo trong Hán Nho, nhất là phần 

Truyện của Mạnh Tử, như : Tru bạo quốc chi quân, nhược tru 

độc phu ‘ hay “ Dân duy bang bản, bản cố bang ninh “. . .  

Mao trạch Đông căm giận thứ Nho vương đạo này nên : 

Một mặt dùng phương pháp Tẩy não để mong xoá đi quyền 

Tư hữu trong não bộ con Người, Ông cho đó là những ấn bản 

do nếp sống lâu đời của Phong kiến mà có,  ( impression innée ) 

chứ không là Thiên bẩm,  khi Tẩy não xong  thì đem loa phóng 

thanh gieo tinh thần Công hữu vào não để tạo ra Đạo đức vô 

thần của CS.  

Mặt khác, Mao còn cho phát động cuộc Cách mạng Văn 

hoá  phá sập Hán Nho. 

 V ì  ngông cuồng mà cả hai cuộc Kách mạng Mao đều thất bại. 

Mao không những đã không tạo ra được Đạo đức CS, mà còn 

đem Dân Trung Hoa vào Khoảng Trống Văn hoá  như ngày nay, 

tuy Hán Nho bá đạo nhưng trong đó vẫn còn phần Vương đạo 

cho Dân sống để duy trì trật tự gia đình và Xã hội. Ngày nay 

Trung cộng đã tháo khoán, thôi thúc cả dân tộc bành trướng 

bằng cách tiến mạnh tiến nhanh lên chiếm Lời bằng hàng Độc, 
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hàng Dỏm, hàng Nhái với bất cứ giá nào, còn nhà cầm quyền 

nhờ phương tiện truyền thông mà trông xa thấy rộng hơn, nên 

mới thấy cả thế giới 5 châu 4 biển đều là thiên hạ không chối 

cãi của mình!. 

10.- Lý do Tàu tịch thu sách Nho và phá Bia ký của Việt 

Nam 

Từ ngàn xưa Tàu đã vu cho Tứ Di  ( gồm Bắc Địch, Nam Man, 

Đông Di, Tây Nhung ), là man rợ, không có Văn hoá, trong đó 

có Nam Man là Lạc Việt.  Họ có chủ đích là “ Dịch Chủ vi Nô 

“ làm cho kẻ bị trị mất niềm tin về Văn hoá của mình để cho dễ 

bề  cai trị.  Khi cai trị Việt Nam qua hơn 1000 năm, Tàu nhận 

Nho làm của riêng mình và truyền tụng là đã đem Nho khai hóa 

Việt Nam, chứ Việt Nam không có Văn hóa.     

Thực ra, để sinh tồn qua trường kỳ Lịch sử, Dân tộc Việt Nam 

đã có đến hai dòng Văn hoá thống nhất giữa Văn gia và Chất 

gia tức là dòng Kinh Điển  ( có công đóng góp của dân Lạc Việt 

. Kim Định ) và dòng  Văn chương truyền khẩu ( Ca dao tục ngữ 

), cả hai thống nhất ở Thiên lý Thái cực hay nét Lưỡng nhất. ( 

Dual unit ) 

Nhờ vậy mà qua hơn 1000 năm bị Tàu cai trị và trải qua 20 

cuộc chiến xâm lăng lớn nhỏ, các nhà cầm quyền Tàu đều bị 

thảm bại. 

 Chính nhờ sự thông minh của Tổ tiên Việt đã biết cất dấu Tinh 

hoa Văn hoá của mình một cách tài tình. 
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Về phía Văn gia thì cất dấu tinh hoa Văn hóa nơi viên 

Ngọc Long toại, nơi Huyền thoại Tiên Rồng, nơi các diễn đề 

trên mặt Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc L ũ cũng như  các Huyền 

số đươc khắc ghi trong nhiều cổ vật nhất là cái Phủ Việt. Kinh  

Dịch tuy là chung cho Việt và Tàu, nhưng Dịch Việt thì nặng về 

Triết lý Nhân sinh, còn Dịch Tàu thì dùng 64 quẻ để bốc phệ, 

nhâm, cầm , độn, toán. 

Về phía Chất gia thì Tổ tiên chúng ta cất dấu Văn hoá nơi 

cửa miệng của người dân.( Văn chương Truyền khẩu )  Đây là 

hai nơi “ thâm cung bí sử “, các nhà cầm quyền Tàu không bao 

giờ nhận ra và nếu có nhận ra cũng không biết làm sao mà phá 

nổi.  

Quan trọng hơn là tinh thần bất khuất của Nho đã thấm sâu 

vào huyết quản của dân tộc Việt qua cách ăn nói, đi đứng, sinh 

hoạt ,phong tục tập quán, hội hè đình đám và cách hành xử với 

nhau. 

Chúng ta có thể tìm thấy trong 5 Điển chương Việt . 

Tàu bảo Tàu truyền dạy Hán Nho cho Việt Nam, sao khi nào 

qua xâm lấn quân Tàu cũng tịch thu sách Nho?  Vì Tàu nhận ra 

tinh thần Bất khuất của dân tộc Việt Nam nằm trong thứ Nho 

khác với Hán Nho của Tàu, muốn đồng hóa Việt Nam thì phải 

phá thứ Nho đó.     Tàu tịch thu sách Nho của Việt Nam nhất là 

cuốn “ Binh Thư yếu lược “ của đức Thành Trần là ví dụ. 

 Trải qua hơn 1000 năm Nô lệ, 20 trận đánh lớn nhỏ, Quân Tàu 

đều thất bại nhục nhã. Người Việt Nam không đông, của không 
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nhiều, vũ khí không lắm, thế mà sao thắng được quân Tàu mạnh 

gấp mấy mươi lần, phải chăng đó là tinh thần của Dân tộc 

chúng ta cao hơn, mạnh hơn được quật khởi từ Nho, đúng hơn 

là Tam giáo đồng nguyên, đó cũng là tinh thần Bất khuất từ tam 

Cương: Nhân, Trí, (Hùng) Dũng . 

 

 Cả Trung Hoa lẫn Pháp sau này, đều nhận thấy tinh thần Bất 

khuất của dân Việt trong trường kỳ lịch sử đều nằm trong Nho 

với Tam giáo đồng nguyên. Để cắt đứt mạch sống Nho nơi Dân 

Việt, người Pháp cũng đẩy mạnh phong trào truyền bá Quốc 

ngữ.  Kể từ khi Nho bị suy đồi thì Việt Nam bị cảnh phân hoá 

nặng nề vì Dân tộc lâm vào nạn Vô Hồn ( Lạc Hồn Dân tộc tức 

Hồn Thiêng Sông Núi, đánh mất Tình Đồng bào ) và Vô Hướng 

( thiếu Chính lược Quốc gia  hữu hiệu về Dân Sinh và Dân Trí 

tức Phú chi, Giáo chi của Nho, nên Dân thiếu Ăn thiếu Học   ). 

Muốn tiêu diệt Dân tộc Việt Nam thì phải diệt Tinh thần Bất 

khuất trong Nho. 

11.- Vết tích của Chủ nhân Nho mà Hán Nho quên xóa 

Tuy Tàu cố xóa cho hết vết tích Chủ nhân của Nho, các nhân vật 

Văn hóa Nông nghiệp như Bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Thần 

Nông, Toại Nhân, được lần lượt đem vào Cổ sữ Tàu, nhân vật 

càng xưa thì lại đem vào sau như Bàn Cổ, ( Từ Chỉnh đem vào 

thời nhà Hán ).   
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Vì không hiểu hết về Tinh hoa Văn hóa Việt nên vẫn còn để sót 

một số câu như : Tứ Di Tả nhậm: Tứ Di trọng bên Tả. Trọng 

bên Tả tức là thói quen thuận theo chiều quay ngược Kim đồng 

hồ như đại Hùng tinh quay quanh sao Bắc Đẩu, tức là Thuận 

Thiên ( Thuận Thiên gia tồn nghịch Thiên giả vong ) cũng 

như thói quen cài nút áo về phía bên Tả, tức là  phù Yểu trọng 

Nữ, đó  là một số tinh hoa nền tảng của Nho, khác với Hán Nho 

theo Hữu nhậm: Nền Văn hóa Tàu được đặt trên Nguyên lý 

Cha trọng Lý hơn Tình, Trọng Nam khinh Nữ, tôn quân làm 

Thiên tử với ngu Trung ngu Hiếu cùng bạo động gây chiến tranh 

cướp bóc và bành trướng.  

Vì bị Tàu bắt phải sống theo tập tục bạo động của Tàu thời đô 

hộ, như tinh thần  “ Nhất Nam viết hữu, thập Nữ viết vô  hay 

Chồng Chúa, Vợ Tôi “, nên quên mất thói đó, tới nay chúng ta 

mặc áo dài vẫn cái nút về bên mặt!  

  Chứ Việt Nam ta thì khuyên: “ Trai mà chi, Gái mà chi. Sao 

cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên. Ca dao “ 

Ngoài ra Tinh thần Tả nhậm còn được biểu lộ ngay trong “ lối 

Viết đặc biệt của chữ Nho “ bao gồm cả Ngang, Dọc, Tả, Hữu. 

Trong nhân loại chỉ có lối viết hàng ngang hầu hết từ Tả qua 

Hữu, hoặc tự Hữu qua Tả như Séurite. Riêng có Nho thì kiêm 

cả hai: từng Chữ thì từ Tả qua Hữu, từng Dòng thì từ Hữu 

qua Tả. Nếu nói Việt tộc có phần đóng góp nào vào đây thì rõ 

rệt là lối: “ Tả nhậm ” này. 
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12.- Lý do Nguyên Nho của Khổng tử bị thất truyền 

Khổng Tử chỉ viết Kinh  ( Thánh ) gồm những câu ngắn gọn và 

rất súc tích, còn các Truyện  ( Hiền ) có thể diễn giải theo nhiều 

cách ngụy biện , do đó mà bị thất truyền, vì Khổng Tử mới khám 

phá ra cái Khảm mà chưa tìm ra cái Khung của Nho.  

Cái Khảm là Nội dung của Nho,  

Còn cái Khung bảo vệ Nội dung của Nho là Cơ cấu của 

Nho ( Bộ Huyền số 2-3, 5 ) mà Ngài chưa tìm ra, nên mới bị 

xuyên tạc, mới bị thất truyền, ngày nay khi bàn đến Nho, mà gặp 

những câu xen dặm của nền Văn hoá Du mục xen vào thì cứ 

đem Khổng tử ra chê trách là quê mùa lạc hậu! 

 Tàu đánh phá Việt Nam không những về Văn hoá, tức về Tinh 

thần , mà còn áp bức bóc lột cùng những chính sách thâm hiểm 

khác làm cho Dân ta bị suy nhược cả hai mặt Vật chất và Tinh 

thần, do đó một số con dân mới bị Lạc hồn, mới đem độc dược 

từ ngoài vào để bị phân hoá như ngày nay! 

Người xưa có nói “ Làm Văn hoá sai lầm thì di hại cho nhiều 

thế hệ”. Quả thật từ ngàn xưa, Dân tộc chúng ta đã bị thứ 

Hán Nho của Tàu có nguồn gốc từ Du mục đàn áp làm cho sa 

sút cả Vật chất lẫn Tinh thần, tiếp đến 71 năm nay, Dân tộc 

chúng ta lại bị Chủ nghĩa CS, con đẻ của Chế độ Nô lệ và Đế 

quốc phong kiến Tây phương hòa huyết với Phong kiến Trung 

hoa, nên vô cùng hiểm ác, gây nên họa Diệt chủng gần kề. 
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Đảng CSVN là đảng Nô lệ Tàu cộng, nên Dân tộc Viêt Nam bị 

một cổ hai tròng xiết chặt do chính sách tiêu diệt sự Sống toàn 

dân bằng cách “ Tước Quyển Tư hữu và quyền Tự do của con 

Ngườí “, cùng với âm mưu  làm ô nhiệm môi trường Văn hóa 

Tư tưởng cũng như môi trường Thiên nhiên nhằm tiêu diệt 

một dân tộc, đó là Giấc mộng Trung Hoa vô cùng qủy quyệt và  

hiểm ác mà Họ Tập đang cố tâm thực hiện.! 

 Đây là cuộc chiến toàn Diện, Toàn Dân Việt không thể Vô 

cảm mà dửng dưng được nữa! 

Xem thế Vai trò Văn hóa cũng như Giáo dục quan trọng đối 

với Vận mệnh Dân tộc tới dường nào! 

13.- Tóm lại 

Không những Việt Nam có Văn hóa, mà Văn hoá Việt Nam có 

đến hai dòng thống nhất; Dòng Văn gia với Kinh Điển, ( tuy là 

công của Tàu nhưng Lạc Việt cũng góp công, nhất là Nội dung )  

dòng Chất gia với Văn chương truyền khẩu. Không như các 

nước khác, một Văn hóa cho Quý tộc, một cho Bình dân, nền 

Văn hóa không có thống nhất. 

 Việt Nho là Nho vương đạo đã thẩm nhập vào huyết quản của 

Dân tộc Việt Nam, tức là văn hoá của Việt Nam có cả một hệ 

thống Triết lý Nhân sinh và Lộ đồ đem Đạo lý vào Đời. 

Xin xem các bài: 

a.-  Minh triết Việt (đính kèm )  
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   b.- “ 5 Điển chương Việt:  

1.- Huyền sử, 

2.- Làng Xã, 

3.-Dịch lý Việt, 

4.- Trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, và 

5.-Trung Dung  

 ( Xin xem cuốn “ Văn Hiến Việt Nam “ của Việt Nhân trên 

vietnamvanhien.net. ) 

14.- Vấn đề Giáo dục 

Trong các Cơ chế Xã hội thì ngành Kinh tế và Giáo dục là quan 

trọng bậc nhất, hai ngành đó thuộc vấn đề Dân sinh và Dân Trí 

của Dân tộc, Nho bảo là Phú chi, Giáo chi tức là công cuộc lo 

cho dân có Ăn và có Học, Có thể gọi 2 vấn đề nền tảng đó là 

Chính lược Quốc gia. 

a.- Mục tiêu của Giáo dục  

Giáo dục lo về việc Quốc học với hai mục tiêu, Nho bảo: Tiên 

học Lễ, hậu học Văn:  

 Học Lễ đề thành Nhân nhờ công trình bồi dưỡng Lương tâm  ( 

Khắc Kỷ phục Lễ ) con Người để mọi người biết cách sống “ 

Phải Người Phải Ta  “ với nhau,  

Học Văn để thành Thân tức là trau dồi kiến thức nhất là về 

Khoa học Kỹ thuật để Ăn nên Làm ra.   
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Có Khoa học ( Lý )  mà thiếu Lương tâm ( Tình ) thì con người 

sẽ gây ra tai họa khôn lường! CS là ví dụ chói chang sáng ngời ! 

 

b.-Hai phương pháp Giáo dục: Huấn linh và Bác vấn 

“ Để được xứng danh là một nền Giáo dục phải có hai phần 

Huấn linh và Bác vấn :  

 b1.- Huấn linh ( Chỉ sự Đào luyện: formation ) < THÀNH 

NHÂN > “ Muốn đào luyện phải có Cơ sở tinh thần để y cứ và 

để tài bồi vun tưới trở lại rồi trở đi mãi mãi, có thế mới là Huấn, 

mới là Luyện.  Chữ luyện nói lên sự đi lại nhiều lần mãi mãi cho 

tới độ đạt thuần thục và tinh ba, nên cũng gọi là Thần là Linh, 

gọi tắt là Huấn linh.  

 

 b2.- Bác vấn ( Chỉ sự Quảng vấn: information )  < 

THÀNH THÂN > Song song với Huấn linh như Hồn, thì cần 

phải có Bác vấn như Xác, tức là Bác học Quảng vấn ( 

information ).      Bác học là chiều Rộng, còn Huấn linh là chiều 

Sâu. Chiều rộng càng lớn thì giúp cho chiều sâu vào sâu hơn 

nữa.  Hiện nay các nền giáo dục hầu hết đều rộng quá rộng, 

đến độ để cho Bác vấn lấn át Huấn linh, khiến cho giáo dục 

thiếu mối Quán nhất Nội tại.  Thực ra sự biết rộng ( bác vấn 

) là một điều hay dành cho một số nhỏ có khả năng bách 

khoa mà không hợp cho phần đông chỉ cần một tầm học vấn 

thông thường, cùng lắm là hai ngành chuyên môn mà thôi.  
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Nhờ có óc thiết thực, mà Mỹ Anh Nga đã dám làm cuộc 

Cách mạng giáo dục.  Chương trình trung học mà nặng về 

Bác vấn mà bỏ qua Huấn linh là nền giáo dục bì phu, bỏ gốc 

ôm ngọn, như thế thì làm sao gây nên những cán bộ Văn 

hoá, tạo được niềm tin tưởng để gắn bó người trong nước 

thành một mặt trận Tinh thần.”  

( Dịch Kinh Linh Thể. Kim Định) 

 

Muốn xây dựng Quốc học thì phải có Bộ sách Dân tộc về nền 

Văn hoá của nước nhà.   Bộ sách Dân tộc được xem như Thánh 

Kinh của Dân tộc để duy trì bền vững Tinh thần dân tộc, nhất là 

tránh cảnh phân hóa mà suy đồi. Đây là Tình Đồng bào với Tam 

cương: Nhân, Trí , ( Hùng ) Dũng của Quốc Tổ Hùng Vương. 

Vì bỏ Gốc mới bị phân hoá, khi bị phân hóa lại đổ cho Gốc Tổ 

không linh, vì không hiểu câu nói của Tổ tiên: Linh tại ngã, bất 

linh tại ngã: không linh vì mình chê Tinh thần của Tổ tiên là 

quê mùa lạc hậu mà không chịu lưu tâm Tu Đức và học hỏi  sâu 

rộng, hầu sống hàng ngày với tinh thần đó, nên mới bị sa đọa! 

 Một trong những định nghĩa về con Người của Nho là . “ Nhân 

giả kỳ Quỷ / Thần chi hội: con Người là nơi hội tụ của Qủy 

Thần, Ác Thiện  . . . .”, nên mỗi người phải “Đôn hồ Nhân, cố 

năng ái” : Phải tu Thân sao cho đôn hậu Tình người mà yêu 

thương nhau, bao dung nhau “, thế mà  cháu con cứ bỏ ngoài 

tai, thay vì cư xử theo tinh thần Đồng bào với nhau thì lại vì 

những điều nhỏ nhặt chật hẹp về phe phái, về tư tưởng khác biệt, 
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ngay cả về tôn giáo . . . cũng đẩy nhau thành Kẻ thù, mới gây ra 

bao nhiêu là cơ sự rối ren!  

Theo TG. Kim Định thì Bộ sách Dân tộc phải gồm có 4 Pho : 

Kinh, Triết, Sử, Văn. TG. Kim Định tha thiết trông mong các vị 

làm Văn hoá nối tiếp nhau thực hiện cho được công trình nền 

tảng quan trọng này. 

 

15.- Bộ sách Dân tộc gồm : Kinh Triết, Sử, Văn 

a.- Kinh  

Ban đầu Nho có lục Kinh, nay chỉ còn Ngũ Kinh: 

 1.- Kinh Thi là kinh Dân viết sách ( Văn chương truyền 

khẩu: Nguồn Tình / Lý tương tham  )  

 2.- Kinh Thư là Kinh Dân làm Chủ 

 3.- Kinh Dịch là thuật Quyền biến 

 4.-Kinh Lễ là khi Người ăn ở hoà thuận với Người 

 5.- Kinh Xuân Thu là Kinh đem Đạo lý Nhân sinh vào 

Đời. 

 ( 6.- Kinh Nhạc là Bà chúa của Nghệ thuật hay  Kinh Hòa, 

nhưng đã bị thất truyền ). 

 

Khi đọc Kinh điển chúng ta thấy sự Lo lắng cho Dân trổi bật: 
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        1.-Lo cho Dân là Phú chi, Giáo chi, 

 2.-Lo thực hiện Ý dân: Ý Dân là Ý Trời  

 3.-Muốn điều Dân muốn, ghét điều Dân ghét tức là 

Hiệt củ. 

       4.- Cùng đích của Chính quyền  là Hạnh phúc của 

Dân. 

b.- Triết 

 Xin xem m ục 6 ở trên. 

3.- Sử  

Sử phải ghi chép lại được sự Hưng Vong của Dân tộc. 

Văn hoá là Nội Thánh, Lịch Sử là Ngoại vương, mà “ hữu ư 

Trung tất hình ư Ngoại “, cứ nhìn vào Lịch sử thì nhận rõ 

được sự thịnh suy của nền Văn hoá Dân tộc. ( The outward 

world is the dim reflection of the inward world )  

4.- Văn  

Văn được trình bày theo lối Tỷ giảo để làm 31ung tỏ vấn 

đề, mục tiêu là : “ Văn dĩ tải Đạo”, Đạo là Triết lý Nhân 

sinh,chứ không 31ung Văn để tranh luận hơn thua sát phạt nhau 

gây ra bất hòa. 

5.- Chương trình Giáo dục 

 Phải có Ban Tu thư trung Ương của Quốc gia soạn ra Bộ 

sách Dân tộc và dựa vào đó mà soạn ra Chương trình Giáo 
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dục có Hệ thống từ cấp Mẫu giáo cho tới cấp Đại học hầu đáp 

ứng cho hai mục tiêu trên, chứ chỉ đưa chữ Hán  ( Nho ) vào 

chương trình một cách chắp vá, chắc sẽ chẳng giúp ích gì nhiều. 

Tuy với kiến thức hạn chế và tài liệu kh ông đủ, Chúng tôi đã cố 

gắng viết cuốn “ Sơ thảo về Vấn đề Giáo dục “ như  sự góp ý 

theo Tinh thần của Giáo sư Kim Định. Mặt khác chúng tôi đã 

dùng tài liệu về Việt Nho và Triết lý An vi của Kim Định hệ 

thống hóa thành những chủ đề của nền Văn hoá nước nhà, 8 

cuốn đã được đăng tải trên vietnamvanhien.net. Đây chỉ mới là 

sự gợi ý chỉ đường về công trình độc đáo của TG. Kim Định, 

một đóng góp nhỏ nhoi của một công dân có lưu tâm đến Văn 

hóa và nền Giáo dục nước nhà. 

Việt Nhân 

======================================  

Xin xem: 

1.- Các bài I, II, III, IV và V. 

2.- Những đoạn trích liên quan đến Vấn đề Chữ Nho của 

Kim Định trong cưốn “  Sơ thảo về  Vấn đế Giáo dục “: 

3.-  Một Gương về  Nền Giáo dục: Học nhi thời Tập chi và 

Tri hành hợp nhất của Nhật  ( Learning by doing )  

4.- Tuyên ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma về Ý thức Trách 

nhiệm toàn cầu.( Thuộc phần Huấn linh của Giáo dục. Nho giáo 



33 
 

cũng có những câu mang ý tưởng tương tự như : “ Thiên địa 

vạn vật đồng nhất Thể, Vạn vật tương liên, Chí Trung Hòa.”  

Cụ Nguyễn Công Trứ có những câu “ Vũ trụ chi gian giai 

phận sự   < Kẻ Sĩ > “ và “ Vũ trụ chức phận nội” <  Phận sự 

làm trai > cũng liên hệ tới Ý thức trách nhiệm toàn cầu. 

 

Trích đoạn của TG Kim Định trong cuốn “ Sơ thảo về Vấn đề 

Giáo dục.” 

CHƯƠNG TÁM 

( Trích trong cuốn  “ Sơ Thảo Về Vấn Đề Giáo Dục “ 

của Việt Nhân  ) 

VẤN ĐỀ CHỮ NHO 

 “ Bây giờ người ta quan niệm Chữ Nho là một thứ văn tự lỗi 

thời, thuộc về thời quá khứ, nay cứ đem ra làm trò cười cho 

thiên hạ. Nhưng nếu chúng ta nhận một số sách Nho làm Kinh 

điển, thì nhất định chúng ta phải học chữ Nho .”  

I.- Tại sao lại cần duy trì chữ Nho? 

“ Thưa là vì chữ Nho có liên hệ với nước ta. Thiếu chữ Nho 

không thể hiểu trọn vẹn tiếng Việt.  Đó là lý do đúng nhưng tuỳ 

phụ.  Bởi vì có biết bao nhiều người không học chữ Nho, mà 

vẫn hiểu tiếng Việt, và viết văn Việt còn hay hơn những người 

biết Nho là khác. Ngoài ra còn phải ghi nhận tính chất bật rễ của 

lý lẽ trên, tức là nhấn mạnh đến văn chương ngôn ngữ, đó là 
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theo Tây, đặt ngôn Từ  ( lời ) trên hết, ngược hẳn với Đông 

phương đặt Ngôn Từ ( lập Ngôn ) xuống hàng ba sau Thành 

Công ( lập Công ) và Thành Nhân ( lập Đức ).  Thực ra nếu chỉ 

nhằm có mục đích hạn hẹp về ngôn từ, thì bỏ Nho là phải. Vì 

không có chữ Nho tiếng Việt vẫn có thể phong phú cách này hay 

cách khác, và công nghệ, kỷ nghệ vẫn tiến như thường, nên 

đứng về hai mặt này thì tiếng Anh giúp ta nhiều hơn chữ Nho. 

Vậy lý do đưa chữ Nho vào phải lấy từ đợt nhất là “ lập Đức 

” tức là thành Nhân và ở đây thì tiêu chuẩn phải đổi. Ở 

thành Công cũng như học viết học đọc thì sự mau lẹ là nhất, 

nhưng ở thành Nhân lại phải chú trọng đến sự sâu xa, thâm 

trầm giàu chất rung cảm lay động tới nền móng vô thức con 

người Việt Nam chúng ta, và lúc ấy thì chữ Nho trở thành 

cần thiết, không thể lấy Chuyển Tự thay thế, và dù có khó 

học đến đâu cũng phải học và còn nên coi đó như một may 

mắn lớn lao cho nền văn hoá nước nhà.  Bởi vì một tác phẩm 

càng khó thì càng có sức giáo hoá mạnh, vì nó đòi phải có 

nhiều tập trung tinh thần và nhờ đó dễ có tư tưởng. Và đấy 

là chỗ lợi hại của Tử ngữ hơn Sinh ngữ” . 

II.- Tử Ngữ, Sinh Ngữ 

“ Sinh Ngữ học đâu hiểu đó liền. Tử ngữ bắt người học phải tìm 

ý tưởng qua gốc tiếng, hay mối liên hệ với toàn bích và đấy là 

dịp cho các học giả trở nên sâu xa trong khi tìm ý nghĩa ám hợp 

nhất trong rất nhiều ý tưởng gợi lên do một tiếng.” 

III.- Thông Ngữ 
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“ Chính vì thế một nền văn hoá sâu xa bó buộc phải có hai loại 

ngôn ngữ: một thứ thông dụng hàng ngày trong công việc làm 

ăn, cũng như trong công việc truyền thông mọi ý tưởng từ công 

nghệ kỷ nghệ lên tới đạo lý và đó là chữ quốc ngữ hoặc là 

chuyển tự, và chuyển tự đã chơi vai trò đó một cách tuyệt vời.   

 

Xét trong thế giới đố ai tìm đâu ra chữ dễ đọc hơn Thông ngữ 

Việt. Ta ghi ơn những người có công thiết lập ra lối văn tự này.  

Tuy nhiên ta phải nhận thức rằng Thông ngữ mới chỉ nắm vai 

trò vòng ngoài gắn liền với lý trí giác quan rõ rệt và dễ dàng. 

Thế nhưng nếu nền giáo dục chỉ có những cái dễ dàng minh 

bạch, khúc chiết, thì nền giáo dục đó làm cho con người học 

chóng trở thành bì phu thiển cận, hời hợt, bởi “ dễ học thì cũng 

dễ quên  ” : “ easy come. easy go ”. 

IV.- Linh Ngữ, Linh Tự 

“ Vì thế, mà cần một lối văn tự khác, một ngôn ngữ khác để 

chuyên chở những cái sâu xa, những di sản sơ nguyên của dân 

tộc.  Vì là sơ nguyên ( primitif )  nên cũng là tối hậu ( 

irréductible ), vì nối liền với nền minh triết tiềm thức ( 

subconscient Wisdom ), tức là cái u linh, cảm nhiều mà nói ra 

rất khó, vì nó gắn liền với niềm vô thức, cần một ngôn ngữ thiếu 

đường viền, với những bờ cõi nhập nhằng trồi sụt giữa các loại 

từ  với một ngữ pháp lỏng lẻo  . . . , và với ta đó là chữ Nho . 



36 
 

Nho là thứ chữ của Minh triết, của tiềm thức hơn bất cứ cổ ngữ 

nào trong nhân loại, nên bất cứ cổ ngữ nào cũng đều đã trở 

thành tử ngữ, chỉ riêng chữ Nho là trở thành Linh Ngữ Linh Tự, 

tức vẫn sống mạnh và đầy uy lực đầy cảm xúc như bất cứ nhà 

nghiên cứu nào cũng nhận ra.  ( chẳng hạn xem Granet  : Pensée 

chinoise , trang  36 , 39 , 62 )  

Vì thế ta phải coi chữ Nho là một đặc ân mà ít dân tộc nào có 

được. Mà cũng vì không có, nên văn hoá của họ chỉ có Sinh ngữ 

và Tử ngữ.  Tử là chết nghĩa là không gây ảnh hưởng vào việc 

định hướng đời sống văn hoá hiện tại là bao nhiêu. Và vì thế mà 

văn hoá thiếu mất chiều sâu.  Cho nên văn hoá nước nhà nằm 

trong miền ảnh hưởng của chữ Nho là một ân huệ, và ta cần khai 

thác triệt để ân huệ đó.   

Vì thế ta sẽ coi chữ Nho là cơ sở vòng Trong căn để Minh triết, 

còn Thông ngữ ở vòng Ngoài thuộc thành công, văn học, văn 

nghệ, văn chương.  Nhờ có hai ngôn từ như thế nền văn hoá 

nước nhà có khả năng trở thành phong phú sâu xa với một cơ sở 

tinh thần rất mạnh mẽ. Và lúc đó văn hoá nước nhà mới có Linh 

Tự ( hiéroglyphe  ) làm căn để cho Linh Ngữ , mà Linh Ngữ là 

chìa khoá mở vào kho vàng tiềm thức bao la, thiếu nó thì một 

nền văn hoá có xán lạn đến mấy cuối cùng cũng không đủ sức 

quyến rủ được con người muôn thuở. 

Vì nếu chỉ có sức quyến rủ hay đúng hơn chỉ có ơn ích cho con 

người phải sống trong xã hội, phải ăn làm nói năng, phải thành 

công, phải giải trí thì chưa đủ  . . . , vì phần sâu xa nhất là tính 
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bản nhiên con người chưa có chi đáp ứng. Cái đó là việc của 

Linh Ngữ Linh Tự. 

 

Chính vì thiêu Linh Ngữ mà văn hoá Tây Âu tuy rất phong phú 

dồi dào nhưng không vượt qua nổi trình độ du hí ( tuồng kịch , 

tiểu thuyết  . . . ) , không sao vươn tới nổi triết lý  . .  , để đến nỗi 

“ vất cho ăn nó vẫn chưa no ”.     Đó chỉ là câu nói tàn nhẫn, 

nhưng rất thật vì chúng ta chưa hề thấy có những chiến sĩ hi sinh 

hiến thân tâm cho nền văn hoá đó, ví là nền văn hoá duy Trí, 

duy Chí (volonté ) nên quá hời hợt. không thể lôi cuốn được con 

người  có cả vòng trong là Tiềm thức mênh mông vô bến. Cũng 

vì thiếu vòng Trong nên giáo dục Tây Âu đặt trọn vẹn trên Lý 

Trí và Ý Chí mà thôi, thiếu hẳn một dung cụ, đào sâu vào cõi vô 

thức ( xem vocation sociale của Gurvitch I. 148 ) . 

Nền giáo dục nước ta nay gọi là vong bản, chính vì cũng chỉ có 

thành công và du hí : văn chương, tiểu thuyết, văn học, triết học. 

Muốn có phần Tâm linh thì Tây phương hình như bất lực, không 

phải vì họ kém ai, chỉ vì họ đã không may không còn Linh Ngữ 

nữa.  Ngược lại với Việt Nam, muốn cho nền giáo dục bớt bì 

phu, thì chỉ có việc đưa Nho trở lại chương trình. 

Một khi đưa Nho vào là có một lợi khí thống nhất. Thống nhất 

với tiên Tổ xa xưa, thống nhất với các thế hệ hai ba ngàn năm 

sau sẽ có một chuyển ngữ khác, và khó lòng hiểu được tiếng nói 

Việt Nam hiện tại.   Nhưng về Linh Tự thì lại cũng học một thứ 

chữ Nho như tiền nhân và cũng như ta nay, thành ra trong cái 
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biến thiên là Chuyển Ngữ của mỗi đời lại có một Linh Ngữ đời 

đời giống nhau để làm mối liên lạc văn hoá ràng buộc các thế hệ 

với nhau theo hàng dọc đặng làm xương sống bơm sinh khí là 

hàng ngang là văn hoá mỗi thời.  Cái bí quyết làm cho văn hoá 

Viễn Đông mạnh mẽ sâu xa là ở đó: ở chỗ không những có tiếng 

nói cho cá nhân mỗi thời mà còn có tiếng nói cho dân tộc trải 

qua mọi đời. 

Muốn cho được ơn ích trên chúng ta cần phải bàn xem nên dạy 

chữ Nho cách nào.” 

V.-Dạy Nho cách nào? 

“ Điều này tối quan trọng, vì có những cách dạy chữ Nho mà 

vẫn bật rễ như thường. 

Ta hảy thử kiểm điểm xem có bao nhiêu lối học chữ Nho.  Thưa 

có  ít là ba lối:  

a.- Một là học như một Sinh Tự 

b.- Hai là học theo lối Sinh Tự, Sinh Ngữ 

c.- Ba là học như là Linh Tự, Linh Ngữ. 

 

Học như Sinh tự là của người Tàu, họ đã biết Sinh Ngữ rồi, 

không cần học lắm nữa, nay chỉ học thêm mặt chữ, vậy gọi là 

Sinh Tự. 

Người ngoại quốc muốn học chữ Tàu phải học cả Sinh Tự lẫn 

Sinh Ngữ, nghĩa là học cả chữ lẫn tiếng.  
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Còn lối giáo dục khi được đưa Nho vào thì cốt yếu dạy theo lối 

Linh Tự, Linh Ngữ, nghĩa là học Nho là học cái Đạo làm Người, 

mà Tiên Tổ đã bao đời kinh nghiệm tích lũy lại.   Nói cụ thể là 

lấy ngay những sách đã được tuyển chọn làm sách dân tộc làm 

kinh điển để dạy. Dạy như thế trước hết là nhắm vào nội dung, 

rồi mới đến mặt chữ. Mặt chữ phải giúp vào việc duy trì nội 

dung. Nên khi học Nho theo lối linh tự linh ngữ thì khi học xong 

người học đã được truyền thụ lại cho một nền đạo lý của Tổ 

Tiên, có thể dùng làm mối dây để xỏ thêm các sự hiểu biết mới, 

thành ra phong phú tới đâu cũng có một tiêu điểm để hướng tới, 

rồi có thể làm cho thêm phong phú, như thế là có tiêu điểm để y 

cứ, để khỏi vật vờ và nhờ đó trở nên mạnh mẽ.  Đó là mục tiêu 

tối hậu của giáo dục. 

 

Nói khác đi khi dạy Nho theo Linh Tự hay Linh Ngữ là người 

dạy đã làm tôn hẳn giá trị của chữ Nho lẫn giá trị người dạy, 

ngược lại dạy khi dạy theo lối Sinh Tự Sinh Ngữ chỉ là việc của 

nhà chuyên môn, hiện nay không mấy cần thiết.  

Xin ghi nhớ rằng lối dạy này là đi từ tổng quát tới phân tích là 

lối được nền giáo dục mới đang khám phá ( Méthode globale 

idéovisuelle của Decroly ), bắt đầu dạy thuộc lòng câu sách, rồi 

sau đến nhận mặt chữ, ít năm sau đến ngữ luật, rồi ít năm sau lại 

đến ý tứ sâu xa. Đó là lối đi từ tổng quát thị giác đến ý nghĩa: rất 

hợp tâm lý vậy.”  

VI.- Cái lợi của việc học Nho và học thuộc lòng 
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“ Mặt khác đem Nho giáo mà dạy cho các em là đặt các em vào 

trong thế giới ngôn ngữ của tiềm thức ( substract linguistique 

inconscient ) với những danh từ không bị quy định để quyện 

theo sức mạnh của cảm xúc, rất dễ giúp đi vào vùng tiềm thức 

nghĩa là có được những trực giác giàu nội dung tâm tình sâu xa.   

Cần nhất là học thuộc lòng, rồi thứ đến là nhận mặt chữ và biết 

nghĩa đen mỗi câu và chỉ cần có thế.  

Đề nghị này nghe như chướng tai, nhưng nghĩ thế là tại óc duy 

trí hiện tại.  Theo duy Trí thì chỉ có Lý trí mới có giá trị, nên 

giáo dục thường bị cám dỗ dạy trẻ như kiểu người lớn là tập suy 

luận.  Đó là sự quá trớn của óc duy lý, chuyên tôn thờ óc suy 

luận mà hạ giá mọi năng khiếu khác, nhất là trí nhớ, coi sự thuộc 

lòng như là học tủ, không hiểu chi  . .     Đó cũng tại sự phản 

động lại lối học từ chương xưa đã quá quan trọng việc ký tụng 

thuộc lòng. 

Đã nói tới phản động là nói tới quá trớn không còn nhận ra giá 

trị của trí nhớ, và coi học thuộc lòng là vô bổ, không biết tới 4 

đợt suy luận của con người mà ta đã nêu trên. 

Trẻ chưa mở mắt đã dạy suy luận ngay là sai lầm. Sự sai lầm đó 

đang được khoa phân tâm vạch trần, bằng tìm ra những ơn ích 

sâu xa của sự học thuộc lòng: lúc đã đọc đi đọc lại một số câu 

thì chú ý không phải là để ở giòng chữ với nghĩa nữa, nó rút dần 

vào nội tâm để gây tác động. Tác động đó càng mạnh khi bản 

văn đã học thuộc lòng lại là bản văn đã đúc kết tư tưởng vào 

trong những câu vắn tắt cô đọng, lúc đó những ý tưởng dễ thấm 
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sâu vào tiềm thức và gây ảnh hưởng mạnh mẽ ngoài tầm sức của 

lý trí và ý muốn. 

Đó là luật tâm lý học đã được các nhà phân tâm nhận ra và áp 

dụng vào việc tự kỷ ám thị “ des paroles répétées 

inconscienment ont une action. On peut admettre une sorte de 

concentration parfaitement machinale et inconsciente ”. 

Sự học thuộc lòng được nhận ra có công hiệu giúp rất nhiều vào 

việc làm tăng trưởng sự chú ý kéo dài ( attention volontaire 

soutenue ), vì thế đó là trong những cột trụ của giáo dục. nên câu 

nói : “ lặp lại nhiều lần là linh hồn của sự dạy dỗ ”, có thể coi 

như châm ngôn của nhà giáo dục nhất ở đợt tiểu học  ( la 

répétition est l’âme de l’enseignement: xem Suggestion et 

Autosuggestion của Charles Baudoin, édition Delachaux, trang  

126, 133, 144  )   

Có đọc nhiều Phân Tâm ta mới hiểu Đông Tây, Kim Cổ đều coi 

trọng việc ký tụng, có tôn giáo còn làm thành những lời thần 

chú, những kinh cầu để nhật tụng là cốt cho tư tưởng được ngấm 

sâu vào tới tận tiềm thức.  Trong cuốn “ Les fondements de la 

mystique tibétaine ông Govinda có viết : “ Dùng cách lắp đi lắp 

lại có nhịp nhàng để đóng sâu vào một tư tưởng, tạo dựng một ý 

nghĩ, thì hiệu năng sẽ quy kết lại như giọt nước nhỏ xuống 

không ngừng cho tới khi nó thấu nhập mọi cơ thể của hoạt động 

và trở thành một sự kiện cụ thể của lý trí hay cả xác thân, trang 

189 ”. 
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Như thế là khoa Phân Tâm cũng như khoa Huyền Niệm đều 

công nhận sự học thuộc lòng là rất cần thiết. 

Do đó ta biết tại sao lúc xưa nhiều người học chữ Nho rất lơ mơ, 

mà lại sống theo Nho được rất nhiều, là vì nhờ học Nho từ còn 

bé, học thuộc lòng, nên đàng sau mỗi câu nói là một nguồn sống 

tâm linh kết tinh do biết bao nhiêu cảm xúc và kinh nghiệm của 

người xưa như còn phảng phất đâu đây, như được bọc trong ánh 

bình minh của dân tộc lúc còn đang bập bẹ dưới ánh sương mai 

của quê nước. 

Nay mỗi thế hệ cũng như được học những câu sách đó nên mỗi 

câu hầu như được học bằng bầu khí tươi vui thơ mộng của thời 

khai quốc, của dân tộc, nên mỗi câu có thể xem như hồng huyết 

cầu thêm sinh khí cho cơ thể tinh thần, đồng thời gây nên giữa 

tất cả những người đã học một số những phản đáp có điều kiện 

làm nên một thứ quê hương tinh thần với một thứ ngôn ngữ 

riêng của nó tuy rất âm u, nhưng chỉ cần nhắc lại một hai câu thì 

hầu như tất cả đều rung lên theo một tiết điệu ràng buộc mọi 

người dân trong nước “ mối tình giáo khoa thư ”.  Những ai đã 

có dịp xuất ngoại trong khi gặp người đồng hương nhắc đến một 

hai điệu hát cung hò, vài ba câu sách đã cùng học ở tuổi niên 

thiếu là khơi lại cả một khối tình u linh bát ngát khiến cho cảm 

thấy được cơ sở tinh thần của nước và mối tình dân tộc trở thành 

mạnh mẽ lạ thường. 

Cho nên chương trình lý tưởng của bậc tiểu học phải gồm mấy 

sách nòng cốt của dân tộc, và hầu như không nên thay đổi. 

Chính vì thế phải học thuộc lòng bản văn, chứ không học bản 
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dịch ( thí dụ Kinh Thi ), vì bản dịch sẽ thay đổi theo mỗi thời, 

rất cần cho mọi thế hệ gặp nhau. 

Phương chi ở tiểu học không cần thay đổi, vì đây mới học những 

điều căn bản, là mấy yếu tố hầu như không mấy đổi thay.  Đàng 

khác đối với trẻ nhỏ thì cái chi cũng còn là mới mẻ không cần 

phải luôn luôn đổi mới, khác với chương trình đại học năng phải 

đổi để theo kịp các bước tiến bộ.” 

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

 

CHƯƠNG CHÍN 

( Trong cuốn  “ Sơ Thảo Về Vấn đề Giáo Dục “ )  

TAM GIÁC NGỮ 

( Kim Định : Chung quanh vấn đề Quốc học ) 

A.- Đại cương 

“ Nếu nhận chủ trương chữ Việt Nho thì bó buộc phải học chữ 

Nho, một việc có thể coi là phiền toái. Tuy nhiên, nếu xét bao 

trùm thì đấy là một sự may mắn, vì chữ Nho đáp ứng cho ba nhu 

yếu nền tảng của con Người, mà ta có thể chỉ thị bằng ba tiếng: 

Thiên, Địa,  Nhân.  

I.- Thiên 
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 Chỉ nhu yếu con người thích bay bổng để nhìn bao quát, 

thường biểu lộ qua óc tưởng tượng, sự ham thích những chuyện 

thần tiên, những gì mơ mộng, tự do phóng khoáng. 

II.- Địa 

 Chỉ nhu yếu thiết thực, cần phải xác định, róc đường viền, 

biên giới minh bạch như đếm đo cân lường, thường biểu lộ 

bằng óc toán, óc khoa học thực nghiệm, óc pháp độ đâu ra 

đó. 

III.- Nhân 

 Chỉ Nhu yếu tổng hợp hay dàn hoà giữa hai nhu yếu trái 

ngược trên kia, và ta gọi là Tình Ý tương tham, trong đó “ 

Tương tham “ chính là nhu yếu tổng hợp này, và con người lý 

tưởng là con người tổng hợp đúng mức hai yếu tố trái ngược 

nhau như Tình và Lý, như hồn thơ với khoa học, như Thiên với 

Địa  . .  .  

Trong câu Tình Lý tương tham, thì Tình chỉ Thiên, Lý chỉ Địa, 

Tương Tham chỉ Người. 

Đó là ba nhu yếu nền tảng của con người mà Tiên Nho đã hé 

nhìn thấy và nói lên trong câu : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức 

” , Người là cái đức của Thiên và Địa , hoặc nói khác đi cái nhu 

yếu căn bản của con người là hoà hợp cả hai nhu yếu trái ngược: 

vừa muốn vươn lên mây như thi sĩ lãng mãn, vừa muốn thăm dò 

đo đếm tường tận sự vật như nhà khoa học  . . .  
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Trong các triết gia hiện đại có Whitehead đã nhìn thấy ba nhu 

yếu đó và ông gọi là : Romance, Précision, Généralisation, và 

đưa ra làm ba nhịp chính cho nền giáo dục mà ông đề nghị: 

 

1.-Romance   (  Lãnh vực Tình ) 

Có thể dịch cách rộng là lãng mãn tính, ưa mở rộng, đi với lối 

biết tổng quan, cần nhiều yếu tố mới lạ, mà chưa cần đi tới 

những tiềm năng của mỗi sự kiện. Ta có thể có thể gọi là giai 

đoạn “ Hưng ư Thi ” , hay là thời phát triển trí nhớ và óc tưởng 

tượng. 

2.-Précision ( Lãnh vực Lý ) 

Là giai đoạn khởi đầu phân tích, xác định và cố biểu lộ bằng 

những công thức cách cặn kẽ kiểu khoa học, có thể ví với “ Lập 

ư Lễ  ”. 

3.-Généralisation ( Tình Lý tương tham  ) 

Là giai đoạn kiểm điểm lại những tri thức thâu lượm ở giai 

đoạn I, cộng thêm những chi tiết đã phân tích ở giai đoạn II 

để khám phá ra mối liên hệ chung, những luật tắc ràng buộc 

các vật, các sự kiện lẻ tẻ. Đó là việc giai đoạn III. 

Trở lên có thể coi là giai đoạn đi được với ba nấc : Tiểu và 

Trung, Đại học, với ba quan năng được chú ý đặc biệt để phát 

triển: 
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  1.- Hợp với tuổi là trí nhớ và óc Tưởng tượng ở Tiểu 

học. 

  2.- Lý trí Suy luận Phân tích ở Trung học. 

  3.-Và Phát minh Sáng chế ở Đại học. 

 

Chỉ cần nhấn mạnh đây là những nét lớn với ba cõi nhập nhằng 

sồi sụt, nhất là với cá nhân đặc biệt vượt xa khỏi luật chung đó.  

Tuy nhiên đấy là luật chung có thể hướng dẫn chúng ta và cần 

phải dùng mọi phương thế để phát triển cả ba nhu yếu đó.”  

B.- Tam giác ngữ của Mỹ 

( Anh, Pháp, La Tinh ) 

 

“ Trong các phương thế bén nhạy phải kể tới tiếng Nói.  Vì thế 

một nền Quốc học hoàn bị ngoài việc theo ba nhịp của giáo dục, 

thì cũng nên có ba loại ngôn ngữ ám hợp với ba nhu yếu kia. 

 Ông Whitehead đã đề nghị cho nước Mỹ một tam giác ngữ 

gồm: Anh, Pháp và La tinh. 

Trong đó hai tiếng Anh Pháp biểu lộ tâm trạng đời mới, còn 

tiếng La tinh là để móc nối ngược lên đến nguốn gốc văn minh 

Điạ Trung hải:  

“ In English , French And Latin, we posses a triangle, such that 

one pair of vertices English and French exhibits a pair of diverse 
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expressions of two chief types of modern mentality, and the 

relation of these vertices to the third exhibit alternative posseses 

of derivation from Mediteranean cililisation of the past ( The 

aim of education , page 67 ) . 

Tiếng Anh là Thông Ngữ đáp ứng nhu cầu tổng hợp hay là 

Nhân, Pháp là Sinh Ngữ biểu thị Thiên, La tinh Tử ngữ biểu 

thị Địa. 

Ông cho rằng là tiếng thiết yếu phổ biến không thể dùng nó để 

khóc, còn cười thì chưa chắc: It can not laugh, it can hardly cry.  

Bấy giờ cần một tiếng chỉ Thiên, lẽ ra là tiếng Hy lạp chơi vai 

trò đó ( The languages of Heaven will be Chinese, Greek, 

French, German  ).  Vì ngôn ngữ đại diện cho Thiên phải biểu lộ 

được những nét phổ biến như Nho, Hy Lạp, Pháp, Đức  . . . , 

như vậy lẽ ra phải học tiếng Hy Lạp, nhưng nếu học Hy Lạp thì 

hoá ra hai Tử ngữ.Vậy đã học La tinh thì phải bỏ Hy Lạp và 

thay vào bằng tiếng Pháp để có một Sinh Ngữ mới đủ sức làm 

cho Tam giác ngữ sống động.  Nhìn xem tam giác ngữ trên, ta 

thấy sự nông cạn, vì bỏ mất tiếng Hy Lạp, còn sâu hơn tiếng La 

tinh nhiều. Thế nhưng hoàn cảnh không cho phép làm khác 

được. “  

 

C.-Tam giác ngữ Việt Nam 

I.- Chữ Nho 
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“ Về nước ta, thì không gặp khó khăn với hai Tử Ngữ trên đây, 

nên không gì ngăn cản chúng ta đưa chữ Nho vào chương 

trình để thoả mãn nhu yếu Thiên: tức là lòng ưa gì thâm sâu 

phổ biến, tức cũng là những đức tính Minh triết, và về điểm này 

không một ai dám tranh thủ với chữ Nho, ngay như ông 

Whitehead dù không biết đến chữ Nho cũng phải kể đến chữ 

Nho trước hết trong bảng các tiếng chỉ Thiên, sau đó mới đến 

Greek, French, German. . . ( Aim of education , page 68 ).  Sở dĩ 

như vậy vì chữ Nho là thứ chữ tổng hợp hơn hết trên thế 

giới này nhờ lối viết tượng hình của nó, nên vượt xa các chữ 

Nêm của cổ Egypt, vì cũng còn có chữ Nho là duy nhất xứng 

danh là Linh Tự. 

Bởi thế, với tam giác chữ: Nho, Việt, Anh ( hay Pháp ) nền 

Quốc học của chúng ta sẽ đứng vào hạng nhất trên thế giới 

để khỏi nói nhất trong việc đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu 

của con người.  Chính vì thế ta mới hiểu được sức lôi cuốn 

kỳ lạ của chữ Nho trên cả những học giả Tây phương. Hễ ai 

đã học chữ Nho sâu đều công nhận sức thôi miên ma thuật 

của nó.   Nếu có chữ nào trên thế giới so sánh được với chữ Nho 

phần nào chăng thì chỉ là chữ Tàu, nhưng Thông Tự của sự học 

lại khó quá và khả năng diễn tả những phân tích xác thiết lại 

kém Quốc ngữ của ta.  Vì thế mà phải đưa Nho làm gốc cho 

Thiên trong Tam giác ngữ của nền Quốc học  ta, chỉ phiền là 

khó nhớ, nhưng nếu được học từ nhỏ, thì không thành vấn đề. 

Khó nhớ là đối với người lớn khi đã hết giai đoạn trí nhớ mà 

thôi. Còn Anh Văn thì cho Ðịa và Việt ngữ cho Nhân.” 
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II.- Kinh Điển Chữ Nho 

“ Bây giờ mà còn nói đến việc học chữ Nho, có nhiều người cho 

là chuyện điên rồ, vì lối học tầm chương trích cú cùng với việc 

chú sở của Hán Nho đã làm cho nhiều người nhất là tân học có ý 

nghĩ Nho giáo được gắn liền với quê mùa  và lạc hậu. Thứ đến 

ta nói đến đây là Nho giáo hay Nguyên Nho, khác với Hán Nho 

thứ mà đã làm cho nước ta bị chia lìa với gốc Tổ. 

“ Nho giáo vốn gắn liền với văn hoá nước nhà, cho nên bỏ 

Nho là toàn bộ lâu đài văn hoá Việt Nam sẽ sụp đổ.  Lúc đó 

có vun tưới Việt văn đến đâu cũng chỉ là trò chơi vụn. Thế 

nên không thể không nói tới mối liên hệ giữa Nho và Việt.  

Hãy khởi đầu ngay ở từ ngữ.  

Chỉ cần phân tích sơ qua đã thấy được liền điều đó.  Hầu 

như không mấy câu nói mà không có chữ Nho nằm trong, 

cho nên ngay ở văn chương, nếu không có Nho thì đã thiếu 

đi một phần rất quan trọng rồi.   Ðó là phần ngữ căn, tức là 

phần sâu sắc nhất, nền tảng hơn hết. Ta có thể thấy điều đó 

trong việc đặt danh hiệu, là phần tối hệ trọng, mà phần lớn 

là chữ Nho. Nội việc đó đã chứng tỏ mối liên hệ mật thiết 

giữa chữ Nho và nước ta.   Lý do thâm sâu là vì mối liên hệ 

đó nằm mãi ở phần Đạo lý, thì phải đào sâu tới đợt Cơ cấu 

uyên nguyên, lúc ấy sẽ thấy Nho giáo với Ta là một,  từ tên 

các Địa danh, tới Vật tổ, Vật biểu không đâu thoát ra ngoài 

cơ cấu Âm Dương, Tam Tài, Ngũ Hành . . .  
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 Tên nước là Xích Quỷ, Văn Lang, Giao Chỉ, toàn là đi 

đôi.  

 Vật tổ là Tiên Rồng cũng lại lưỡng nghi. 

 Vật biểu là điểu long, Sông Núi, Ðịa danh là Thăng 

Long, Hoành Sơn, Hà nội, Hà Nam, Cửu Long  . . . đều biểu 

lỗ cơ cấu Lưỡng diễn của Nho giáo . 

Ðến nỗi có một số nguời cố tình chối bỏ Nho, rồi dùng vài ba 

yếu tố khác dựng nên  một “ chủ thuyết Việt Nam ” thì chắc 

chắn là nông cạn, mà cũng không sao thoát khỏi được cơ cấu 

của Việt Nho. 

 Sở dĩ có chuyện mỉa mai như vậy là vì ngay từ ngày lập 

quốc Tổ tiên ta đã nhận Nho giáo làm văn hoá của giống nòi. 

Tôi ( triết gia Kim Ðịnh ) rất ghét hai chữ Khổng Mạnh 

dùng thay cho đạo Nho, ghép thế là gieo hoả mù vào nguồn 

gốc Nho giáo, có hại cho văn hoá nước nhà. Ngay việc Khổng 

Tử sáng lập ra Nho giáo cũng đã là điều sai lầm rồi, vì không 

một yếu tố văn bản nào nơi Không Tử không tìm thấy nơi 

những người trước ( Creel 346 ) .  Muốn  nói thật chính xác, 

thì mấy hằng số của Nho giáo đều phát xuất từ Viêm Việt, 

chỉ xin kể hai thí dụ: một là Lễ Gia Tiên, hai là Lưỡng Nhất 

tính. 

Lễ Gia Tiên là đợt phát triển cao độ nhất của nền Nhân chủ 

tính ( do đó có tự do, bình đẳng  . . . ) thì phát xuất do tục 

thờ cúng Tổ tiên. Thế mà tục này đích thị của Viêm Việt. 
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Còn Lưỡng nhất tính trong văn hoá là nét quý nhất hiện nay 

( vì cần thiết cho nền văn hoá nhân loại ) thì phát xuất từ 

Trống Quân. Mà Trống Quân cũng là ca Viêm Việt, cùng 

lắm là có chung với Tàu.  Vì ta thấy các bà mẹ nhà Thương, 

nhà Chu đều sinh con theo lối “ dã hợp ” của Viêm Việt cả . 

Bà Hoa Lư cũng như bà Thái Khương có mang, nhân khi 

đạp vào vết chân người to lớn,  bà Giản Ðịch, tổ nhà Thương 

thì nhằm lúc nuốt trứng chim  . . . Vậy thì, một là tục kia có 

bên Tàu ngay tự đầu, nếu thế là của chung, hai nữa là các bà 

đó đi theo chiều hướng Viêm Việt, thì đã chịu ảnh hưởng 

văn hoá phương Nam. Lối giải nghĩa này có lý hơn, vì về sau 

Hán tộc chống đối lối dã hợp .  Ngược lại Viêm Việt thì cố 

duy trì, cho mãi đến nay nhiều nhóm còn giữ. Còn Hán tộc 

tuy chống đối ở gốc rễ của chất gia, nhưng phần tinh hoa của 

Văn gia thì vẫn bảo trì như Âm Dương, Tam Tài, Ngũ Hành  

. . . đều phát xuất từ Lễ Hội Mùa Xuân. 

Nẻo nào thì ta cũng thấy Nho giáo với văn hoá Việt Nam 

cùng có chung những nền móng căn để mà tôi gọi là Hằng 

số, là Tố Nguyên. Khác chăng là ở Nho giáo thì những hằng 

số đã được thăng hoa, được tế vi hoá và được tổ hợp thành 

hệ thống khác.  Vì thế khi đã nghiên cứu đến tận nguồn ngọn 

thì sẽ nhận ra Nho giáo là báu vật trên hết của tiền nhân giối 

lại, muốn làm người Việt Nam trung thực, cách sâu xa, thì 

không thể bỏ Nho. 

Hơn thế nữa, trong hiện tình văn hoá nhân loại, chưa có một 

nền văn hoá nào đạt được một cơ cấu vừa sâu xa vừa đầy đủ 
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tính uyển chuyển linh động cho bằng đến nỗi tới nay vẫn đủ 

khả năng đáp ứng được những nhu cầu thời đại . ” 

( Kim Ðịnh: Tinh hoa ngũ điển : Vấn đề học Nho  ) 

 

“ Như vậy học chữ Nho là để nối lại với nguồn gốc, với mạch 

sống của cha ông, lại nữa chữ Nho ( Nguyên Nho hay Việt Nho 

) cũng có phần đóng góp không nhỏ của Tổ tiên Việt. Quan 

trọng hơn nữa, chữ Nho la một Linh tự, Linh ngữ, giúp ta đi 

vào cõi Tâm linh, là miền mà nay cả nhân loại đang còn tìm 

cách đi vào để cho đời sống được quân bình.  

Học Nho cũng có năm bảy đường . Nếu học Nho theo kiểu “ 

Tầm chương trích cú “ thì sẽ không nhìn ra được Cơ cấu, tức là 

phần Tinh hoa nhất, vì đã để cho những chú sớ  bác học trùm lấp 

mất cái Nền tảng.  Hoặc học Nho mà đọc các sách cổ điển như 

những sách ngày nay, nghĩa là chạy ruổi thì sẽ không thấy gì, vì 

các sách này đã đi vào giai đoạn minh giải rất rộng rất dài, đọc 

không cần suy, nên đọc nhiều mà hoá ít, và đọc xong là hết ngay 

không có hậu. Ngược lại kinh điển Nho giáo lại quan trọng 

nhất ở phần hậu, phần tác động chậm, thấm lần vào Tiềm 

thức.  Chứ như phần trình bày, lại rất đơn giản đến độ mộc 

mạc.  Tuy nhiên không mấy ai ( nhất là trong thời đại hiện nay ) 

nhận ra được đó là thứ mộc mạc của Uyên nguyên, phác thực, 

nên rất dễ gây ảnh hưởng sâu đậm, vì bao giờ cũng giàu chất 

sáng tạo.  Và đó là lý do tại sao Kinh điển có một uy tín lâu dài 

được rất nhiều người tin theo như Kinh Thánh, nên nó vươn lên 
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vòm trời văn hoá, oai nghi như mặt trời, lấn át mọi tia sáng của 

các vì sao khác.  

Vì thế mỗi câu của nó có sức nặng ngàn cân, vượt xa bất cứ 

quyển sách nào đời nay, dầu có hay đến đâu cũng chỉ được chú 

ý một thời, giữa bao nhiêu sách khác. Ngược lại Kinh điển đã 

trải qua  hơn hai ngàn năm được tôn thờ và tùng phục cách tôn 

kính, nên đã để lại ấn tích sâu đậm trong Tiềm thức dân tộc. 

Chính vì thế mà Kinh điển vẫn phải được coi trọng hơn bất cứ 

sách nào khác. Sự coi trọng đó sẽ được thể hiện bằng cách đưa 

vào chương trình học từ thuở Thơ ấu để được nó in sâu vào 

Tiềm thức, cũng như được bao trùm bằng quầng sáng bình minh 

mát dịu, làm bằng hồn nhiên tươi đẹp của tuổi thơ ngây. Ðiều 

này sẽ được bù lại phần nào sự ồn ào tràn ngập sách vở ngày 

nay. 

Sau đó là cần phải tiếp nối việc học theo cách Việt Nho, thì mới 

mong làm cho sự học Kinh điển trở nên ích lợi, và gây được 

hứng thú ngay cho tâm trạng thời đại.Vì vậy nếu ở bậc Tiểu học 

chỉ cần học thuộc lòng thì đến bậc Trung học lại phải giải nghĩa, 

theo chiều hướng Việt Nho, có thể quy ra ba yếu tố:  

1.- Tìm về nguồn gốc Việt Nho khác với Hán Nho, để 

trích lọc tinh hoa. 

2.- Rồi đối chiếu với trào lưu tư tưởng thế giới. 

3.- Sau đó đi sâu vào cơ cấu, tức là phần uyên nguyên 

Minh triết, triết lý để rút ra những kết luận hợp với cảm 

quan thời đại. 
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 Yếu tố thứ nhất nhằm giúp chúng ta nhớ lại phần đóng 

góp Tổ tiên xa xưa của Việt tộc, và nhất là giúp nhận diện 

được bản chất Nho giáo. Tiền nhân ta thiếu phần này, nên ký 

tụng nhiều điều mâu thuẩn mà không hay biết, do đấy thiếu một 

ý thức rõ rệt, được luận giải minh nhiên về Nho, nên không đủ 

mạnh để đương đầu với sức tấn công của các tư trào nghoại lai, 

được minh – nhiên – hoá một cách có hệ thống. 

 

 Yếu tố thứ hai chính là bầu khí của thời đại này, một thời 

đại gặp gỡ, đối thoại giao thoa trên hết mọi lãnh vực, kể cả 

văn hoá mà có thể nói nhất là văn hoá . Sự đối chiếu vừa làm 

cho chúng ta nhận được cách sâu xa những giá trị cần phát 

huy, cũng như những nhược điểm lỗi thời cần phải bỏ, giúp 

sự học trở nên ích lợi cho đời sống. 

 

 Yếu tố thứ ba là nhận ra tính chất phổ quát của nền văn 

hoá nuớc nhà. Lúc ấy chúng ta sẽ nhận được một điều an ủi lạ 

lùng, là Việt Nho không những giúp ta làm con người muôn 

thuở  “ vi nhân ”.  Nói cách khác, Việt Nho chính là Đạo làm 

Người, thích hợp cho muôn nơi và muôn thuở. 

Phần trích dưới đây là những tư tưởng chủ đạo của Tổ tiên Việt, 

để cho các em học ghi sâu vào lòng, đó là những mốc tư tưởng, 

tuy có nhiều câu các em chưa thể hiểu rõ được, nhưng sự học 
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hỏi liên tiếp về sau sẽ ngày càng một sáng rõ hơn.  Những câu 

chưa có thể giảng cho các em rõ được, thì chỉ nói khi các em học 

thêm sẽ hiểu lần. 

           Thiết tưởng ta cần nói thêm một ít nữa về chữ Nho để 

chúng ta xác tín rẳng học chữ Nho là cần thiết và rất có ích 

cho công việc thành Thân và nhất là thành Nhân. “ 

III.- Tính chất đa năng đa hiệu của chữ Nho 

1.- Cấu tạo tượng ý 

“ Ta cần biết chữ Nho có những đặc điểm nào mà trên thế giới 

này không đâu có cả    Thưa là vỉ chữ Tượng ý. 

Ví dụ: Chữ Nhân gồm bên trái chữ Nhân đứng ( người ), bên 

phải chữ nhị có hai nét ngang, nét trên chỉ Trời, nét duới chỉ 

Ðất. (  仁 = 人 + 二 ) 

Ý đầu tiên là con người là một Nhân chủ được đứng ngang hàng 

cùng Trời Ðất trong công việc sáng tạo ( thuyết Tam tài ), hai 

nữa chữ Nhân viết ở bên trái, đó là đạc tính chuộng bên trái của 

việt tộc ( tứ Di Tả nhậm ).  Ðó cũng là đặc điểm của Viêm Việt, 

thế mà nét đó là nền tảng, nên Việt Hoa đều có một đất đứng 

chung rất quan trọng.     Chính chữ tượng ý đem lại cho văn 

minh Việt Hoa đức tính bền vững nhất trong nhân loại như sẽ 

bàn dưới.  Có được chữ Tượng ý là nhờ tiếng độc âm.   Ðiểm 

này giúp cho chữ Tượng ý đạt mọi cái hay của chữ là bất biến, 

khách quan, gọn và phổ biến.   Ðó là những đức tính gắn liền 

với nhau, thiếu một là thiếu cả:  Ví dụ, thiếu Bất biến thì rồi 
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cũng thiếu Phổ -biến -tính, mà thiếu Phổ - biến - tính là một sự 

khiếm khuyết trầm trọng về Minh triết và Triết lý. 

Vậy mà các tiếng trên thế giới đều Tượng thanh, mà thanh là 

yếu tố biến đổi rất nhiều cả trong thời gian ( cứ trong vòng ba 

bốn thế kỷ là biến đổi  ) lẫn không gian : cùng là tiếng Anh, mà 

Mỹ nói khác giọng Anh. Sự biến đổi âm kéo theo biến đổi chữ 

viết, càng ngày giọng đọc càng xa chữ viết nên càng trở thành 

vô ích. 

Ðang khi trẻ em Trung Hoa không mất thì giờ hơn để nhận mặt 

chữ, bắt phải đặt nặng việc ám tả, mất ba bốn năm mà viết chưa 

xuôi mà không được ơn ích khác như đọc các cổ thư.  Và cứ thế 

ít thế kỷ phải đổi chữ viết để theo kịp đà biến đổi của âm thanh ( 

évolution phonétique ).  Càng đổi nhiều càng thêm rắc rối rồi dễ 

lẫn lộn, nên càng phải thêm xác định bằng giống số, số của danh 

từ, ngôi vị của động từ  . . .  Những cái vô ích đó ông 

Margoulies kể ra như sau:  

a.- Rậm lời hơn chữ Việt Hoa ba bốn lần, vì Việt Hoa 

không phải chú ý về cú pháp, nên chú tâm vào việc làm giàu từ, 

nên từ giàu gấp năm. 

Thí dụ nói vác thì Pháp nói mang trên vai, còn gánh thì lại nói 

mang trên vai bằng một đoạn tre hai đầu có treo thúng. 

b.- Cùng với lối ấn loát gọn, một quyển sách Tàu nhỏ hơn 

được 10 lần, nên một sách Tàu lớn thì bằng cả một tủ sách Tây. 



57 
 

c.- Sự đọc của người trí thức trung bình Tây phương ít hơn 

nhiều và nhất là xoay quanh toàn tác giả mới, bỏ mất quá nhiều 

những tác giả sâu xa hơn .  Ðiều trầm trọng hơn cả cho các tiếng 

kiểu Tây là nay không còn văn tự ( langue écrite ) nên còn gì 

liên kết với xưa nữa, thành ra sự tan rã càng đi mạnh.  Ở Trung 

cổ có văn tự La tinh tuy không tượng ý, nhưng còn là chữ trừu 

tượng giữ cho mắt, nay La tinh mất thì không cón lối giải quyết 

( xem Margoulies  p . 254 ), về vấn đề thế giới ngữ gặp quá 

nhiều khó khăn. Nhưng sự bất lợi không chỉ có thế, mà còn trầm 

trọng hơn nhiều, đó  là dẫn đến sự thất bại của Triết học.   

Theo ông Margoulies đó là do ngôn ngữ văn tự bị chi phối hay 

điều kiện hoá , nên mất hẳn Phổ - biến – tính. Thí dụ cũng là từ 

tôi ( I ) nhưng tiếng Mỹ phải mặc một hình thức nhất định, nếu 

là chủ từ thì I  , nếu là túc tứ thi Me, nếu là số nhiều thì We, Us  

. . . , chữ nào cũng bị đặc thù hoá, nghĩa là mất tình chất Bất 

dịch và Phổ biến. 

Trái lại chữ Nho vì là tượng ý, nên Tàu, Nhật, Việt đọc khác 

nhau mà hiểu như nhau y như đối với thế giới viết số 5 ai cũng 

hiểu, mặc dầu có trăm ngàn lối đọc . Vậy tất cả chữ Nho là 

Tượng ý cả, đang khi Tây Âu chỉ có được 10 con số là tượng 

ý, ngoại giả toàn là Tượng thanh nên đều bị điều kiện hoá, 

và thế là vô tình dẫn đến việc suy tưởng hỏng, bởi suy tư 

chân thực thì phải đạt được cái gì phổ biến.  Ðã có nhiều 

người nhận ra, đã cố công phát triển mạnh toán học, vì toán suy 

luận bằng những ký hiệu không bị tư riêng hóa, bao giờ 3 cũng 

là 3, nên sẽ giúp đạt Phổ - biến – tính, là cái không thể tìm được 
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trong ngôn ngữ, nhưng vì Toán học không liên hệ được với cụ 

thể nên không giúp Triết đạt được mục tiêu  . . .     Ngược lại vì 

chữ Nho Tượng ý không hề có thay đổi do cú pháp hay âm 

thanh, nên đã trở thành thứ văn tự ( langue écrite ) với danh 

từ bất biến và Cú pháp cực đơn giản, vì căn cứ trên ngữ vị 

và một số nhỏ hư tự để xác định cú pháp : tất cả đều bất 

biến nên cũng chở theo những nguyên lý phổ biến thực sự 

như Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành . . .  Chúng ta cần đào sâu 

thêm để tìm hiểu tại sao chữ Tượng ý lại có khả năng như vậy ?  

Trong khi tìm chúng ta sẽ nhận thấy có hai tầng ý mà phải 

đặt tầng ý sâu mới bền vững, còn ý tầng ngoài như Toán học 

cũng như dùng Ký hiệu tượng ý, nhưng chỉ gây nên được sự 

đồng nhất Toán học thuộc lý trí không đủ sức gây nên thống 

nhất tâm tình.   Vì con người phức tạp, cần phải có ý sâu đầy 

tính chất phổ biến. Thế mà để nói cụ thể thì Phổ- biến –tính 

chính là hợp hết với mọi người trong mọi không thời gian.  

Ðể được như vậy phải là một thứ ý căn cứ trên “ con Người 

toàn diện “. Ðiều đó có nhiều nhất nơi Việt Nho Việt Nho, 

nền triết xây trên Nhân chủ tính nên phụng sự con người, 

hết mọi người. Vì nó đã tạo được những thành tích mà 

không một nền văn hoá nào làm nổi, tức về văn hoá thì 

Thống nhất chữ viết, về đàng xã hội thì là Kinh tế bình sản, 

Khai trí bình đẳng . . .  

Ngoài ra còn nhiều cái lợi khác, trước hết là nó liên hệ với Hoạ, 

nên viết cũng là vẽ, nhưng vì vẽ ý, nên lại liên hệ với thuyết 



59 
 

giảng, tuy không đánh mạnh vào tai, nhưng lại dai dằng thuyết 

phục bằng nằm dài lại đó trên tường, trên cột, trên bình sứ . . .  

Cũng như liên hệ với Nhạc,vì là chữ đa thinh, nên bài thơ viết 

trên tranh cũng chơi vai trò như bản nhạc, một thứ tĩnh nhạc.  

Chính vì tính chất đa năng trên, nên chữ Nho toả ra một sức 

chinh phục huyền bí như có ma lực, ví nó tham dự vào cả hội 

hoạ, cả biện thuyết cả âm nhạc và nhất là triết lý, nên rất 

xứng là Linh tự, Linh ngữ, với nghĩa chữ linh là phổ biến, là 

tác động với toàn thể các cơ năng.   Ðiều này còn được biểu lộ 

ngay trong lối viết đặc biệt của chữ Nho bao gồm cả ngang dọc, 

tả hữu. Trong nhân loại chỉ có lối viết hàng ngang hầu hết từ Tả 

qua Hữu, hoặc tự hữu qua tả như Séurite. Riêng có Nho thì kiêm 

cả hai: từng chữ thì từ Tả qua Hữu, từng dòng thì từ Hữu qua 

Tả. Nếu nói Việt tộc có phần đóng góp nào vào đây thì rõ rệt là 

lối: “ Tả nhậm ” này.  

Người Tàu cũng quý trọng bên Chiêu ( Tả ) lắm, nhưng là thâu 

hoá về sau kiểu mái nhà cong, chứ còn ban đầu đời Thương, 

Chu, Tần đều thờ bên Mục ( Hữu ). Nhưng dầu vấn đề nguồn 

gốc có sao đi nữa, thì tả nhậm vẫn được kể là nét đặc thù của 

Viêm Việt. Và nếu viết tự hữu sang tả nếu không là con dấu của 

Lạc Việt thí ít nhất cũng là con dấu của của Liên bang Việt Nho. 

Vì thế, nói Nho là của riêng Tàu đúng có ngoài mặt, còn sai bề 

trong, mà cái trong lại mạnh kiểu ngấm ngầm, nên gây ảnh 

hưởng vào lối viết từng chữ không còn hẳn là hàng ngang và từ 

tả qua hữu, nhưng toàn diện ( en surface ) theo lối nhận xét của 
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ông Margoulies. Và như thế nói lên rõ rệt phần đóng góp của 

Viêm Việt vào sự thành lập chữ Nho.”    

( Nguồn gốc văn hoá Việt Nam : Kim Ðịnh ) 

2.- Khả năng Diễn tả và tính chất Hài hước 

( Cảm nghĩ về chữ Nho của Bá tước Keyserling ) 

“ Chữ Tượng ý đẹp tạo cho người học óc thẩm mỹ, dù người đó 

không để ý đến, vì người viết chữ xấu bị xem như ít học. Thứ 

đến cần phân biệt những nét chấm nét phẩy nhỏ tí luyện cho mắt 

cái nhìn được sâu sắc. Hậu quả của lối chữ Tượng ý này là luyện 

tập cho người Tàu có được cảm quan về hình thái cực kỳ phát 

triển, khiến họ không thể sản xuất cái gì xấu.  Tôi còn thán phục 

trình độ trí thức của họ. Vì với chữ Nho người ta chỉ nói bằng 

Biểu tượng, nên không thể đọc mà không suy nghĩ, nhờ đó họ có 

tài điều hợp. 

Thứ đến là chữ Tượng ý nói lên được nhiều tư tưởng hơn hẳn 

chữ Tượng thanh.  Chỉ có những người không hề nghĩ ra được 

một tư tưởng thâm sâu mới cả gan cho rằng có thể nói ra hết 

những điều mình nghĩ.          Vì đó là một phép lạ không một 

ngôn ngữ nào có thể làm được hết, bởi mỗi ngôn ngữ hơn thế 

nữa mỗi thời đại đều có những giới hạn của mình mà không một 

thiên tài nào vượt qua nổi, cũng không mong gì sáng tạo được 

một ngôn ngữ có khả năng đó, vì hướng tiến hoá là đi tới minh – 

nhiên –hoá tức là đi đến sự  nghèo –nàn –hoá ngôn ngữ. 
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Tiếng Pháp không thể nói lên được nhiều bằng tiếng Ðức, tiếng 

Anh hiện nay nói lên được ít hơn tiếng Anh thời đại Elisabeth.  

Ðây là mới xét về những cái có thể giải nghĩa, huống hồ những 

cái vượt mọi khả năng bày tỏ nhưng lại rất thật, như những thực 

thể thuộc Siêu hình, Tôn giáo. Những cái đó không thể bày tỏ 

trong ngôn ngữ ta, nhưng có thể với chữ Nho: chỉ cần đặt biểu 

tượng này bên biểu tượng kia là chúng bao trùm và định tính 

được cái vô biên, y như một góc mở định tính được không gian 

vô tế vậy. 

Người có học xem những chữ ấy biết được ngay người ta định 

nói gì, mà nếu chưa biết trước, thì sẽ được học biết nhiều hơn so 

với sự giải nghĩa dài giòng. Thí dụ Toàn thể Nho giáo có thể 

biểu thị trong 3 chữ:  

Chí Trung Hoà. 

Chí biểu thị sự Tập trung 

Trung biểu thị Trung điểm ( Nội ). 

Hoà nói lên sự hoà hợp với bên ngoài ( Ngoại ) 

 

Chỉ ba chữ đó không những nói lên hết những gì đã viết trong 

Tứ Thư, mà còn cả những điều hàm ngụ trong đó, mà chính 

ngay Khổng Tử cũng không biết. 

À ! Nếu mà tôi viết được chữ Nho, tôi sẽ vui lòng hy sinh mọi 

lối phát biểu khác . Vì khi mọi lời nói đã vắng lặng rồi thì những 
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tâm hồn tĩnh mịch vẫn nhìn được chân lý trước mắt qua chữ 

Nho.  Ðành rằng đó không phải là lối phát biểu khách quan, mà 

chì là gợi ý, nên người đọc phải có cảm tình y như đối với lối 

nói bóng gió, vì thế có những bất tiện trong nhiều trường hợp 

cần xác định chẳng hạn về áp phe, về khoa học hay cả Triết học 

nữa. 

Về phương diện này những thi sĩ hay văn hào muốn nói kiểu gợi 

ý thua xa những tác giả ưa nói kiểu minh nhiên: chẳng hạn như 

Mallarmé kém Beaudelaire. Thế nhưng đem lời trách móc bóng 

gió kiểu đàn bà và Mallarmé mà gán cho chữ Nho là lầm,vì nó 

là phương tiện biểu lộ khác hẳn với ngôn ngữ và văn tự của ta 

nên so với những công thức toán thì hơn, và phải là người ngây 

thơ lắm mới dám chê Toán không thể định nghiã được thực thể 

mà nó chỉ nói lên luật tắc, vì thực ra nó bao hàm nhiều hơn cũng 

như xác thực hơn bất cứ ngôn ngữ nào.  Vậy mà đó cũng là tính 

chất của chữ Nho, nên về phương diện chữ Nho không kém 

mà còn hơn hẳn chữ Tây, chính vì nó giống Toán học ở khả 

năng biểu lộ trực tiếp những liên hệ mà không một ngôn ngữ 

nào đạt nổi.  Vì thế mà mọi tư tưởng của Hiền triết đều có vẻ 

nghịch lý. Cái đó là điều dĩ nhiên, vì bất cừ chân lý nào cũng 

bắt buộc phải mang vẻ nghịch lý đối với người không biết, 

nhất là những chân lý sâu xa thì chỉ nổi bật lên được khi đặt 

bên cạnh một nghịch điểm. Nhưng tính chất nghịch lý trong 

Nho giáo đặc biệt ở chỗ mang sắc thái Hí hước; tôi chưa 

thấy châm ngôn nào của Nho mà không làm tôi cười thoả 

thích khi trong mình mạnh khỏe, nếu phải tìm ra nguyên uỷ 
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của sự việc thì vì tôi đã tìm thấy trong những châm ngôn đó 

hương vị của cuộc sống mạnh mẽ hoà hợp với vũ trụ. Hí 

hước là một cái gì rất sâu xa. Và chỉ có những người có thiện 

tâm thanh thản, có khả năng cảm nghiệm sâu xa đến độ có 

thể biểu lộ ra một sự đối nghịch, mới có được hí hước.     

L‘humuor est chose profonde: a  de  l’humuor celui qui sait 

exprimer un contraste profondément senti du point de vue 

d‘un esprit bienveillant et serein . ( 1 )  

( 1 ) : Câu này vì tác giả nói một cách ngoắt nghéo nên có phần 

khó hiểu, và nay căn tính của Hí hước cũng còn có nhiều người 

chưa biết, như đã được chứng tỏ trong việc phiên âm chữ 

l’humuor của Anh thành u mặc. Tiếng Pháp thì mượn luôn cả 

mà không dám dịch, vì không tìm ra từ nào ám hợp mà nói lên 

tính chất của hí hước .  

Có  Hí hước khi nào nhìn thấy sự trái ngược trong một sự vụ 

nhưng lại đủ lòng khoan hoà để chấp nhận sự vụ, mà còn biểu lộ 

được sự trái khoáy cách khoan hoà, nghĩa là không làm thiệt đến 

ai “ Thiện hí hước hề.  Bất vi ngược hề  .” là vậy. Nói không để 

châm chọc ai như kiểu châm biếm, mà chỉ để chơi ( hí ) và cười 

đùa ( hước ). Vậy cũng có thể dịch là hài hước.  Như vậy ta thấy 

muốn hí hước phải cần đến hai đức tính là lòng khoan hoà và sự 

hiểu sâu.  Có thể nói cả hai là một, vì khi hiểu thục sâu thì nhận 

ra chõ hội thông của những câu trái ngược, nên chấp nhận cách 

an nhiên. Bá tước Keyserling nhận xét rằng Nho giáo sản xuất ra 

nhiều tay hí hước hơn hết các nền văn hoá , mà cao viễn đến độ 
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có thể hí hước cách lạnh lùng kiểu như Bồ Tùng Linh ( Journal  

C.P. 59 ) . 

Tôi cho rằng nhận xét của keyserling rất đúng và thêm rằng sở 

dĩ được như vậy là vì Nho giáo đã tạo đủ điều kiện thuận lợi: 

trước hết đối nghịch thì không đâu phổ quát bằng Âm Dương, 

còn về sâu xa để có thể cùng chấp nhận thì cũng không thể hơn 

nguyên lý “Âm trung hữu Dương căn ”, tài năng cá nhân thì đâu 

cũng có, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho hí hước nẩy nở trọn 

vẹn thì quả không đâu bằng Nho vậy . . . .   

( Kim Ðịnh: Tinh hoa ngũ điển ) 

3.- Nho giáo gắn liền với đời sống dân tộc Việt 

(  Lối chân minh triết: Tinh hoa ngũ điển. Kim Ðịnh ) 

Bà mẹ Việt Nam quả là hình bóng của nền Minh triết Lạc 

Việt; người không đi trên những đại lộ huy hoàng xán lạn, 

nhưng âm thầm lặng lẽ hoặc bước trên những lối mòn, 

những ngỏ ngách quê hương tầm thường, xem ra chẳng mấy 

quan trọng. Cũng như thế nền Minh triết Việt Nho luôn đặt 

trên các nẻo đường mòn của dân tộc, thoạt xem tưởng không 

có gỉ sâu sắc, có cũng được mà không cũng chẳng sao.   Vì 

thế từ lúc tiếp xúc với nền văn minh xán lạn Thái Tây, nhiều 

người Á Ðông đã giả từ những nẻo đường xưa cũ để tiến 

bước theo lối ngoại nhân.   Nhưng rồi từ đó hết theo bên này 

lại ngả sang bên kia với muôn vàn đổ vỡ, khiến phải dần dần 

hồi tâm mà nhìn lại . . . 
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Ðể rồi mới nhận ra những cái tầm thường bấy lâu không 

hẳn chỉ có thế, mà còn tiềm tàng một cái gì phi thường. Và 

lại nhận ra không nơi đâu có được cái lối bình thường của 

chúng ta, theo lời nhận xét của Bá tước Keyserling thì không 

một nơi nào trên thế giới lại có sự lạ lùng này: nền Minh 

triết ý thức lại lấy ngay đời sống bình thường của dân gian 

làm mẫu mực. Không nơi nào lối sống thông thường theo 

bản năng lại trở thành tiêu biểu hoà hợp cho một nền tư 

tưởng phong phú. Và cũng không nơi nào đời sống lại được 

tổ chức theo Đạo lý cao và sâu hơn, đến nỗi ánh Đạo soi thấu 

những hiện tượng mà bình thường ta không thấy có liên hệ 

chi cả ( Journal II .87 ).Tại sao lại có việc kỳ lạ đó ?   Ðể trả 

lời chúng ta thử xét xem ít nhiều sự kiện: 

a.- Sự  Thờ cúng Tổ tiên 

Ðây là một Cổ tục của dân gian nên đâu đâu cũng có, kể cả các 

xã hội La Hi. Tục đó thường mang ý nghĩa Bái vật: cúng giỗ 

Ông Bà để con cháu được giúp đỡ, làm ăn phát đạt    . . .  

Một niềm tin như thế bao hàm nhiều điều kiện: như tin sau khi 

chết linh hồn con người vẫn tồn tại, và có khả năng bảo vệ hay 

sửa phạt con cháu  . . . Ðó chỉ là những niềm tin thiếu tính chất 

khách quan, vì thế đã bị trí thức khước từ.  

 Trái lại Việt Nho lại dựa vào đó để biến thành Lễ Gia Tiên, với 

nhiều ý nghĩa như Luân lý tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, hoặc 

với ý nghĩa Tâm linh, trở lại hội thông với mọi Tổ, tức với Bản 

tính đồng nhiên của con Người. ( Xem Căn Bản, chương II ) 
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b.- Lễ Hội mùa Xuân 

Trong Lễ hội này Trai Gái họp nhau chia ra hai phe Nam Nữ 

cùng nhau hát Đối, rồi những cặp nào thuận nhau thì Hợp thân 

ngay trong rừng hoặc trên mặt ruộng, nên cũng gọi là “ Dã hợp  

”, người Hán gọi là Bôn, thường thêm tiếng Dâm vào thành 

Dâm Bôn, để tỏ ý chê trách . . Nhưng trong tâm trạng của dân 

gian thì Dã Hợp chính là lễ cầu cho được mùa màng, mà năm 

nào bỏ thì thất mùa.  Ðó là niềm tin thuộc tôn giáo Phong nhiêu 

của khối dân Viêm Việt, nó phảng phất tính chất Bái vật Vu 

nghiễn nên rất dễ bị trí thức coi khinh.    Thế nhưng Việt Nho lại 

biến việc đó thành tác phong giúp Trời Đất trong việc nuôi 

dưỡng dân: “ Tán thiên địa chi hoá dục ”.  Và cũng từ những 

mầm mống song đôi: như hai bè Nam Nữ, trước Sông và Núi, 

giữa Ðất Trời  . . . , mà thiết lập nên Triết lý có Lưỡng nghi tính 

cực kỳ phong phú, với vô số cặp đôi đủ mọi phương diện:    

Siêu hình như Âm / Dương. 

Tôn giáo như tế Trời / tế Ðất  ( Nam giao ). 

Chính trị như Vua / Tôi, Cha / Con  Làng / Nước ( Xuân tế 

Ðế, Thu tế Thường ) 

Luân lý như: Nhân / Nghĩa, Cương / Nhu, Tình / Lý . . . 

 

Tóm lại, trên nền tảng hát đối của thôn dân, Việt Nho đã kiến 

tạo nên nét Lưỡng nhất tính phổ quát, mà chúng ta không thể 
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nào gặp được ở nơi khác.  Vì  vậy, ngày nay Triết học các nơi 

chỉ có một chiều, thì ở đây lại Lưỡng hành với ba chiều kích. 

c.- Sau Âm Dương thì đến Tam Tài 

“ Ban đầu cũng chỉ là một niềm tin của dân Viêm Việt, nói lên 

niềm tin con Người đồng nhất thể với Thiên Địa.    Ðó là niềm 

tin có tính cách Đồng cốt đi với cái nồi Ba biên, với những lời 

lên đồng kiểu :“ Phụ đồng phụ chổi, thổi lổi mà lên, ba bề bốn 

bên, sôi lên cho chóng ” Thế nhưng đã được văn gia tiếp và rút 

ra từ đó thuyết Nhân chủ: con người là một Vua trong Tam Tài: 

nếu Thiên là hoàng, Ðịa là hoàng thì Nhân cũng là hoàng. Rồi từ 

Nhân chủ đi tới nền Dân chủ cách cụ thể, được biểu lộ bằng “ 

phần Điền “, cũng  như được hưởng mọi “ Tự do “ trong biên 

cương của đời sống Công thể: nói vắn tắt là “ được Ăn được Nói 

“, tức là hai thứ quyền mà dân gian thuộc các nền văn hoá khác 

xưa kia không được hưởng.” 

d.- Ngũ hành 

“ Ngũ hành cũng là một niềm tin có tính chất tai dị, đã đẻ ra 

những thuyết Âm Dương, Ngũ hành, Phong thuỷ  . . . , nhưng rồi 

cũng được văn gia dựa vào đó để tạo thành thuyết tiến hoá “ 

Nhân giả Ngũ hành chi đoan dã ”, đem lại cho Triết lý nét 

động đích rất đặc trưng không nơi nào cá cả, vì theo đó con 

Người phải đóng góp phần quan trọng vào mọi việc để đẩy đến 

chỗ chí cực, nên gọi là “ Ngũ hoàng cực ”. Ngũ chỉ cái gì toàn 

thể, tức là muôn việc đều quy vào một mối làm nên một mối cơ 

thể, cũng gọi là “ Thiên Địa chi Tâm ”. Còn Hoàng là Vua, tức 
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không lệ thuộc bên ngoài nữa nhưng tìm tiêu chuẩn hay sự trọn 

hảo ngay nơi lòng mình, khi được như vậy thì gọi là đến “ chỗ 

chí cực ” . Nên có thể nói “ Người không làm nữa, mà là tế tự ”, 

( il ne s’agit pas, il officie  ) .Cũng là Ngũ hành, Âm Dương 

nhưng nếu ở đợt Bái vật thì con người sẽ làm một số điệu bộ cử 

chỉ Tôn giáo như khấn vái lâm râm, hương nhang nghi ngút, trái 

lại nơi người đạt Tâm thì là làm mọi việc tới chỗ Chí cực “ 

Quân tử vô sở bất dụng kỳ cực ” tức phải đưa vào việc cả 

Tình, Ý, Chí.    Việc nào cũng làm đến chỗ chí cực, thế gọi là “ 

Ngũ hoàng cực ”, tức đừng tìm cao cả bên ngoài con người, 

nhưng ngay trong con Người, ngay trong những việc bổn phận 

hàng ngày. Ðó là đường đi tự Ngũ hành đến Ngũ hoàng cực.” 

e.-Lễ 

“ Ai cũng biết Lễ là nét đặc trưng trùm lên Nho giáo. Vì Lễ bao 

gồm cả Chính trị, Kinh tế, cả Vũ trụ quan, Nhân sinh quan  . 

. .   Thế mà xét tới nguyên uỷ thì chỉ là Tục lệ của dân gian, nên 

Lễ chỉ là Lệ được thăng hoa. Mà Lễ quan trọng nhất của dân 

gian là chia cho đều mọi cái mà trong đó Tài sản là nền tảng. 

Vậy Lễ cũng chính là biết Quân phân tài sản, quân phân Tự 

do, Kinh nể . . . nhưng làm cách trang trọng để văn sức 

những mối Giao liên của con Người. Lâu ngày người ta quên 

Nội dung ban đầu của nó, để rồi phát triển quá mức phần nghi 

thức có lợi cho nhà Vua, cho người trên, đâm ra lưu trễ sính lễ, 

tức là cái bệnh rút ruột trát ra ngoài.” 

g.- Thiên siêu ngôi 
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“ Ðây là một chuyển hoá khác, tế vi hơn, nên khó nhận ra, đó là 

Thượng đế Nhân hình lên đến Thiên Siêu ngôi, để cuối cùng chỉ 

còn là Lý phổ biến, cũng gọi là Thiên lý: “ Thiên lý tại nhân 

tâm ”.  Ngoài ra còn có một số chuyển hoá khác nữa, nhưng ít 

quan trọng hơn. Trở lên là một số chứng tích nói lên sự liên 

tục từ thôn dân, cũng gọi là Chất gia, hay nói chung là từ Bái 

vật đi lên Tâm linh, là lối đi vừa tiến bộ mà đồng thời vẫn 

hợp với “ Trời ”, tức vẫn bảo trì được nền Thống nhất giữa 

dân gian và kẻ sĩ. Hai đàng  chỉ khác nhau về bình diện Tâm 

thức, nhưng vấn đề thì vẫn là một, và đó là đường đi của 

Việt Nho: không đi trên những Đại lộ huy hoàng mà trong 

những nẻo Đường mòn. 

Bây giờ ta thử rút ra vài nhận xét, mà điều trước tiên là: Thoạt 

mới nhìn người ta tưởng là chẳng có chi cao cả, mà chỉ là những 

gì sà sà mặt đất. Phải nói ngay rằng nhận xét đó đúng, nhưng 

đấy mới chỉ là phần của Chất gia, có thể bao gồm cả Bái vật, cả 

những kinh nghiệm thông thưởng gọi là Thường nghiệm, và đó 

là chỗ sách Trung Dung nói: “ Quân tử chi đạo phí nhi ẩn; 

phu phụ chi ngu khả dĩ tri yên ”   Nhưng không chỉ có thế, mà 

còn có Hình nhi thượng của Văn gia, và lúc đó thì dù thánh nhân 

cũng không thể biết hết .  Thí dụ: Lễ hội Trống quân thì với Dân 

gian chỉ là việc “ Vợ Chồng”, nhưng với Văn gia lại là “ Thiên 

Ðịa Nam giao ”. Cả hai cùng một đường đi, nên nói: “ Quân tử 

chi đạo, tạo đoan hồ Phu Phụ ”, cực kỳ chí giả, sát hồ thiên 

địa ”.   Chính vì thế mà nét đặc trưng của Nho là: Có mà như 

không .  Thoạt trông như không có Triết, nhưng nhìn kỹ thì lại 
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thấy không những có Triết, mà còn là nền Triết sâu rộng nhất, 

ích lợi nhất trên đời, đến nỗi trở thành nền Minh triết .” 

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

II.- ANH NGỮ 

“Trong thế giới khoa học ngày nay, Anh ngữ đã trở thành tiếng 

nói thông dụng nhất thế giới, và nhất là về phương diện Khoa 

học, tiếng Anh đã có một gia tài từ ngữ đồ sộ rất chính xác. 

Không ngôn ngữ nào có thế qua mặt được về phương diện đại 

diện cho Ðịa. “ 

Excerpt from The Tiding ( 06/04/04 ): In praise of English. by 

George Weigel, senior fellow  of the Ethnic & Public policy 

center in W.D.C. 

“ It’s frequenly said that English has become the world 

language, because of it plascity, its ability to create and absorb 

new words as the technological revolution roars ahead at full 

throttle.  I’d argue that what give English its unique strength is 

not so much its flexibility as its subtlety ” 

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

III.- QUỐC NGỮ: TIẾNG VIỆT 

1.-Ba Phương diện của Tiếng Việt 

“ Quốc ngữ của ta có thể bay bổng cung mây, mà cũng có thể 

xác định như Khoa học rất tinh mật, nên nhiều người muốn dùng 

ngay Quốc ngữ làm Linh Tự Linh Ngữ. Nhưng không thể được, 
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vì khi quá Thông dụng thì mất tính chất U linh.   Tiếng Việt là 

một thứ tiếng khá tiến bộ. Muốn biết một ngôn ngữ có phải là 

thứ tiếng tiến bộ không, ta phải xét về 3 phương diện:  Thuật 

ngữ, Âm thanh và Ngữ pháp. 

1.- Thuật ngữ 

 Thuật ngữ : Tiếng nào giàu thuật ngữ ( technical terms ) là 

tiếng phát triển.  

Thuật ngữ gồm hai loại:  

1a .- Những danh từ khoa học kỹ thuật mới đặt ra gần 

đây. Tây phương phát triển khoa học kỹ thuật, các dân tộc khác 

mượn lại của họ.  Chúng ta phải mượn họ bằng hai cách, hoặc 

bằng cách phiên âm, hoặc một số ta mượn của Tàu, hoặc bằng 

cách dùng thẳng tiếng của họ, vì chúng ta đã chọn Anh văn làm 

Tam giác ngữ. 

1b .- Trong tiếng nói hàng ngày, tiếng Việt vô cùng 

phong phú, so với tiếng Anh và tiếng Pháp.   Trong các mối 

liên hệ phức tạp hàng ngày cũng như  các cách thức làm việc, 

tiếng Việt đã tỏ ra có một cách diễn tả vô cùng phong phú  so 

ngay với tiếng Anh, và tiếng Pháp.  Ví dụ: Trong khi Pháp chỉ 

có chữ Porter, Anh chữ carry, thì tiếng Việt nào: Mang, ôm, vác, 

gánh, khiêng, đội, bồng, bế, khiêng, ẳm, đeo, xách  . . . Tiếng 

Pháp chỉ có chữ oncle, tiếng Anh uncle, thì tiếng Việt lại có: 

Chú, Bác, Cậu, Dượng.  Chữ Tante ( Pháp ) , chữ aunt ( Anh ) 

thì là có thể là: Cô, Dì, Thím, Bác –gái, Mợ. Chữ belle-soeur ( 
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Pháp ), sister-in law ( Anh ) thì là : Em-chồng , Chị -chồng, Em-

vợ, Chị -vợ, Em-dâu , Chị-dâu.  

Ngoài danh từ chung, tiếng Việt lại ghép với chữ khác để tạo 

nên vô số danh từ kép khác.  Với chữ Tiếng, ta có thể ghép 

thành: tiếng động, tiếng hét, tiếng kêu, tiếng ồn, tiếng đồn, tiếng 

khóc, tiếng cười, tiếng than, tiếng gõ cữa, tiếng hát, tiếng thơm, 

tiếng xấu, tiếng đồn, mang tiếng, nổi tiếng, khét tiếng.  

Trong khi tiếng Pháp chỉ có Je , tu , tiếng Anh có I , you , tiếng 

Tàu với Ngộ, Nị , được dùng chỉ chung cho mọi người, đàng này 

tiếng Việt lại có từng tiếng để chỉ cho từng người để tỏ thứ bực 

cũng như quan hệ thân sơ, ví dụ : ông, bà, cô, bác, dì, dượng, 

cậu, mợ, anh em, cháu chắt  . . . .  

Những tiếng này không những để chỉ những ngưồi thân trong 

gia tộc, mà còn được áp dụng cho những người trong nước, để tỏ 

mối tình Đồng bào: những ai hơn tuổi Cha mình thì gọi bằng 

Bác, kem tuổi cha mình thì gọi bằng Chú  . . . . , những người 

nhỏ tuổi như con mình, cháu mình thì gọi bằng Con , bằng Cháu 

. . . “ 

2.- Âm thanh 

( Lê Văn Siêu: Nguồn gốc văn học Việt Nam, trang 129 – 137 ) 

“ Tiếng Việt là một thứ tiếng rất giàu âm thanh, nhưng ngoài 

tính chất tính chất Tượng thanh như những tiếng khác, còn có 

tính chất Tượng hình, có thể tổ tiên chúng ta đã có phần đóng 
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góp không ít cho tiếng tượng hình của chữ Nho. Một đàng dùng 

hình để diễn tả, đang khác dùng âm thanh để diễn tả hình. 

2a.- Âm Í chỉ những gì nhỏ nhít : con chí,  bé tí, chuột chí, 

mắt tí hí  . . .  

2b .- Âm U chỉ những gì đang bằng phẳng mà vồng lên: mu 

rùa, khóc chu lên, nhu nhú, ngồi du dú, khóc hu hu, lụ khụ, ủ rủ  

. . .  

2c .- Âm Ơ chỉ trạng thái tâm lý lạ lùng như: bơ vơ, ngơ 

ngác, ngờ ngợ, dớ dẩn, đờ đẩn, phờ phạc, vớ vẩn, lơ mơ . . .  

d.- Âm Ị chỉ những gì nặng nề, béo mập: béo phị, mặt sị xuống, 

ì ạch, cái bị . . .  

2e.- Âm Ọ chỉ những gì đen đủi, xấu, người xấu nết: Mặt 

nhọ, chơi nhọ ( chơi xấu ), con bọ (ăn bám đáng khinh ), con vọ 

( chim ăn đêm , làm hại nhà nông ) quạu cọ ( cáu kỉnh , bẳn gắt )  

. . .  

2g .- Âm Ò lấy tiếng cò làm gốc  Tả con vật khẳng khiu, 

hay đi lò dò bờ ao để mò tôm tép: dò ý, dò đường, thò tay mà 

mò ( nghe ngóng ý tứ , vì chưa chắc ) . .  

2h .- Âm  Ấp diễn tả một việc làm từ trtên cao xuống dưới 

thấp : Gà ấp ( gà nằm trên ), ngả sấp, lấp đất, nấp ( cúi xuống để 

ẩn mình ) vấp (đụng phải vật dưới thấp có thể té xuống ) . . .  
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2i .- Âm Ập cũng diễn tả việc làm từ cao xuống, nhưng 

nhanh hơn: lưỗi dao phập xuống, run lập cập ( không ngăn nổi ), 

dập tất ngọn lửa, đập đá, ngập nước, đổ sập . . .  

2k.- Âm Ót diễn tả việc từdưới thấp lên cao: cao chót vót, 

nhót ( thò tay xuống lấy nhanh và khẻ vật gì ), thót lên mình 

ngựa, vót ( lấy dao gọt dần cho dưới to trên nhỏ ), tót vời ( cao 

quá, không gì sánh nổi ) trót dại ( lỡ dại với người trên ), xót 

thương ( tình thương của người trên đối với kẻ dưới ) . . .  

2l.- Âm Út cũng diễn tả những vật từ to đến nhỏ và từ thấp 

lên cao: 

Sút cân ( lớn thành ốm ) con út ( con sau cùng ) cái bút ( ngòi 

nhỏ và nhọn ) hút nước (hút nước từ thấp lên cao ) , mút, cút ( 

đuổi đi cho xa ), đút đầu, thút thít ( khóc nho nhỏ ), trông ngút 

ngàn ( trông thấy xa và rộng ) . 

2m.- Âm Ong tả hình dáng những vật cong: Con ong, cai 

nong, trái bòng bong, cái vòng, cái lọng  . . .   

2o.- Âm Oằn tả sự cong vòng nhiều lần: Tóc quăn, Xoăn 

xoe ( Cứ quanh quẩn hoài bên mình  ), băn khuăn, quằn quại, 

loanh quanh, ngoằn nghèo. . .  

2p .- Âm Oay tả thể động theo đường cong nhiều lần: 

Xoay, con quay, khoáy nước, loay hoay, ngoắy, viết ngoắy, 

quấy  . . .  
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2q.- Âm Om tả việc ở trên ngó xuống một hang sâu:  Lom 

khom,  nom ( nhìn chăm  chú ), lửa lom nhom, ( lửa mới bén 

vào củi ) , nhóm lửa, cái đóm  . . .  

2r.- Âm Op: chỉ những vật đang bị to bị lảm nhọ lại hay 

đương tròn bị làm méo đi bằng cách ép lại, sự ép ấy gọi là bóp: 

vật bị méo đi một góc gọi là móp, Tóp (đang lớn bị bóp nhỏ lại 

gọi là tóp, hóp ( cây tre nhỏ ), chóp nón, cái thóp ( trên đầu ), thở 

thoi thóp. 

2s .- Âm Uột chỉ vật đang ở trong tay mà nó trốn chạy mất: 

buột tay hay tuột tay, vuốt, chuốt ( dũa cho tròn và nhẵn ), tuốt ( 

tuốt xương lột da ), trắng muốt ( không còn chỗ nào là không 

trắng nữa ), lạnh buốt ( làm mất cảm giác ), con chuột ( rất 

nhanh, nắm trong tay dễ bị tuột ) . 

2t.- Âm Ua để tả sự vui : Sao tua rua ( những sao dìu dất 

với nhau ở trên trời ), đua ( tranh đua vui chơi ), khua ( phá tan 

sự im lặng ) . . ” 

3.-Tính âm thanh trong tiếng Việt 

( Hoàng Văn Chí : Duy văn sử quan , trang 128 – 129 ) 

“ Ðể nêu rõ sự tiến bộ của tiếng Việt, chúng tôi xin uốn lưỡi nói 

được trên 12 ngàn âm khác nhau, trong các nước khác chỉ nói 

được phần nhỏ số âm ấy. 

Phương trình đại cương ( có thể thiếu sót một ít ): 
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Tổng số âm : ( A1 . G ) + ( B . A1 . G ) + ( B . C. G ) + ( B .D . ) 

+ ( A1 .E .  G )    + ( B . A2 .E . G ) 

 +( A2 . F .H ) + ( B . I .G )  + ( B . I .H )  

 

A1 = 9 nguyên âm : a, e , ê , i , o , ô , ơ , u , ư  

 

A2 = 11 nguyên âm : a , ă , â , e , ê , I , o , ô , u , ư  

 

B = 24 p hụ âm : B , C , Ch , D , Ð , G , Gh , Gi , H , Kh , L M , 

N , Ng , Nh , P , Ph , R , S , T , Th , Tr , V , X . 

 

C = 18 nhị trùng âm : ai , ay , áy , ao , au , âu , eo , êu , oi , ôi , 

ơi , ua , ưa , uê , ui , uy , ưi , ưu. 

 

D = 8 tam trúng âm  : oai , oay , uây , iêu , uôi , ươi , ươu , uyê. 

 

E = 4 phụ âm cuối : m , n, ng , nh , ( có 6 thanh điệu ) 

  

F = 4 phụ âm cuối  : c , ch , p , t  . ( có 2 thanh điệu )  
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G = 6 thanh điệu : bằng , sắc , huyền , hỏi , ngã , nặng. 

 

H = 2 thanh điệu : sắc , nặng . 

 

 A1 . G  =               9 .6  =                54  âm  

 

 B . A1 . G  =         24 . 9 . 6  =      1296  - 

 

 B .C .G  =             24 . 18 . 6 =      2592 - 

 

 B . D . G =            24 . 8 .6 =         1152 - 

 

 A1 . E . G =             9 . 4 . 6 =         216 - 

 

 B . A2 . E . G =     24 . 11 . 4 . 6 =  6336 - 

 

 A2 . E . G =                  11 . 4 . 6 =    264 - 

 

 A2 .F . H =                    11 . 4 . 2 =     88 - 
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Vần oong = B .I .G =   24 .1 .6 =  144 - +B .1 . H = 24 .1 . 2 =                                                 

48 - 

 

 Tổng số   :                                 12.190  âm khác nhau  

 

Tiếng Quan thoại ít nguyên âm, phụ âm hơn, và chỉ có 4 thanh 

điệu, cũng không có 4 phụ âm ( c , ch , p , t ) ở cuối chữ, nên 

tổng số âm có lẽ không quá 3.000. 

Tiếng Pháp còn nghèo nguyên âm và phụ âm hơn,và chẳng có 

dấu nào cả, nên có lẽ chỉ vào khoảng 1.000 . ”    

 

4.- Ngữ pháp   ( Kim Định ) 

“ Trong khi Âm thanh phát triển từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến 

phức tạp. Ngữ pháp lại phát triền từ phức tạp đến đơn giản. 

Trong khi các ngôn ngữ khác như Pháp Anh thì có văn phạm rất 

phức tạp, nào vô số cách ( mode ) và vô số thì ( temps ), thì 

tiếng Việt chì có những chữ đã, đang, sẽ. 

Về địa vị của tiếng Việt trong gia đình ngôn ngữ thế giới, chúng 

ta có thể nói : Tiếng Việt có nhiều âm thanh nhất, có Ngữ pháp 

giản dị tới mức tối đa, có nhiều danh từ cá biệt trong tiếng nói 

hàng ngày. Như vậy tiếng Việt phải là tiếng tiến bộ và rất phát 

triển. 
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 Cái ưu điểm của tiếng Việt lại còn có liên hệ mật thiết đến chữ 

Nho là nguồn cội tư tưởng của Tiên nhân, ngày nay chúng ta đã 

có vô số danh từ  Hán Việt ( Nho Việt ), con đường thuận lợi 

dẫn tới đời sống Tâm linh,  mặt khác là chuyển ngữ từ tiếng La 

tinh, nên  cũng rất thuận lợi để du nhập thêm các danh từ khoa 

học của Anh và Pháp ngữ. Quả thật tiếng Việt xứng đáng Ðại 

diện cho Nhân để nối kết vối chữ Nho đại diện cho Thiên và 

Anh ngữ đại diện cho Ðịa. “   ( Kim Định )  

II.- Nói: Tính thể siêu linh của tiếng Việt Xét qua cơ cấu Vài 

Ba 

“ Tiếng nói là một phát minh rất sớm của con người. Có thể vì 

đó mà Hy Lạp “ nói đầu trước hết có Lời “. Vì sớm sủa nên rất 

quan trọng nó mang theo những đức tính của nền văn hóa mà nó 

chuyên chở.  

1.- Tiếng Noí bày tỏ Tính thể con Người 

Bởi vậy nghiên cứu tiếng nói của một dân chính là xử dụng một 

chìa khóa đa năng mở vào nhiều kho tàng ẩn náu của nền văn 

hóa ấy, thí dụ nhạc tính trong tiếng Việt tạo nên do Âm, Thanh, 

Vần, Nhịp và đủ đề tài không những cho Ngữ học là điếu tất 

nhiên, mà luôn cho Văn chương và cả Tư tưởng nữa.  

Hôm nay, chúng tôi thử bàn về điểm cuối cùng, tức về liên hệ 

giữa cơ cấu tiếng Việt và Việt lý xem hai đàng ăn chịu với nhau 

đến đâu.  
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Trong các cơ năng hiển hiện của con người, Tiếng nói bày tỏ 

Tính thể con người nhiều hơn hết. Con người được định nghĩa là 

nơi Giao hội của đức Trời đức Đất, Tiếng nói cũng vậy nó đứng 

giữa vật chất và tinh thần, vì thế nó chỉ còn có Thanh âm mà 

Thanh âm là cái đã thoát khỏi hình hài khí chất, nó là nhịp cầu 

nối thể chất ở đợt tinh vi cùng cực (thanh âm) với cái vô hình là 

Ý niệm và Tư tưởng. Chính do chỗ đó mà ta có thể xét xem 

ngôn ngữ của một dân có tinh thần nhiều hay ít.  Hãy nhớ lại câu 

định nghĩa Thần trong Kinh Dịch là Thần vô phương. Thần 

không ở nơi nào nhất định, thế có nghĩa là Thần có tính cách 

uyển chuyển, biến động và thấu triệt.… Vật nào càng giàu thể 

tính năng động và thẩm thấu thì càng giàu siêu linh tinh thần.  

2.- Hai  loại tiếng Nói: Cơ cấu và Ngữ luật 

Theo tiêu chuẩn đó ta có thể chia tiếng nói của loài người ra hai 

loại: một loại đi theo cơ cấu, một loại vâng theo ngữ luật.  

Theo Cơ cấu thì uyển chuyển và giàu khả năng thẩm thấu.  Theo 

Ngữ luật thì bị ràng buộc bằng cả một hệ thống mẹo luật gọi là 

Ngữ luật gồm động tự, danh từ, quán từ (article), giống, số, cách 

v.v… thì hợp tác nhau đóng khung câu nói xuống theo một cấu 

trúc ngữ pháp nghiêm nhặt cột chặt các tiếng vào một ý nghĩa 

không thể hoán vị, hễ hoán vị là trật ngữ luật và trở nên vô 

nghĩa. Có thể nói chung đó là các tiếng Âu Tây.   Loại hai đi 

theo Cơ cấu thì không có những thứ như trên, không Thì, không 

Cách, không Số, không Quán tự, Trạng tự hoặc nếu có thì cũng 

đứng rời không ảnh hưởng nhau để dễ bề hoán vị mà Cơ cấu chỉ 

định đặng mang theo ý nghĩa khác nhau tuỳ theo vị trí.   Thí dụ “ 
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vào được ” khác với “ được vào “. Đó là tiếng Tàu và tiếng Việt. 

Ông Burton Watson (1) nhận xét rằng Ngữ luật tiếng Tàu rất 

đơn giản chỉ gồm có Thực tự và Hư tự (full words and empty 

words) (chi, hồ, giả, dã). Hư tự thường dùng như Quán tự để nối 

kết hoặc giải nghĩa, nhưng cũng thường bỏ luôn. Phương chi 

tiếng Việt với cơ cấu rõ hơn và Hư tự giàu hơn.         

 (1) Early Chinese Literature, Columbia Univ, Press N.Y.1962 

p.146-170. 

 

Về cơ cấu chỉ việc xem thí dụ với 5 tiếng dưới đây: hễ hoán vị 

một chữ là có ý mới. 

  Sao không bảo nó đến 

  Nó đến sao không bảo 

  Không bảo nó đến sao 

  Sao bảo nó không đến 

  Sao nó bảo không đến 

  Không bảo sao nó đến 

  Sao nó đến không bảo 

  Không sao bảo nó (cứ) đến 

  Nó không đến bảo sao 
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(Tôi nhớ láng máng xưa kia đã đọc thí dụ này đâu đó, có lẽ của 

L.M Lê Văn Lý thì phải và với nhiều xếp đặt hơn) 

3.- Cơ cấu tiếng Việt 

Quả là một sự uyển chuyển và năng động vô địch chứng tỏ trình 

độ cao cấp mà Việt ngữ đạt được trong việc đi đến cơ cấu. Lấy 

về đàng số mà nó thì cơ cấu thượng thặng phải gồm ba bộ số: 2, 

3 và 5. 

a.- Năng động tính 

Số 2 nói lên tính chất năng động căn bản. Muốn động phải có 

hai hạn từ: động bao hàm sự di chuyển từ A đến B, bước chuyển 

động cùng cực là từ Vô tới Hữu, từ Có tới Không, nên số 2 nền 

tảng phải là từ Có tới Không.  

b.- Nhân chủ tính 

Số 3 nói lên Nhân chủ tính. Vì Nhân chủ nên đứng ở giữa, 

không hề lệ thuộc vào hai thái cực nhưng độc lập như một chủ 

nhân ông. Số 2 là số căn bản có đầy trong Trời Đất giữa Sáng 

Tối, Đất Trời, Đực Cái, Cứng Mềm.  Thế nhưng duy trì được số 

2 trong văn hóa phải có một nền Nhân chủ mới đủ mạnh để duy 

trì, và sự duy trì được biểu lộ bằng số 3, nên số 3 là số Nhân 

chủ, là số chỉ được đề cao trong văn hóa có Nhân chủ tính. Chứ 

như trong duy Vật hay duy Tâm thì không có số 3 vì con người 

thuộc vào một trong hai bên, vào Trời hay Đất, duy Vật hay duy 

Tâm, và chỉ có Một tức nguyên lý Đồng nhất được đề cao rất 
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mực. Còn số 3 bị gảy bỏ. Pháp gọi là tiers exclu = triệt tam. 

Tertium non datur.  

c.- Tâm linh 

Số 5 là số ngũ hành thành bởi 2+3 cũng gọi là “Vài Ba “ hay “ 

Tham Lưỡng “ tức nói lên tác động cùng cực của con người. 

Muốn làm được tác động cùng cực thì phải là con người Nhân 

chủ (số 3) còn tác động cùng cực là nhảy từ Có tới Không, phải 

hiểu là cõi không u linh đầy tràn diệu hữu gọi là Tâm linh. 

Chính vì thế mà để tóm tắt thì quen nói số 5 là số Tâm linh, hay 

là số Thẩm thấu cùng cực. Tóm lại sự uyển chuyển (do cơ cấu) 

nói lên sự thẩm thấu cùng cực, thẩm thấu biểu lộ tình chất Tâm 

linh (số 5).   Tâm linh biểu lộ bằng số 2 (từ Có đến Không) và 

tính chất nhân chủ số 3. Chi tiết hóa như vậy rồi bây giờ chúng 

ta thử đi vào phân tích tiếng Việt.  

III- Tóm lược tinh tuý 

Đó là tóm lược tinh tuý của bộ cơ cấu “ vài ba tham lưỡng “ .  

1.- Số 2 

Số 2 quan trọng như nền tảng được bàn trong bài Nét Song trùng 

(Kinh Hùng). Đây là nền tảng tối quan trọng nên văn hóa nào 

thiếu nó thì sẽ gieo tai họa.    Hiện nước ta đang phải rên xiết 

dưới ách độc tài chuyên chế phi nhân của cộng sản thì cũng vì 

cộng sản thiếu nét song trùng. Bởi cộng sản là duy Vật.  

a.-Tại họa đánh mất số 2 trở nên Duy Lý một chiều 
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Chữ ấy nói lên sự thiếu nét Song trùng một cách công khai lộ 

liễu, nên sự hiểm độc, đi đến thái thậm. Chính cái độ thái thậm 

nọ làm cho nhân loại giật mình mới nhìn nhận ra căn nguyên tai 

hại, chứ trong thực tế thì văn hóa Tây Âu đã đánh mất nét Song 

trùng từ khuya. Heidegger kêu là đánh mất nét gấp đôi (the 

twofoldness). Chính sự đánh mất này là nguyên uỷ sâu xa tại sao 

văn hóa Tây Âu trải qua 25 thế kỷ không sao kiến tạo nổi một 

nền triết lý Hòa giải, như chúng tôi đã mình chứng điều đó trong 

quyển sách mang tựa đề như trên và đề nghị ra một nền triết lý 

Hòa giải đặt nền trên Việt lý (rất tiếc bản thảo quyển này đã bị 

mất vào dịp tị nạn năm 75) là vì cuối cùng chúng tôi khám phá 

ra trong triết Việt có nét Song trùng nọ, nó hiện hình vào cùng 

khắp những gì quan trọng như vật biểu là Tiên Rồng, cai trị 

nước được biểu thị bằng bánh Trời bánh Đất, quê nước được kêu 

là Sông Núi v.v� cái gì cũng đi cặp đôi như thế.  

Vậy sự đi cặp đôi nọ cũng thấy nhan nhản trong tiếng Việt một 

tiếng nói gọi là độc âm, nhưng lại ưa đi đôi theo lối nhị âm một 

cách tràn ngập: chợ búa, chăn màn, giường phản, làm lụng, ngổn 

ngang, hồ hởi, lè phè… (Theo môn Việt Ngữ Lý (1) thì ban đầu 

tiếng ta đi đôi. Về sau chịu ảnh hưởng Tàu nên mới đi vào 

hướng một). 

(1) Mỗi khi nói tới Việt Ngữ Lý là tôi quy chiếu tới cụ Mai 

Ngọc Liệu người đã mở ra một trường phái riêng về ngữ lý học 

đặc biệt Việt Nam. Tôi đã được đọc một vài bài thấy các khám 

phá của cụ có nền tảng nghiêm túc. Xin chờ đọc cụ Mai Liệu để 

biết thêm về ngữ lý của ta.  
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b.-Thực tự và Hư tự 

Thường thì không mấy người để ý đến lối đi cặp đôi đó vì tiếng 

nào trên thế giới chẳng có, thí dụ blanket, table thiếu chi. Nhưng 

khi nhìn lại liền nhận ra đó là tiếng đa âm nên cần cả hai âm mới 

đủ nghĩa, nói mar không đủ, phải thêm ket vào mới có nghĩa là 

chợ.    Còn tiếng Việt nói chợ là đủ, âm búa không cần cho ý 

nghĩa, thêm vào có thể coi là thừa, là Hư tự, có người cho là vô 

ích. Kỳ thực thì nó không còn nằm trên cấp vô ích với hữu ích, 

nhưng đã vươn vào vòng Trong.  

Trong bộ triết lý An vi tôi hay dùng chữ vòng Trong thay cho 

siêu hình, là vì vòng Trong tàng ẩn ngay trong sự vật, khác siêu 

hình đi luôn vào cõi ý niệm, kêu là lý giới như của Plato. Còn “ 

vòng Trong “ là cái gì vẫn nằm trong sự vật làm nên cái hồn, cái 

ý nhị của sự thể và như thế là diễn tả nét song trùng cách thẩm 

thấu, nên ta còn nhận thấy tính chất thẩm thấu đó ngay trong chữ 

cặp đôi được bày tỏ bằng nhiều lối. 

c.- Liên hệ ý nghĩa 

Liên hệ ý nghĩa như nâng lên, hạ xuống, mở ra, đóng vào, chợ 

búa, tập tễnh mon men. 

d.-Liên hệ lân cận… 

Liên hệ về lân cận, về liên tưởng như chăn màn, bát đĩa, giường 

chiếu, mâm bàn, nồi niêu, xoong chảo, viết lách, nói năng, ăn ở, 

điệu bộ.… 

e.-Lặp lại Nguyên âm 
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Có khi bằng nguyên âm như ngâm nga, ngân nga, nết na 

(nguyên âm N), lập loè (L), đủng đỉnh (Đ), kêu ka (K).… 

g.-Lặp lại Chủ âm 

Có khi bằng chủ âm như lỉnh kỉnh (ỉnh), khoác lác (ác), lảo đảo 

(ảo).     �Có trường hợp đặc biệt về chủ âm iếc như học hiếc, thi 

thiếc, làm quan làm kiếc, láo liếc, ho hiếc, ốm iếc, phải đi xin eo 

phe eo phiếc, phút tem phút tiếc.�Trên đây chỉ kể sơ qua một 

cách ngẫu hữu (cách hệ thống dành lại cho ngữ lý học) vừa đủ 

để chứng tỏ đó là một sáng tạo không phải là vô ích như có 

người tưởng, mà là tối quan trọng để diễn đạt nét song trùng của 

Việt Lý, hai mà một, một mà hai.  

2.- Số 3 

a.-Nền Nhân sinh quan Nhân chủ hùng tráng 

Bây giờ xin hỏi hậu quả nét song trùng là chi? Xin thưa đó là số 

3 chỉ nền Nhân chủ tức một nền Nhân sinh quan hùng tráng 

cùng cực đến độ Trời cao Đất thấp mà cũng có thể nắm giữ cùng 

một trật để làm nên “ cõi người ta “ ở giữa Trời cùng Đất.   Nếu 

là thứ nhân sinh quan yếu hèn thụ động thì chỉ nắm nổi một bên: 

đánh mất nét song trùng và trở nên một chiều kích, một duy nào 

đó: vì chọn một bỏ một, chọn lý bỏ tình là duy lý, chọn trời bỏ 

đất là duy tâm, chọn Tư sản bỏ Vô sản là Tư bản, chọn Vô sản 

bỏ Tư bản là Cộng sản.  …Cứ thế mà giằng co chống đối, đấu 

tranh, được bên nọ mất bên kia, nên gieo tai họa cho con người 

vốn là một vật lưỡng thê (sống ở hai cấp bậc). 
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b.-Khác biệt giữa Tây ngữ và Việt ngữ (  Le La  và con cái. . 

.) 

Văn hóa con người chia ra được hai loại lớn một bên có nhân 

sinh quan hùng mạnh thì sẽ Nhân bản hóa vũ trụ còn bên có 

nhân sinh quan yếu ớt thụ động thì tất sẽ bị Vật hóa, như triết 

học bàn về con người theo cung cách bàn về sự vật tức đứng 

cùng một bộ định đề và nguyên lý của sự vật nên người bị vật 

hóa, Mỹ kêu là “ man reified ”, như đã được nhắc tới trong tiếng 

người homme do tiếng humus là đất bùn: cả hai tiếng cùng một 

gốc đất. Sau đây là mấy thí dụ nền tảng. Tây Âu gọi Trời là the 

Sky, Đất là the Earth, còn Việt Nam thì kêu là Ông Trời, Ông 

Địa. Thế là ta đã thấy khuynh hướng nhân bản hóa vạn vật ló 

dạng trong chữ ông đặt cho Trời cho Đất. Hãy đi đến vài thiên 

thể lớn nhất là mặt trời mặt trăng, hai chữ mặt nói lên bóng dáng 

con người chiếu dọi tới trong chữ mặt: mặt trời, còn mặt trăng 

không những là mặt trăng mà còn có cả cưới xin nữa tức nhân 

bản hóa trọn vẹn.   Trẻ con hát: “Ông Trăng mà lấy bà Trời “ . 

Câu này chở theo bầu khí sơ nguyên của thời mẫu hệ lúc mặt 

trăng còn nắm chính quyền kêu là ông trăng, về sau đến thời phụ 

hệ thì ông trăng trở nên bà nguyệt. Như vậy kể có phần mất mát 

nên dân gian an ủi bằng cách rút tuổi đi và kêu là cô Hằng, đã 

vậy còn yêu cô ra rĩ.  

  Tôi yêu cô Hằng 

  Đêm xưa xuống trần 

  Mình ơi tình ơi. 
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Nhưng thôi yêu em anh để trong lòng để anh xét tới các vật 

khác. Vậy khi xét tới cách kêu tên các vật ta thấy sự khác biệt 

lơn giữa Tây ngữ và Việt ngữ. Ta thì kêu là cái là con, cái bàn, 

cái bút, cái nhà con gà, con cá, con trâu. Tây thì lại chú ý đến 

đực cái trừu tượng: le monde, la table v.v, sự khác biệt này nói 

lên nhiều nét đặc biệt, mà điểm đầu tiên là tiếng Âu Tây quá ước 

định, thí dụ nói la table giống cái thì căn cứ vào chi mà bảo cái 

với đực.  Thứ đến là vụ giống cái thì tiếng Pháp phải thêm “ e 

câm “ (e muet). Nếu theo cụ thể thì e câm phải cho vào giống 

đực. Các bà nói nhiều thì e nói chứ sao e câm? Hay là có ý bảo 

các bà phải “ câm đi “ theo cung cách duy dương độc chiếm, đàn 

áp đàn bà? 

c.-Thứ tiếng sống Hiện và sống Ẩn tạo nên mối liên hệ Vạn 

vật nhất thể 

Ngược lại tiếng Việt thì có nền tảng đàng hoàng vì căn cứ trên 

sự sống hiện và sống ẩn. Sống hiện kêu là con: con gà, con vịt, 

con chim; sống ẩn kêu là cái: cái nhà, cái bút, cái bàn. Đây mới 

là nét xét vòng ngoài chứ vòng trong còn lắm điều hay kinh 

khủng.  Trước hết nên nhớ chữ Cái xưa kia có nghĩa là Mẹ như 

câu Con dại thì Cái mang (tội). Như vậy hai tiếng Con Cái nói 

lên mối tình thắm thiết nhất trong loài người được đem dùng cho 

sự vật. Đó là tang chứng không những Nhân bản hóa vạn vật mà 

còn đem đặt vào đó mối liên hệ bao là và sâu thẳm nhất, nên vạn 

vật được ràng buộc với nhau như một thân thể, mà nho kêu là “ 

thiên địa vạn vật nhất thể “. Chính quan niệm nhất thể này gây 

nên môi sinh tinh thần công thể (espirit communautaire) mênh 
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mông không những bao trùm nhân loại không phân biệt Chủ Nô, 

mà còn tỏa ra khắp vũ trụ đến nỗi Nguyễn Công Trứ đã nói được 

“ vũ trụ nội mạc phi nhân sự “ = trong vũ trụ không có chi 

không phải là phận sự của ta. Nó khác biết bao với cá nhân chủ 

nghĩa, mọi cái rời rạc xa lạ như 

Albert Camus đã nói đâu đó rằng: tôi cảm thấy tôi xa lạ với vũ 

trụ, với Thượng Đế, với tha nhân và hỡi ôi với chính tôi nữa.  

Điểm hai nó dính dáng đến lịch sử, lúc Mẫu hệ nhường quyền 

cho Phụ hệ. Ở thời mẫu hệ thì Cái chỉ vật sống hiện như câu: 

 

  Cái cò cái hạc ( vạc ) c ái nông. 

  Sao mày nhổ ( dẫm )  lúa ruộng ông hỡi cò? 

 

Nhưng đổi sang phụ hệ thì cái lui vào hậu trường để chỉ những 

gì có cái sống ẩn tàng. Huyền sử nước ta chỉ thời quá độ bằng 

truyện 50 con theo Mẹ lên núi lập ra nước Văn Lang và chia 

nhau cai trị thay Mẹ. Còn Mẹ rút vào trong nắm lấy cái “ cồng 

bà “ với chức nội tướng và từ đấy thì vật sống ngầm kêu là cái: 

cái bút, cái chén, cái nhà, còn vật sống hiện thì kêu là con “ con 

cò bay lả bay la “.  

d.- Liên hệ giữa Tư tưởng và Ngôn ngữ 

Trên đây chỉ là cái nhìn thoáng của triết, vừa đủ để đặt ra nhiều 

vấn đề bàn luận để gây sinh động trong lãnh vực văn hóa, cũng 
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như để nhận ra mối liên hệ giữa tư tưởng và ngôn ngữ: cả hai 

cùng một nét song trùng y hệt.  Nếu tư tưởng là Tiên Rồng, 

Sông Núi, Đất Trời, Mẹ Cha, thì ngôn ngữ cũng thích đi cặp đôi: 

chăn chiếu, ngân nga, lê phê, ve vãn.  Nếu tư tưởng là Nhân chủ 

thì tiếng nói cũng thế, từ ông Trời, qua cô Hằng cho đến cái cò, 

con tôm, cái nồi, cái chảo đều mang ấn tích con người. Đó là hai 

bước song trùng và nhân chủ hay là nhịp vài ba 2-3 hoặc tham 

lưỡng : 3-2. 

3.- Số 5 

a.- Con số “ Thiệp đại xuyên 

Bây giờ xin bàn đến số 5 hay hành ngũ, nó bao trùm tiếng ta 

bằng 5 dấu: huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã.  Tại sao tiếng ta lại được 

tràn hợp bởi số 5?  

Ý nghĩa sâu xa nằm ẩn trong hai chữ hành ngũ. Hành là hành 

động vì đây là đợt cơ cấu nên phải nói tới hành căn để, vậy hành 

đó là bước vào cung ngũ mà theo cơ cấu là “ hành vô hành “ , “ 

địa vô địa “ tức là An vi = theo nghĩa không còn đối tượng, đi 

đến chỗ “ vô thanh vô xú “ . Cái bước quan trọng đó Kinh Dịch 

kêu là “ thiệp đại xuyên” sang qua sông lớn, nhà Phật kêu là “ 

đáo bỉ ngạn “ vì thế cần thuyền bát nhã, mà trong Trống đồng là 

thuyền Rồng là thứ “ thuyền tình bể ái “ cùng cực để nối Trời 

với Đất.  

b.- Ngũ hành ( 5 ) với Linh cổ ( 3 – 4 ) 
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Vì thế xa xưa trống Linh Cổ có 6 mặt và có cái cả 8 mặt. 8 mặt 

chỉ Trời (8 gió của Kinh Dịch) 6 mặt chỉ Đất (lục phương). (1)    

Thứ trống này gọi là Linh Cổ được nói đến trong sách Mục 

Thiên Tử truyện, chương 5.   Linh Cổ có 6 mặt nhưng cũng 

được trình bày như trống kép 3 (6 mặt) và được dùng để tế thần 

Đất (nhờ Thổ Bá có ba con mắt). Còn trống 8 mặt cũng gọi là 

trống Sấm để tế Trời. Lẽ ra 6 Trời 8 Đất hay 3 Trời 4 Đất chứ 

sao lại 8 Trời 6 Đất. Thưa ở đây theo luật Giao chỉ là theo Dụng 

mà không theo Thể (Thể viên Dụng phương, thể Âm dụng 

Dương) 3 trời Dương nhưng Dụng 4 Vuông. 4 Đất Âm nhưng 

Dụng Dương. Vì luật giao chỉ đó mà Phục Hy Dương lại cầm 

cái Củ Vuông, bà Nữ Oa Âm lại bồng cái Quy Tròn (diễn nôm 

là ông giò miếng chả, bà giả miếng nem, nem Thủ Đức gói khá 

tròn!).   Còn nhiều rắc rối khác nên không lạ con cháu mất trọn ý 

thức về bộ cơ cấu uy linh của mình. Chúng tôi đã cố tìm lại dấu 

vết trong hai quyển Kinh Hùng Khải Triết và Sứ Điệp Trống 

Đồng.   Nhưng xin hỏi 6-8 liên hệ với Ngũ hành chỗ nào? Thưa 

đó là liên hệ ngầm có đầy trong các số cơ cấu là loại số cũng đầy 

uyển chuyển linh động. Vậy 6-8 cũng là 3-4 (cặp đôi) mà 3-4 

cũng chính là 3-2 mà 3-2 là số 5, số 5 kép bởi 3 trời 2 đất. Hai 

Đất cũng có thể là 4 Đất, hai số có thể dùng thay nhau: 2 hay 4 

cũng được. Nói 3 + 2 (vài ba) hay 3-4 cũng là một. Nhà Phật nói 

“ tam tế tứ đại “ = 3 cái tế vi chỉ Trời, chỉ cái gì vô hình siêu 

linh, tứ đại là 4 cái thô đại chỉ Đất. Đó là liên hệ ngầm giữa 6-8 

(ra 3-4) với Ngũ hành. Ngũ hành thành bởi 3-2. 3 chỉ Nhân chủ, 

2 chỉ bước lưỡng hành: hành trong cõi hiện tượng lẫn hành trong 
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cõi vô hình: có vậy mới ra lưỡng thê = amphibious gồm cả cái 

sống của Phàm ngã lẫn Siêu ngã.  

Ta thấy tính chất ghê sợ của hành Ngũ cũng biểu thị bằng số vài 

ba, 3-4 hay 6-8 sâu xa dường nào, thẩm thấu tới tận Trời cùng 

Đất. Có ngày chúng ta sẽ tham luận về tính chất thiên biến vạn 

hóa của hình thái song trùng kép này.  

4.- Bộ số  Vài  Ba ( nhịp kép Hai ) nhập vào  Ngữ lý 

Hôm nay chỉ xin áp dụng bộ số vài ba vào ngữ lý. Ta biết Song 

trùng là nhịp Đầu, Nhân chủ là nhịp kép Một, vài ba là nhịp kép 

Hai. Ta đã thấy tiếng Việt phản chiếu hai nhịp đầu (Song trùng 

và Nhân chủ). Bây giờ đến nhịp Vài Ba nó cũng phản chiếu cách 

kỳ diệu trong thể thơ lục bát (6 là 3 cặp, 8 là 4 cặp). Hãy mở 

truyện Kiều ra đọc những câu lục bát tuyệt vời: 

 

  Trăm năm / trong cõi / người ta. 

  Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 

  (Đánh dấu phân để thấy câu đầu có 3 cặp, câu sau có 

4 cặp) 

 

Cơ cấu Nói bằng số “ Vài Ba”  hay nói bằng “ hình Tròn Vuông 

giao hợp “, hoặc cụ thể cùng cực là làm hai chiếc “ bánh Dầy 

bánh Chưng “, hoặc muốn “ Xổ Nho “ thì “ Thiên viên Địa 

phương “ đều cũng một cơ cấu. Vậy cơ cấu đã hiện thân cách kỳ 
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diệu vào ngôn ngữ qua thể thơ lục bát trong cách gieo “ yêu vận 

“ tức câu trên không gieo vận vào cuối câu mà lại gieo vào lưng 

vào lòng câu sau: 

  Trăm năm trong cõi người ta/ 

  Chữ tài chữ mệnh khéo là / ghét nhau. 

 

Vậy mới là tình thâm chứ! Đọc lên như thầm bảo yêu em anh để 

trong lòng (trong mà) mà không để ngoài da đâu! Em đừng có 

ngại! Thật là bất ngờ, thảo nào thể lục bát được nhìn nhận là thể 

thơ độc nhất nói lên đức tính An vi ở chỗ gieo toàn vần bằng: 

dấu hiệu của an lạc siêu linh.  

5.- Bè 6 – 8 được thể hiện trong trống Đồng Ngọc Lũ 

Xem ra thể thơ này cũng có trong nhiều chi của đại chủng Việt 

vì thấy hiện diện trong nhiều chi khác và có thể ngờ là đã được 

phản chiếu vào trống đồng Ngọc Lũ nơi vòng hoa văn giữa gồm 

14 con chim chia hai bè: một bè 6, bè kia 8. Phải chăng chúng 

đang ngâm thơ lục bát. Ít ra lục bát đang manh nha? Vì thế mà 

chúng có thái độ siêu thoát trần tục để đi về miền thái cực linh 

thiêng. Dầu sao mặc lòng, tức dầu 6-8 con chim có phản chiếu 

lối thơ lục bát hay không, nhưng không ai chối cãi rằng đó là thể 

thơ đặc trưng của Việt tộc, gói ghém cả hai bộ số 2 và 3 cũng 

như cơ cấu kép vài ba.  Có thể lối đó đã manh nha từ buổi bình 

minh với nhịp Trống quân khai quốc. Câu sáu có thể chỉ bè Nam 

(3 cặp từ) câu 8 bè Nữ (4 cặp từ) tức là đã từ lâu đời lắm.  



94 
 

IV.-Tiếng Nói theo Cơ cấu tràn đầy Nhân chủ tính và Tâm 

linh 

Chính vì vậy mà lòng ta nao nao ngây ngất khi đọc những câu 

lục bát trong Kiều nhất là khi gặp những chữ đi đôi như nao nao, 

nho nhỏ, sè sè.… Mỗi cặp đôi xuất hiện như nhịp cầu 2 mối: một 

mối bắc bên Có mối kia cắm vào hư Không làm cho ta như 

chạm vào cõi u linh bát ngát.  

                 Nao nao dòng nước uốn quanh. 

    Nhịp cầu nho nhỏ dưới ghềnh bắc ngang. 

    Sè sè nắm đất bên đường. 

    Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

Xem thế đủ biết tiếng ta thuộc loại ngôn ngữ đầy tràn Nhân chủ 

tính cũng như Tâm linh tính tức nghiêng về nghệ thuật và triết 

lý: đề cao cái tổng quát trên cái tư riêng, tránh rõ rệt, ưa âm u 

nên dùng rất nhiều hư tự. 

1.- Cái Thừa và thiếu của tiếng Nói theo Ngữ luật 

Ngược với tiếng của Âu Mỹ có tính cách khoa học ưa khúc chiết 

khi đến độ không cần, thí dụ bắt cả mọi cái phải là đực hay cái, 

số nhiều, ít phân biệt chi li. Ta nói “ ba cái hoa này đó “, chỉ một 

chữ ba đủ chơi vai trò số nhiều, các từ khác không bị phiền hà 

chi cả. Mỹ thì “ these three flowers are red “ . Đã có three rồi 

còn bắt these flowers cũng phải thêm chữ s, this phải đổi ra 

these, verb phải đổi ngôi và số is ra are. Tiếng Pháp còn phải đổi 
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đỏ ra đỏs (rouges). Đó là một thí dụ về sự tôn thờ ý niệm mà 

tiếng nói là dấu hiệu.   So với tiếng Việt thì vừa thừa mà lại 

thiếu, thừa vì đã có 2 chữ s, verb còn phải đổi ra số nhiều; thiếu 

vì chữ ba không đủ bao quát toàn bộ, đấy là điểm một, còn điểm 

nữa là cú pháp mạch lạc mà cơ cấu yếu: ta nói ăn được, được ăn, 

chỉ cần đổi vị trí của từ. Còn Mỹ phải dùng hai verb can và may. 

Đấy là lý do ngữ luật trở nên bề bộn và được quan trọng hóa rất 

mực.   Ở La Hy xưa trẻ mới khai tâm phải học ngữ luật chứ 

không học về luân lý, sử ký.  

2.- Tính chất đơn sơ và hàm súc của tiếng Nói theo Cơ cấu 

Tiếng ta trái lại rất đơn sơ nên có sức hàm súc nhiều. Trong 

quyển Man and People ông Ortega Y Grasset nhận xét rằng 

tiếng Tàu giàu nhất thế giới về khả năng hàm súc 

(comprehension) do cơ cấu mạnh với sự dùng nhiều hư tự, vì hư 

tự chơi vai trò âm u với toàn bích. Ta có thể nói về tiếng Việt 

như vậy mà còn hơn nữa vì về hư tự thì tiếng Việt giàu hơn 

tiếng Tàu. 

Hư tự của ta là những chữ kép vào không cần thiết thí dụ nói 

chợ, nết, ngân đủ rồi không thêm chợ búa, nết na, ngân nga như 

ta quen dùng: đó chỉ là hư tự không cần mà lại cần: không cần 

cho nghĩa từng chữ nhưng lại rất cần để móc nối với âm u toàn 

thể. Đó là nét biểu lộ nhiều tính chất triết lý của dân tộc Chủ 

nhân Trống đồng, trống là hư, là không, hư không làm nền tảng 

cho triết Việt do thế mà ngôn ngữ của ta tràn ngập hư tự tức là 

tiếng đầy triết lý nhân sinh vậy.  
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Có lẽ đây là lý do của một kinh nghiệm bản thân tôi. Số là nhiều 

người đọc sách tôi mà không hiểu, có người đề nghị cần sửa đổi 

dăm ba từ ngữ thí dụ không nên viết “ cần suy nghĩ lại “, “ đã 

bàn rồi “, “ xin nhắc lại “ mà nên viết cần chúng ta suy nghĩ lại, 

chúng tôi đã bàn rồi, chúng tôi xin nhắc lại.… Tôi bằng lòng sửa 

lại vì với tôi từ ngữ chẳng qua chỉ là để hiểu đạo, nói chúng ta 

cần suy nghĩ lại là đặt nổi chủ từ như Tây Âu cũng chẳng sao, y 

như hiện nay trong việc viết tên ta phải đặt cá nhân trước dòng 

họ, thay vì Lý Ông Trọng thì phải viết Trọng Lý Ông, thôi thì 

vào xứ cá nhân ta cũng phải đành đi một đường cá nhân vậy. 

Nhưng nhượng bộ rồi tôi cứ cảm thấy một cái gì ray rứt tạm gọi 

là khổ tâm như phải đi xa khỏi việc coi trọng gia tộc hơn bản 

thân, coi trọng lối giương mặt cá nhân (tôi, chúng tôi) hơn là ẩn 

náu để nhường chỗ cho đạo lý, nhưng gặp thời thế thế thì phải 

thế. Phải thế nhưng vẫn suy đi nghĩ lại về khía cạnh triết lý của 

tiếng Việt và ghi lại một ít trong bài này để mở chân trời cho 

những suy nghĩ về sau. “ 

 ( Hết phần Trích )  

 

Các bài: I, II, III, IV và V: 

 

I.- Tại sao nên đưa chữ Hán quay trở lại trường phổ thông? 

PGS.TS Đoàn Lê Giang Email In 
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Tại sao nên đưa chữ Hán quay trở lại trường phổ thông? 

Author: PGS.TS Đoàn Lê Giang Source: Vietnamnet Posted 

on: 2016-08-30 

PGS. TS Đoàn Lê Giang giải thích lý do tại sao nên đưa chữ 

Hán quay trở lại nhà trường phổ thông Việt Nam. 

Vietnamnet xin giới thiệu lược thuật bài phát biểu của PGS. TS 

Đoàn Lê Giang (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQG TP.HCM) tại Hội thảo Vai trò của Hán Nôm trong văn 

hóa đương đại diễn ra ngày 27/8, 

Trong bài phát biểu của mình, PGS. TS Đoàn Lê Giang giải 

thích lý do tại sao nên đưa chữ Hán quay trở lại nhà trường phổ 

thông Việt Nam. 

 

Ảnh Lê Anh Dũng 

Sự sụp đổ của Tiếng Việt? 
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Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sách 

báo, Tiếng Việt đang bị dùng sai một cách khủng khiếp. Chỉ có 

mấy từ dùng sai mà sửa mãi mấy chục năm vẫn không hết: "yếu 

điểm" được dùng như "điểm yếu", "cứu cánh" được dùng như 

"cứu giúp", thậm chí có nhà văn nọ trên báo Văn nghệ còn dùng 

từ "khiếm nhã" như là "trang nhã"… 

Những sai lầm yếu kém trên sẽ không có nếu học sinh được học 

chữ Hán, có thói quen tra từ điển Hán - Việt và Tiếng Việt. Với 

tình hình giáo dục như hiện nay thì nói đến việc giữ gìn sự trong 

sáng của Tiếng Việt chính lại là phải học chữ Hán. 

Ở Nhật Bản từ mấy chục năm trước đã cảnh báo về nguy cơ suy 

thoái của Tiếng Nhật qua một loạt sách bán rất chạy. Trong các 

sách ấy đều quy nguyên nhân cho sự suy thoái của Tiếng Nhật là 

ở chỗ dùng từ gốc Hán sai, kiến thức về chữ Hán nghèo nàn, lạm 

dụng từ gốc Tiếng Anh... 

Tiếng Nhật với một chương trình giáo dục chú ý giảng dạy gần 

2.000 chữ Hán mà còn như vậy, huống chi Tiếng Việt. Số từ gốc 

Hán chiếm đến 70% số từ vựng Tiếng Việt, mà người Việt 

không học, không hiểu chữ Hán, thế thì làm sao mà chẳng dùng 

từ sai và vốn từ nghèo nàn. Nếu tình hình không được cải thiện 

thì viễn cảnh về sự sụp đổ của Tiếng Việt sẽ còn không xa. 

Vong bản ngay trên đất nước mình 

Có lần một sinh viên Nhật Bản khoe với tôi: Em đến thăm chùa 

Vĩnh Nghiêm thấy đề là chùa thuộc phái Lâm Tế, em thấy rất 

thân thuộc vì giống như ngôi chùa ở gần nhà bà ngoại em. 
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Nhưng đối với một thanh niên Việt Nam thì khi đến chùa, nhìn 

lên bảng hiệu, hoành phi, câu đối hay bài vị, họ sẽ cảm thấy xa 

lạ như bất kỳ một ngôi chùa nào ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn 

Quốc… 

Thanh niên Việt Nam không còn thấy có một mối dây liên hệ 

nào giữa mình với quá khứ của ông cha. Họ không có xúc cảm 

nào trước một tập thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, một quyển 

Kiều bằng chữ Nôm,…Có thể nói họ đang vong bản ngay chính 

trên đất nước mình. 

Thế nên, so với các nước Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc… thanh niên Việt Nam hiện đại hóa yếu nhất, nhưng đồng 

thời cũng giữ bản sắc dân tộc kém nhất. 

Các nhà nghiên cứu Đông Á - trừ Việt Nam - dù không chuyên 

về cổ điển nhưng vẫn hiểu được khá sâu chữ Hán và văn hóa 

truyền thống của họ, vẫn có thể đọc được thư tịch cổ của nước 

họ với nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, một nhà nghiên 

cứu sẽ cảm thấy rất khó khăn khi hiểu về những vấn đề văn, sử, 

triết, ngôn ngữ cổ của dân tộc mình. 

Sinh viên, nghiên cứu sinh về khoa học xã hội và nhân văn của 

Việt Nam gần như không hiểu được sách vở của cha ông nếu 

không được dịch, chú, phiên âm ra chữ quốc ngữ Latin. 

Có thể nói khi ra nước ngoài học tập, sinh viên Việt Nam không 

thua kém gì so với sinh viên các nước Đông Á khác, nhưng 

riêng về khoa học xã hội và nhân văn thì còn kém khá xa. 

Không ít sinh viên Việt Nam than thở không biết biểu diễn bộ 
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môn văn hóa truyền thống gì cho bạn bè các nước xem, ngoài áo 

dài và nem rán ra thì hết! 

Tại sao? Trước hết là vì kinh tế, nhưng quan trọng hơn là: Nền 

giáo dục của chúng ta rất kém trong việc giáo dục văn hóa 

truyền thống mà việc loại bỏ chữ Hán là biểu hiện đầu tiên và 

gây ấn tượng nhất. 

 

  

 

Ảnh Lê Anh Dũng 

100 năm – một chủ trương bỏ dở 

Trong luận văn khét tiếng Luận về chính học cùng tà thuyết của 

Ngô Đức Kế, nhà chí sĩ đã phê phán một cách mạnh mẽ tình 
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trạng học thuật đương thời: “Âu học vẫn chưa vin được ngọn 

ngành mà Hán học đã đứt cả cội rễ”. 

Trường Đông Kinh Nghĩa Thục của các chí sĩ Duy tân thành lập 

năm 1907, cho đến nay vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là 

trường học có tư tưởng giáo dục tiên tiến, sâu sắc nhất ở nước ta 

từ trước đến nay. Tuy cổ động việc học chữ quốc ngữ Latin thay 

cho chữ Nôm, nhưng trường vẫn tổ chức học một cách nghiêm 

túc 2 ngoại ngữ bắt buộc: Pháp văn và Hán văn. 

Nếu từ đó đến nay tư tưởng giáo dục ấy được thực hiện thì 

chúng ta đã có một nền giáo dục Việt Nam khác hẳn: Hiện đại 

hơn, nhưng cũng đậm đà bản sắc dân tộc hơn. 

  

Nhờ vậy mà các trí thức được đào tạo thời Pháp nhìn chung đều 

có một kiến thức Hán học khá vững chắc bên cạnh kiến thức 

Tây học căn bản. Chính họ đã làm rường cột trí thức cho quốc 

gia và mãi mãi là niềm tự hào của đất nước: Đào Duy Anh, Cao 

Xuân Huy, Đặng Thai Mai, Ca Văn Thỉnh, Trần Văn Giáp, 

Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giàu… 

Dạy chữ Hán trong nhà trường như thế nào? 

Nhìn ra các nước Đông Á, không có nước nào dám đoạn tuyệt 

với chữ Hán. 

Người Trung Quốc đã từng mơ Latin hóa chữ viết của mình, 

nhưng giấc mơ ấy bất khả. Họ đành bằng lòng quay về với việc 

dùng chữ Hán giản thể ( ? mất gốc ) , và dạy cho học sinh phổ 
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thông biết tối thiểu khoảng 3.000 chữ Hán để có thể đọc được 

tiếng phổ thông. 

Người Nhật Bản cũng từng thử nghiệm dùng chữ Romaji (Chữ 

Latin) nhưng những văn bản ấy hồi đầu thế kỷ XX trở thành 

những bản mật mã. Họ đành sử dụng hệ thống chữ Kana (chữ 

phiên âm) mà dân tộc họ đã sáng tạo ra từ hơn 10 thế kỷ trước 

với hai dạng Hiragana và Katakana, bên cạnh đó vẫn bắt buộc 

học sinh tốt nghiệp trung học phải biết thuần thục 1.945 chữ 

Hán. 

Người Hàn Quốc sử dụng chữ Hangul mà dân tộc họ đã sáng tạo 

ra từ TK.XV, trong văn bản thông thường hiện nay hầu như 

không còn chữ Hán nữa, nhưng những văn bản cổ hơn hay tài 

liệu khoa học thì dùng khá nhiều. Vì vậy Hàn Quốc vẫn dạy chữ 

Hán cho học sinh: Cấp 2 dạy 900 chữ, cấp 3 dạy 900 chữ, tổng 

cộng là 1.800 chữ. Lên đại học, sinh viên muốn đi sâu vào khoa 

học xã hội thì phải học chữ Hán nhiều hơn nữa. 

Riêng có Việt Nam là hoàn toàn không dạy chữ Hán trong 

chương trình phổ thông. Điều ấy có liên quan gì với tình trạng 

kinh tế Việt Nam phát triển kém nhất, tiếng Việt dùng sai, nghèo 

nàn và bản sắc văn hóa dân tộc mờ nhạt nhất so với các nước 

trong khu vực? 
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Ảnh Đinh Quang Tuấn 

Làm thế nào để dạy chữ Hán trong nhà trường? 

Chủ trương đưa chữ Hán vào dạy trong trường phổ thông chắc 

chắn sẽ gây phản ứng dữ dội từ nhiều phía. Chúng tôi đã hình 

dung ra những câu hỏi cơ bản và cách trả lời sau: 

Hỏi: Sao không nghĩ học cái gì khác hiện đại, kiếm ra tiền, lại 

bày ra trò học Hán Nôm – một thứ chữ “cổ lỗ, lạc hậu” đã chết 

từ lâu rồi? 

Trả lời: Việc giáo dục không phải chỉ học cái hiện đại, dễ kiếm 

tiền, việc giáo dục con người có sứ mệnh lớn hơn thế nhiều. Lợi 

ích của việc học chữ Hán như đã nói ở trên là để cứu lấy Tiếng 

Việt, để bảo vệ văn hóa dân tộc, để góp phần xây dựng người 

Việt Nam trở thành những con người có học vấn, có căn bản, 
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biết tiếp thu cái mới, nhưng cũng biết kế thừa tinh hoa truyền 

thống… 

Việc này không có gì mới mà chỉ là kế thừa tư tưởng giáo dục 

của ông cha, cũng tương tự như người Nhật, người Hàn dạy chữ 

Hán, người phương Tây dạy chữ Latin cho con em họ. 

Hỏi: Học sinh hiện nay học đã quá tải rồi, học thêm chữ Hán 

nữa thì còn thì giờ đâu nữa? 

Trả lời: Học trò quá tải vì chương trình của chúng ta quá rườm 

rà và vì cách học nhồi nhét, cách thi theo kiểu “trả bài” của 

chúng ta. Nên lược bớt chương trình đi, chỉ học những môn căn 

bản thôi. Chữ Hán là một trong những môn căn bản. Chính việc 

học chữ Hán sẽ cho chúng ta thấy học ngữ văn mà học thuộc 

văn mẫu mất rất nhiều thì giờ như hiện nay là không cần thiết. 

Hơn nữa có lẽ trước mắt chúng ta chỉ cần dạy cho học sinh 

khoảng 1.000 chữ Hán để biết chữ nghĩa căn bản, biết cách tra 

từ điển, biết cách tự học. Sau này khi có điều kiện tốt hơn, có thể 

dạy khoảng 2.000 chữ Hán như người Nhật, người Hàn Quốc 

đang làm. 

Hỏi: Hay để giản tiện, chỉ học âm Hán Việt như trong các sách 

ngữ văn hiện nay có được không? 

Trả lời: Không được. Vì chữ Hán là một thể thống nhất Hình - 

Âm - Nghĩa, chúng ta lược bỏ Hình đi thì từ gốc Hán sẽ không 

để lại một dấu ấn nào khả dĩ trong đầu óc học sinh. Hơn nữa mỗi 

một chữ Hán còn mang theo nó toàn bộ văn hóa truyền thống. 
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Hỏi: Giả sử Quốc hội cho phép thực hiện chương trình dạy chữ 

Hán đại trà ở trường phổ thông thì lấy đâu ra giáo viên? 

Trả lời: ở các khoa ngữ văn, lịch sử của các trường đại học. 

Chúng ta bắt đầu từ việc dạy đại trà cho Hiện nay vẫn có nhiều 

giảng viên ở những đại học lớn biết chữ Hán nhất là sinh viên 

ngữ văn ở các đại học, rồi cho dạy thí điểm ở một số trường phổ 

thông. Sau đó dạy cho học sinh trung học cơ sở. Dần dần mở 

rộng ra học sinh chuyên ban khoa học xã hội ở trung học phổ 

thông. Cuối cùng mới tính toán đến việc dạy cho tất cả học sinh 

các ban khác. 

Nếu chúng ta kiên quyết, kiên trì đưa Hán văn vào chương trình 

phổ thông thì sẽ đến ngày chúng ta thấy kết quả. Tiếng Việt của 

chúng ta sẽ giàu có hơn, trong sáng hơn, ít bị sai hơn. 

Chúng ta sẽ có được thế hệ người Việt Nam mới: hiện đại, giàu 

có, mạnh mẽ, nhưng cũng uyên thâm cổ học, biết cắm rễ tri thức 

của mình vào nguồn mạch phương Đông và dân tộc, biết sống 

thung dung theo đạo học phương Đông và giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc… Một thế hệ người Việt Nam mới như mong ước 

của các sĩ phu Duy tân đầu Thế kỷ XX và của cả dân tộc ta sẽ 

thành sự thật. 

PGS.TS Đoàn Lê Giang 

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

II.- "Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt" 

Author: Lê Văn Source: Vietnamnet Posted on: 2016-08-30 
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PGS. TS Đoàn Lê Giang (ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) 

cho rằng, muốn dùng tiếng Việt trong sáng thì học sinh phải học 

chữ Hán. Do vậy, cần phải đưa chữ Hán Nôm vào dạy học sớm 

cho học sinh. 

Cần thiết đưa Hán Nôm trở lại trường học 

Phát biểu tại Hội thảo Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa 

đương đại diễn ra hôm 27/8, ông Giang cho rằng, trong số các 

quốc gia thuộc khu vực đồng văn (các quốc gia chịu ảnh hưởng 

của văn hóa Trung Quốc - PV) chỉ có Việt Nam là từ bỏ chữ 

Hán hoàn toàn nên thế hệ sau ít hiểu biết về quá khứ dân tộc. 

 

PGS. TS Đoàn Lê Giang cho rằng nên đưa chữ Hán Nôm vào 

dạy trong nhà trường phổ thông. Ảnh: Lê Văn 

Từ bỏ chữ Hán cũng là lý do khiến thanh niên Việt Nam đơn 

giản nhất, học hành hời hợt nhất, các nhà khoa học xã hội của 

Việt Nam cũng kém nhất so với học giả các nước và nước ta 

nghèo nhất, lạc hậu nhất so với Nhật, Hàn hay Trung Quốc. 

Ông Giang dẫn ví dụ, ở Nhật, người tốt nghiệp phổ thông phải 

biết ít nhất 1.945 chữ Hán, đến hết ĐH thì phải biết khoảng 

3.000 chữ. Trung Quốc cũng yêu cầu số lượng tương tự. Hàn 

Quốc thì hết phổ thông, học sinh phải biết khoảng 1.000 chữ. 

Chỉ có Việt Nam là không đặt ra yêu cầu này. 

Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm nơi ông 

được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học cho thấy, 
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những học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và phát triển 

nhân cách tốt hơn những học sinh khác không được học. "Trước 

đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ Hán để giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay phải nói ngược lại, 

phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" - ông 

Giang nhấn mạnh. 

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm) khẳng định, việc dạy Hán Nôm trong nhà 

trường phổ thông dứt khoát là phải đặt ra. Theo ông Mạnh, việc 

không có tri thức về Hán Nôm khiến hiện nay nhiều từ ngữ tiếng 

Việt bị nói sai. 

Bên cạnh đó, hầu hết các môn học hiện nay đều có tính liên 

thông, kế thừa từ bậc phổ thông lên đại học, riêng môn Hán 

Nôm là không có. Việc dạy các văn học cổ hiện nay chỉ dạy 

thông qua phiên âm chứ không đưa nguyên văn Hán Nôm vào 

đã dẫn đến nhiều sai sót trong cách dạy cũng như cách hiểu văn 

học cổ. 

TS Nguyễn Tô Lan (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cũng khẳng 

định cần phải dạy chữ Hán Nôm sớm cho trẻ. 

Ông Giang cũng cho biết, nghiên cứu của một trung tâm nơi ông 

được mời dạy chữ Hán Nôm cho học sinh tiểu học cho thấy, 

những học sinh được học chữ Hán Nôm hình thành và phát triển 

nhân cách tốt hơn những học sinh khác không được học. "Trước 

đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ Hán để giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay phải nói ngược lại, 
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phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" - ông 

Giang nhấn mạnh. 

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện 

Nghiên cứu Hán Nôm) khẳng định, việc dạy Hán Nôm trong nhà 

trường phổ thông dứt khoát là phải đặt ra. Theo ông Mạnh, việc 

không có tri thức về Hán Nôm khiến hiện nay nhiều từ ngữ tiếng 

Việt bị nói sai.- bà Lan nhận định. 

PGS. TS Hà Văn Minh (Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng khẳng định, "cần đưa, nên đưa và 

thế tất sẽ đưa" Hán Nôm vào dạy trong trong trường phổ thông. 

Ông Minh cho hay, "kỳ thi quốc gia của Hàn Quốc từ 40 năm 

nay đều có môn Hán Văn Hàn Quốc, không có cớ gì chúng ta lại 

không. Hàn Quốc còn có một bộ giáo trình dạy Hán Nôm cực kỳ 

bài bản từ phổ thông". 

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho rằng, việc dạy Hán Nôm cũng 

sẽ tham gia vào việc hình thành ít nhất là 3 nhóm năng lực trên 

tổng số 8 nhóm năng lực theo định hướng giáo dục mới hiện nay 

- giáo dục hướng tới năng lực người học thay vì truyền tải tri 

thức. 

"Bảo quý thì quý mà bảo không quý thì cũng chả quý gì" 

Làm thế nào để đưa tri thức Hán Nôm vào trong nhà trường là 

vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm bàn thảo. 

PGS. TS Hà Minh cho rằng, sắp tới, ông sẽ có ý kiến trực tiếp 

với các trường sư phạm, với những người tham gia biên soạn 
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SGK trong đợt biên soạn sách sắp tới về việc đưa tri thức Hán 

Nôm vào giảng dạy. 

 

PGS. TS Hà Minh đề xuất đưa môn Hán Nôm trở thành môn 

học tự chọn trong trường phổ thông. Ảnh: Lê Văn 

"Nếu cần thiết thì tôi đề nghị liên hệ tất cả các cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu về Hán Nôm để có một bản kiến nghị với tư cách 

một hội nghề nghiệp để có tiếng nói chính thức với các cơ quan 

chức năng - ông Minh đề xuất. 

Ông Minh cũng đưa ra 2 phương án mà ông cho là "thiết kế khả 

thi" để đưa Hán Nôm vào giảng dạy trong nhà trường: Đầu tiên 

là đưa môn dạy Hán Nôm vào chương trình như một môn tự 

chọn. Bên cạnh đó, cần phải tăng tỉ trọng (density ?) bộ phận 

văn học cổ bằng chữ Hán và chữ Nôm trong SGK mới sắp tới. 

Ngoài ra, ông Minh cũng đề xuất biên soạn một một cuốn sách 

giáo khoa tham khảo sử dụng trong nhà trường về Hán Nôm 

được Bộ GD-ĐT giới thiệu sử dụng. "Chúng ta có thể có 2 cuốn 

một cuốn cho THCS và một cuốn cho THPT bám sát chương 

trình Tiếng Việt và Ngữ văn của 2 cấp học này". 

"Các nhà biên soạn có thể tham khảo những từ có tần số xuất 

hiện nhiều để làm sao sau khi học hết THCS thì học sinh biết 

được khoảng 1.500 từ. Hết THPT thì biết thêm khoảng 1.000 từ 

nữa" - ông Minh nói. 



110 
 

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho rằng, SGK Ngữ văn nên có 

bảng tra cứu từ và yếu tố Hán Việt nhưng phải có nguyên văn 

chữ Hán Nôm và giải thích chữ Hán Nôm đó để học sinh hiểu 

nghĩa từ nguyên. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chuyên gia cũng cho rằng, hiện tại, 

việc đưa Hán Nôm vào dạy trong trường phổ thông là rất khó. 

PGS. TS Đoàn Lê Giang cho rằng, hiện tại nếu nêu vấn đề đưa 

chữ Hán trở lại dạy trong trường phổ thông, chắc chắn nhiều 

người sẽ không đồng tình nhất là trong tâm lý xã hội hiện nay. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Sỹ Toản thì cho rằng bối cảnh hiện nay 

là rất khó khăn để đưa môn Hán Nôm quay trở lại trường phổ 

thông. Ông Toản dẫn ví dụ về môn Lịch sử trước đây đã suýt 

không có tên trong "bản đồ các môn học" chứ đừng nói tới môn 

Hán Nôm. 

"Ngay cả việc đưa môn Hán Nôm vào như một môn tự chọn 

cũng cần tính toán cách nào đó vì nếu học sinh không chọn học 

thì sẽ khó khăn trong việc giải quyết công việc cho các giáo viên 

đã được nhận vào biên chế" - ông Toản nói. 

Trong khi đó, PGS. TS Trịnh Khắc Mạnh thì nói rằng, người ta 

nói Hán Nôm giống như chiếc bình hoa trong nhà, bảo nó quý 

thì nó quý còn cho nó không quý thì nó cũng chả quý gì. "Chúng 

ta là những người trong cuộc, chúng ta thấy quan trọng còn 

những người ở ngoài thì họ lại cho là không cần thiết" - ông 

Mạnh chua chát. 
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Lê Văn  

  

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

III.- CHUYỆN HÁN HỌC 

 

Posted by adminbasam on 03/09/2016 

FB Luân Lê 

3-9-2016 

Thiên hạ đang bàn tán và tranh luận suốt mấy ngày nay mà chưa 

ngã ngũ chuyện có nên phổ thông hoá việc học tiếng Hán cho 

các cấp học của Việt Nam hay không. Có ông đã nêu ra lý do 

“học tiếng Hán là để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. 

Người khác thì cho rằng nên học vì ngay cả việc ghét nó thì việc 

học tiếng nó để hiểu “kẻ thù” vẫn luôn là cần thiết. Có người thì 

nói học tiếng Hán là để hiểu chính mình và thấy được tốt xấu ra 

sao thì mới có cái nhìn đúng đắn. Luận điểm này có vẻ như ổn 

nhất. 

 

Nhưng thực chất, tất cả những luận điểm kiểu đó đều bất ổn. 

 

Nước Mỹ, Thuỵ Điển hay nhiều nước khác đều có Viện Khổng 

Tử để nghiên cứu về triết lý và Luận Ngữ của ông này. Tờ New 
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York Times còn bình chọn Đạo Đức Kinh của Lão Tử là cuốn 

sách đứng đầu tiên trong 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại. 

Vậy những quốc gia trên có cho dân chúng học tiếng Hán một 

cách phổ cập để hiểu dân tộc Hán không? ( ??? ) 

 

Hoàn toàn không. 

 

Ngôn ngữ chỉ là phương tiện giao tiếp, truyền tin và là cách thức 

biểu đạt ý chí. Việc học ngôn ngữ để hiểu họ, dù ở vị trí nào hay 

với tính đối kháng ra sao thì đó là trách nhiệm của các Viện 

nghiên cứu và kèm theo đó là các chuyên gia. Còn việc đem vào 

làm một môn học thì lại để dành cho việc lựa chọn của học sinh 

( ???? ) vì nhu cầu hoặc mục đích làm việc, học hỏi hay giao lưu 

từ lịch sử, văn hoá, chính trị đến khoa học. Còn việc áp đặt cho 

đó là một môn học bắt buộc và phổ thông với các cấp học lại là 

một sự cưỡng ép thô thiển trong việc giáo dục và cũng là trút lên 

đầu các thế hệ gánh nặng không phải phẩm trách của mình. Vì 

vậy, việc học ngôn ngữ không phải phục vụ mục đích chính trị 

của nhà cầm quyền với tiêu chí là để “hiểu kẻ thù thì mới chống 

được kẻ thù”. 

 

Apple làm ra Iphone hay Macbook không phải để phục vụ cho 

chính phủ Mỹ, mà là dành cho tất cả mọi người dân trên toàn 

cầu. Nên họ từ chối FBI về việc yêu cầu mở khoá chiếc Iphone 
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của tên trùm khủng bố Hồi giáo mà nhà chức trách Mỹ thu được. 

Nói đến Hồi giáo, tất nhiên cũng là một mối nguy hiểm đặc biệt 

với chính phủ Hoa Kỳ, nhưng không vì thế họ bắt các công dân 

của họ phải học Hồi giáo trong các trường học. Đó là chức phận 

của chính quyền và các chuyên gia. Không phải nghĩa vụ bắt 

buộc của giáo dục, mà nhất là để phục vụ mục đích chính trị của 

nhà cầm quyền. 

 

Tương tự vậy, tôi tin rằng không một nước nào có thể tìm hiểu 

sâu sắc về các nền văn minh, văn hoá và tôn giáo sâu sắc và toàn 

diện như người Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không hề thấy 

những thứ này trong sự phổ quát nền giáo dục của họ. Nhật Bản 

hay Hàn quốc cũng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, ( ??? )  nhưng 

họ tìm hiểu song hành nhiều thứ cùng lúc, từ Hán học, Lan học 

hay Tây học, và đây là chức phận của các chí sỹ, các chuyên gia 

chứ không phải của toàn dân Nhật hay Hàn. Người Mỹ còn có 

hẳn một bảng liệt kê 10 đặc tính đặc trưng của người Việt Nam 

rất chuẩn xác, nhưng nó xuất phát từ Viện nghiên cứu con người 

Việt Nam của Hoa Kỳ. Có thể của Chính phủ hoặc của nhóm 

người dân nào đó yêu thích và có nhu cầu tìm hiểu, chứ không 

phải do chính phủ áp đặt người dân họ học một cách phổ quát 

trong giáo dục như chúng ta đang định làm. 

 

Tiếng Việt, là chữ quốc ngữ, xuất hiện sau tiếng Nôm và trước 

đó là tiếng Hán. Chúng ta bị đô hộ đến 1.000 năm bởi giặc 
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phương Bắc, nhưng có khi nào chúng ta bị đồng hoá hay trở nên 

yêu thích họ không? Chúng ta vẫn chống lại họ và vẫn ngoại 

giao với họ. Vẫn đánh bại họ trong nhiều trận chiến lịch sử. 

Nhưng chúng ta có khi nào lo chúng ta bị đồng hoá chỉ vì tiếng 

Hán không? Chữ Quốc ngữ bây giờ sử dụng ký tự Latin và xuất 

hiện do một giáo xứ người Pháp (Alexsandre De Rhodes) truyền 

thụ vào xứ An Nam. Và chúng ta tiếp thu vì sự thuận tiện của nó 

trong giao tiếp, trao đổi, ghi chép. Và chúng ta hiện đang muốn 

học tiếng Anh để biến nó trở thành ngôn ngữ thứ hai của quốc 

gia sau tiếng Việt, như Singapore đã làm. Vậy chẳng lẽ chúng ta 

cũng lại lo sẽ bị Tây hoá và mất hết bản sắc của dân tộc mình? 

 

Chúng ta hãy tách bạch nhiệm vụ của giáo dục và mục đích của 

chính trị trong việc này. Đây chính là vấn đề tư duy cốt lõi mà 

chúng ta không bàn đến, trong khi lại cứ luận tranh và phân bua 

những thứ rất bề nổi và hời hợt. Và ngay cả nền giáo dục còn bị 

chi phối quá nặng về chính trị thì việc học tiếng Hán hay tiếng gì 

khác sẽ không phải thẩm chức của người dân. Nên điều đầu tiên 

là chúng ta phải có quyền quyết định về các vấn đề quốc gia đại 

sự cái đã. 

 

Lúc đó, chúng ta sẽ rõ những gì phải làm và thấy được hiệu quả 

cũng như hậu quả của nó, một cách hữu hiệu và đáng giá nhất. 
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Ảnh: sinh viên Hồng Kông biểu tình vẫn dùng chữ Hán để phản 

đối chính quyền Bắc Kinh thò tay vào xã hội họ. Nguồn: internet 

  

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

 

IV.- Có phải học chữ Hán là thành “Hán nô”? 

Posted by adminbasam on 05/09/2016 

“Tôi đảm bảo, loại người mà các bạn gọi là “Hán nô” ấy không 

biết gì về chữ Hán, kể cả không rành tiếng Việt. Không tin, cứ 

thử lôi ra một vài thằng gọi là Hán nô nào đó tra vấn thử xem? 

Bọn này chỉ rành tiền thôi. Tiền bắt chúng quy phục và làm tay 

sai. Tiền làm chúng tối mắt tối mũi thì còn đâu mà biết được 

Hán hay Nôm?” 

Chu Mộng Long 

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

V.- “Tôi chọn tiếng Anh chứ không học chữ Hán” 

Trinh Huynh <th34.3429@gmail.com>: Sep 05 11:36AM -0400 

 

GS Ngô Đức Thịnh: “Tôi chọn tiếng Anh chứ không học chữ 

Hán” 
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*“Trẻ giờ học quá nhiều, trong khi học chữ Hán rất nặng nhọc 

nên nếu bắt học thì không cần thiết. Chưa kể, một dân tộc đang 

hội nhập mà lại học chữ cũ như thế thì không đánh đổi…”.* 

  

*Xem thêm, bấm vào link bên dưới đây :* 

Lời tạm kết cho cuộc tranh luận dạy chữ Hán trong trường trong 

trường phổ thông 

<http://soha.vn/loi-tam-ket-cho-cuoc-tranh-luan-day-chu-han-

trong-truong-trong-truong-pho-thong-

20160904090716231.htm>PGS 

nói về đề xuất dạy chữ Hán: “Sao bắt con em ta học tử ngữ?” 

<http://soha.vn/pgs-noi-ve-de-xuat-day-chu-han-sao-bat-con-

em-ta-hoc-tu-ngu-20160901215859168.htm>“ Cầndạy chữ Hán 

để giữ sự trong sáng của tiếng Việt” 

<http://soha.vn/can-day-chu-han-de-giu-su-trong-sang-cua-

tieng-viet-2016083010162603.htm> 

  

*Không đánh đổi…* 

  

Ý kiến cho rằng, muốn dùng tiếng Việt trong sáng thì học sinh 

phổ thong phải học chữ Hán <http://soha.vn/chu-han.html>, do 
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vậy, cần phải đưa chữ Hán Nôm vào dạy sớm cho học sinh đang 

nhận được nhiều ý kiến trái chiều. 

  

Trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho hay, đúng là 

chữ Hán và Hán Nôm có nhiều thứ hay, quan trọng, nhưng cá 

nhân ông không đồng tình với việc bắt học sinh phải học chữ 

này. 

  

Theo GS Thịnh, chữ Hán và Hán Nôm là vấn đề rất lớn, quan 

trọng của lịch sử dân tộc. Bởi nó là sự tích lũy của nhiều thế kỷ 

văn minh dân tộc Việt nên nếu chúng ta không giữ gìn nó sẽ có 

thể mất đi, khiến lịch sử, văn hóa dân tộc bị thiếu hụt. 

  

“Tất nhiên, học được chữ Hán, Hán Nôm là tốt vì nó gắn với 

lịch sử của chúng ta, nhưng mà đặt vấn đề dạy chữ Hán, Hán 

Nôm cho tất cả các cấp học phổ thông, chưa nói đến dạy như thế 

nào thì nó sẽ không thực tế.( ??? ) 

  

Trẻ em bây giờ học quá nhiều rồi ( ??? ) , trong khi để học chữ 

Hán, Hán Nôm rất nặng nhọc nên nếu bắt học thì theo tôi là 

không cần thiết. 

  



118 
 

Chưa kể, một dân tộc với dân số lớn, đang hội nhập như chúng 

ta mà học lại chữ cũ như thế thì không đánh đổi…”, GS Thịnh 

nói. 

  

Ông Thịnh cũng nêu rõ việc cho rằng học chữ Hán, Hán Nôm để 

giữ sự trong sáng của tiếng Việt là không chính xác. 

  

“Để giữ trong sáng của tiếng Việt thì không phải. Rõ ràng, sự 

tiếp thu vốn từ của chữ Hán làm cho tiếng Việt có độ sâu và tất 

cả những gì chữ Hán có được là trên cơ sở định hình hóa văn 

hóa Trung Hoa ( ??? ) , tạo nên sự lâu bền hơn. 

  

Nhưng nếu chúng ta đi vào con đường học chữ Hán để bảo giữ 

trong sáng tiếng Việt như vậy thì sẽ càng làm cho văn hóa Việt 

Nam phụ thuộc và việc sử dụng ngôn từ của thế hệ hiện tại có 

thể sẽ rối rắm hơn “, ông nhìn nhận. 

  

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cũng 

đánh giá, đúng là ở một số khía cạnh thì người học chữ Hán, 

Hán Nôm có sự phát triển tốt hơn, sử dụng ngôn ngữ hiện đại 

của tiếng Việt chuẩn, chính xác, sâu sắc hơn. 
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“Nhưng để đổi lấy việc con em chúng ta phải mang vác một 

ngoại ngữ nặng nhọc, ghê gớm hơn thì không nên. 

  

Chưa kể, cuộc sống bây giờ là lựa chọn, mình phải lựa chọn 

phương án nào tốt nhất cho mình. 

  

Chúng ta đã lựa chọn, sử dụng chữ quốc ngữ (tiếng Việt – PV) 

nhiều thế kỷ nay và đưa nó vào hội nhập rất tốt thì không thể 

nào bắt những người sau phải đi học chữ Hán, Hán Nôm là 

những chữ cũ trước đây. 

  

Trong lúc tiếng Anh là ngôn ngữ chung của hội nhập thì với hệ 

thống chữ Hán, Hán Nôm như vậy rất khó cho chúng ta hội 

nhập”, ông bày tỏ. 

  

Trước câu hỏi, nếu chọn giữa học tiếng Anh và chữ Hán, Hán 

Nôm ông sẽ chọn lựa thế nào, ông Thịnh trả lời: 

  

“Tất nhiên, nếu học, tôi sẽ chọn học tiếng Anh chữ không học 

chữ Hán. Bởi, tiếng Anh sẽ giúp cho việc hội nhập được tốt và 

đây là tương lai của dân tộc chúng ta…”. 
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*Cần dứt bỏ văn hóa ngoại vi* (??? )  

  

Theo nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, 

thời gian trước đây cũng đã có những ý kiến đề xuất phải dạy, 

học tiếng Hán, Hán Nôm, tuy nhiên, việc làm rõ học như thế nào 

đã không làm rõ được. 

  

“Như tôi đã nói, có học chữ Hán, Hán Nôm cũng tốt nhưng nếu 

dạy đại trà thì nó không thực tế chút nào cả và còn gây khó 

khăn. 

  

Còn thực tế có một vấn đề quan trọng mà nên thấy rõ đó là hiện 

nay, chúng ta đang là ngoại vi của văn hóa Trung Hoa nên cần 

sớm dứt bỏ điều này để đi vào thế giới hiện đại. Nhật Bản đã 

làm điều này từ thời Minh Trị – Duy Tân, sau đó đến Hàn Quốc. 

  

Tuy nhiên, chúng ta lại chưa làm được điều này…”, vị này chia 

sẻ. 

  

Về thông tin ở Nhật người tốt nghiệp phổ thông phải biết ít nhất 

1.945 chữ Hán, đến hết ĐH thì phải biết khoảng 3.000 chữ, 

Trung Quốc cũng yêu cầu số lượng tương tự, Hàn Quốc thì hết 
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phổ thông, học sinh phải biết khoảng 1.000 chữ, GS Ngô Đức 

Thịnh khẳng định, ở Việt Nam không cần như vậy. 

  

Bởi theo ông, đối với chữ Nhật và Hàn Quốc thì bên cạnh sự 

sáng tạo của họ vẫn có sự tiếp thu vốn từ rất cơ bản của chữ 

Hán. 

  

“Như đối với lịch sử của tiếng Nhật thì ngoài sự sáng tạo thì có 

sự tiếp thu vốn từ rất cơ bản của chữ Hán cho nên họ quy định 

như vậy là có lý đối với bản thân sự phát triển nền văn hóa, chữ 

viết của họ”, ông phân tích. 

  

Nếu được đề xuất ý kiến thì theo ông Thịnh, đối với việc dạy 

chữ Hán, Hán Nôm chỉ nên thực hiện ở một số bộ phận để có thể 

nắm rõ, tiếp thu thứ tiếng này mà thực chất là tiếp thu, nghiên 

cứu văn hóa, lịch sử dân tộc ở một thời kỳ đã qua. 

  

Từ việc nắm rõ, nghiên cứu chữ Hán, Hán Nôm sẽ dịch, chuyển 

văn minh đó thành văn minh chữ quốc ngữ để nhân dân tiếp thu, 

kế tục. 

  

“Còn như tôi đã nói, nếu chọn học chữ Hán, Hán Nôm để đánh 

đổi với việc học tiếng Anh, tiếng Pháp… để hội nhập thì quả 
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thực không thể đánh đổi được và chúng ta hãy nghĩ đến việc giải 

ngoại vi của văn hóa đó đi…”, GS Thịnh nêu thêm. 

  

*PGS.TS Đoàn Lê Giang lên tiếng* 

Trong bài viết với tựa đề “Lời tạm kết cho cuộc tranh luận dạy 

chữ Hán trong trường phổ thông” đăng trên tờ Nhịp cầu thế giới 

online, PGS.TS Đoàn Lê Giang đã có những phản hồi sau khi đề 

xuất dạy chữa Hán được đưa ra gây xôn xao dư luận. 

Ông cho hay, đề xuất này đã được đưa ra từ cách đây 6 năm, 

trong hội thảo ở Viện Hán Nôm hôm 27/8 ông chỉ nhắc lại, sau 

đó 1 vài ý tưởng của ông đã được báo giới trong nước tường 

thuật đưa lên mạng. 

Sợ nhiều độc giả chưa hiểu hết ý của mình, ông đã phải đưa 

nguyên văn bài tham luận của ông đã trình bày trong Hội thảo 

“Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ 

hội nhập quốc tế” (2010). 

  

Bài viết đó có tên “Khôi phục việc dạy chữ Hán trong nhà 

trường – một phương pháp quan trọng để giữ gìn tiếng Việt và 

văn hoá Việt Nam”. 

  

Xin lược trích ý kiến của PGS.TS Đoàn Lê Giang đăng trên 

Nhịp cầu thế giới online: 
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*“Trên mạng đa số người ta chỉ đọc cái tít giật gân và tường 

thuật sơ lược… rồi “nhảy dựng” lên. Có người còn nhắn tin, gửi 

email riêng cho tôi gọi mày tao, dọa nạt như tôi có tư thù gì với 

họ.* 

  

*Có người gửi email đến hạch sách: ông còn dám giữ ý kiến nữa 

không? (đến khi tôi gửi mấy bài đính kèm, nói ông đọc đi rồi 

mới trao đổi, người ấy đọc xong bèn “meo” lại: tôi không đồng 

tình hết, nhưng ông nói có lý. Rồi thôi!).* 

  

*Ồn ào đến mấy ngày, lưu truyền trên rất nhiều trang FB cá 

nhân, và cả blog, website danh tiếng.* 

  

*Người ta chỉ nghe cái tít thôi, có người còn rút tít xuyên tạc để 

dễ chửi: 

“Học tiếng Hán để cứu sự sụp đổ của Tiếng Việt” rồi vu cho tôi 

chủ trương quay lại dùng chữ Hán chữ Nôm thay cho chữ quốc 

ngữ La Tinh (!).* 

  

*Thế rồi cứ hè nhau, đọc nhau rồi chửi, lại nhân đó mà trút mọi 

bực dọc xã hội, chửi hết những người có bằng cấp, giáo sư… hệt 

như những người chưa hề đến trường bao giờ.* 
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*Tất nhiên có rất nhiều người hiểu biết, phân tích, trình bày một 

cách có lý lẽ, người thì nhiệt liệt đồng tình, người thì đồng tình 

có mức độ, người thì nêu ra những khó khăn hay điều kiện để 

chủ trương ấy thành khả thi, v.v…* 

  

*Nói cho công bằng, đề nghị đưa chữ Hán giảng dạy trong nhà 

trường thì tôi không phải là người đầu tiên hay duy nhất.* 

  

*Tôi thì đứng từ điểm nhìn các nước văn hóa chữ Hán: Nhật, 

Hàn, Đài Loan (không phải Trung Quốc) – những nước vừa phát 

triển hiện đại vừa giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc của họ 

mà để đề nghị học chữ Hán (Hán – Việt), nhằm làm sao giữ gìn, 

phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.* 

*Tôi thuộc những người đánh giá rất cao vai trò của ngôn ngữ 

và văn hóa đối với sự trường tồn của dân tộc mà đề nghị như 

thế. Tôi tin rằng: Tiếng Việt còn thì văn hóa ta còn, văn hóa ta 

còn thì nước ta còn”.* 

  

*Theo Trí Thức Trẻ* 

 

Giáo Dục tại Nhật. 
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Ăn trưa cùng em nhỏ Nhật Bản: Chúng ta thua từ vạch xuất phát 

 

Bữa ăn trưa ở trường học Nhật Bản là một niềm tự hào của quốc gia này. 

Các bữa ăn không chỉ được nấu theo một thực đơn lành mạnh, bổ dưỡng 

mà còn chứa đựng rất nhiều bài học nhân văn cho các em học sinh. 

“Nhật ký ảnh: Ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản” là câu chuyện của 

một giáo viên người Đài Loan trong một lần đưa các em học sinh của 

mình sang thăm đất nước mặt trời mọc. 

********** 

Cùng ăn một bữa trưa với các em nhỏ Nhật Bản, tôi thấy đó là một sự 

khác biệt quá lớn. 

Có lẽ, chúng tôi đã thua ngay từ vạch xuất phát. 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Một bát cơm, một tô súp, vài miếng thịt và thêm một ít rau. 
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Tuy bữa trưa rất đơn giản, chế biến không có gì phức tạp nhưng mọi 

người đều cảm thấy ngon miệng vì thức ăn rất tự nhiên và cơm thì đặc 

biệt ngon. 

Khi chúng tôi vừa đến căng-tin thấy một vài em nhỏ mặc áo khoác trắng, 

đeo khẩu trang và đội mũ trắng; đang khiêng thùng sữa bò. Tôi vô cùng 

ngạc nhiên vội hỏi phiên dịch: “Bọn trẻ đang làm gì thế?”. Phiên dịch 

nói: “Mấy em là những học sinh làm bếp, mỗi ngày đều có một lớp đến 

phụ giúp, bất kể là học sinh nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều phải tham gia, chủ 

yếu là phụ giúp nhà bếp làm cơm, chuẩn bị dụng cụ và những công việc 

vặt khác”. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Đến phòng học … 

Chuyện lạ có thật - Chuyện lạ Việt Nam - Chuyện khó tin ... 

tinhhoa.net 

Chuyện lạ có thật mới nhất, chuyen la viet nam, những chuyen kho tin 

nhưng có thật, chuyen la the gioi, chuyen la do day.... 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Những bạn nhỏ Nhật Bản đã hoàn thành xong công việc nhưng không ăn 

cơm trước mà đợi cho đến khi những học sinh của chúng tôi đều ngồi 

xuống rồi mấy em mới cầm đũa. 

Đây là những món quà mà học sinh Nhật Bản gửi tặng chúng tôi, là 

những bức tranh mà các em đã vẽ và làm thành cái mũ nhỏ đặt ở trên 

bàn. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Chúng tôi đến trước một bé gái rất đáng yêu, rất lễ phép cô bé giúp tôi 

tháo dây thừng trên lọ sữa bò ra. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Ngay sau đó, cô bé phân dây thừng và túi bóng bọc trên miệng bình 

thành hai phần, cho vào hai bình khác nhau. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Lúc các bạn học sinh trong đoàn của chúng tôi mở nắp bình thì ngay lập 

tức có bạn nhỏ Nhật Bản đến giúp đỡ mở dây cột và giấy bóng phủ ở 

trên ra. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  
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Rác được phân loại ra, tại sao những đồ nhỏ bé này lại cần phân ra? 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Ban đầu, bao bì ni lông cho vào thùng rác bên trái, nắp giấy ở bên phải 

cho vào bên phải. Đây chính là cách dạy phân loại rác, và học sinh phải 

áp dụng cách phân loại rác này ngay từ tiểu học. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  



131 
 

Trong khi ăn cơm, tôi thấy các em học sinh Nhật Bản rất cố gắng tập 

trung, một miếng cơm thừa cũng không thấy. 

Các bạn học sinh trong đoàn của chúng tôi hỏi: “Các bạn cảm thấy vui 

không?” 

Tất cả đều đồng thanh trả lời: “Vui”. 

Nhưng … 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Khi các bạn nhỏ Nhật Bản hỏi lại chúng tôi câu hỏi đó, tất cả chúng tôi 

đều trầm lặng, có một tiếng trả lời rất nhỏ: “Không vui”. 

Lúc này, phiên dịch của chúng tôi nói một câu tiếng Nhật gì đó, rất 

nhiều em hào hứng giơ tay lên. Sau đó, các em học sinh Nhật Bản chạy 

về phía trước xếp thành một vòng tròn chơi đoán số và oẳn tù tì. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Từng bạn từng bạn bị loại ra, cuối cùng chỉ còn lại vài bạn thắng, những 

bạn này vô cùng mừng rỡ hớn hở chạy đến chỗ cái thùng lấy một bình 

sữa uống. 

Những bình sữa lúc nãy còn thừa chưa phát hết, các em đã dùng các chơi 

trò chơi xem ai thắng thua để phân phát. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  
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Sau bữa ăn: 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Đây là kết quả sau bữa ăn của các em nhỏ Nhật Bản. 

Bạn nhỏ này vừa thắng được bình sữa bò thứ hai, uống xong bạn bỏ vào 

trong khay thức ăn của mình. Những chi tiết nhỏ này cho chúng tôi thấy 

học sinh Nhật Bản đã được giáo dục rất nghiêm túc về vấn đề coi trọng 

những tiểu tiết trong cuộc sống. Uống sữa xong, các bình sữa đều được 

để nằm xuống, như thế này thì khi bê khay cơm đi bình sẽ không bị đổ. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Và đây là những học sinh trong đoàn của chúng tôi. Bởi vì trong nền 

giáo của chúng tôi, không triệt để quan tâm đến những chi tiết này. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Cơm thừa được phân loại cho vào thùng, phải xếp hàng theo thứ tự để 

cho dụng cụ ăn vào chỗ cũ. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Sau khi đã xếp dụng cụ vào đúng vị trí, các bạn nhỏ Nhật Bản ngay lập 

tức đi đánh răng, trong căng-tin có nhiều vòi nước rất tiện lợi. Điều này 

đã trở thành thói quen ngay từ khi các em còn nhỏ. 

Mặc dù, không có giám sát  và cũng không có quản lý nhưng các bạn 

học sinh Nhật Bản đều tự giác lau bàn và dọn dẹp. Có bạn phụ trách xếp 

khay cơm, đĩa,… rất ngăn nắp và gọn gàng. 

 

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Một bé gái lau từng bàn, từng bàn rất chăm chỉ. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Hai em học sinh Nhật Bản đang khiêng khay vỏ chai sữa. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Một bé gái thu dọn bát. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Một bé gái tự giác khiêng một cái nồi lớn xếp gọn lên giá. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Các bạn nhỏ này đang thu dọn bát. 
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Nhật ký ảnh, bữa ăn trưa cùng các em nhỏ Nhật Bản, Bài chọn lọc,  

Tôi tin rằng, nhìn những học sinh Nhật Bản lao động chăm chỉ và vui vẻ 

này, phụ huynh các nước khác thực sự sẽ rất xúc động. 

********** 

Giáo dục Nhật Bản là cả một quá trình và cũng rất toàn diện. Bên cạnh 

phổ cập kiến thức cơ bản, các kỹ năng sống cũng rất được coi trọng và 

được lồng ghép vào những hoạt động tưởng như vô cùng đời thường. 

Chính từ nền giáo dục toàn diện ấy, người dân Nhật Bản mới có tinh 

thần trách nhiệm cao và sức cống hiến hết mình, tạo dựng một cường 

quốc Châu Á như ngày nay. 

Lê Hiếu dịch từ Cmoney 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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TUYÊN NGÔN của Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA 

về TRÁCH NHIỆM TOÀN CẦU 

 

Mối quan tâm của tôi trải rộng đến từng thành phần trong gia đình 

nhân loại, đúng hơn là đến tất cả chúng sinh đang phải gánh chịu 

khổ đau. Tôi tin rằng sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân của tất cả 

mọi khổ đau. Chỉ vì đuổi bắt hạnh phúc và các sự thích thú ích kỷ 

mà chúng ta gây ra khổ đau cho kẻ khác. Thế nhưng hạnh phúc 

đích thật thì chỉ phát sinh từ tình nhân ái chân thật mà thôi. Chúng 

ta cần phải huy động ý thức trách nhiệm toàn cầu giữa mỗi người 

trong chúng ta và đối với cả hành tinh này, nơi mà chúng ta cùng 

chung sống. 

Đức Đạt-lai Lạt-ma 

 

Lời giới thiệu của người dịch 

Khoảng giữa năm 2016, Đức Đạt-lai Lạt-ma và bà Sofia Stril-Rever, 

chuyên gia tiếng Phạn, Tây Tạng học, nhà văn và cũng là đệ tử của Ngài 

đã cho phát hành một quyển sách nêu lên những vấn đề nóng bỏng của 

thế giới ngày nay: sự tàn phá môi sinh, tình trạng hung bạo và bất 

công xã hội. Sự ý thức về trách nhiệm của mỗi con người chúng ta 

đối với xã hội, con người và sự sống nói chung trên hành tinh này 

trở nên thật hết sức khẩn thiết. 
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Đặc biệt nhất quyển sách này đã long trọng công bố "Bản Tuyên Ngôn 

của Đức Đạt-lai Lat-ma về Trách nhiệm toàn cầu", và đây cũng là chủ 

đích của quyển sách này. Bản tuyên ngôn gồm có hai phần: 

Phần I: Ba ý thức về trách nhiệm toàn cầu 

Phần II: Mười một sự dấn thân vì sự sống. 

 

Phần I sẽ được chuyển ngữ từ quyển sàch dưới đây. 

   

"Hiện Thực mới, thời đại của trách nhiệm toàn cầu" 

Nouvelle Réalité 

L’Âge de la responsabilité universelle 

Sofia Stril -rever 

 

  

BA Ý THỨC VỀ TRÁCH NHIỆM TOÀN CẦU 

Theo yêu cầu của Đức Đạt-lai Lạt-ma và dựa vào tinh thần giáo huấn 

của Ngài, bản văn này được trước tác bởi Bà Sofia Stril-Rever, sau đó đã 

được sửa chữa và công bố bởi Đại Đức Samdhong Rinpoché; Giáo sư 

Robert Thurman chủ tịch Tibet House (Trung Tâm Văn Hóa Tây Tạng 

tại Hoa Kỳ), giáo sư thực thụ phụ trách phân khoa Tây Tạng Học "Je 

Tsongkhapa" tại đại học Columbia tại Nữu Ước; Giáo sư Eric Itzkin 

giám đốc tổ chức "Immovable Heritage" tại Johannesburg (Nam Phi) và 

cũng là người viết tiểu sử của Mahatma Gandhi. 
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Bản tuyên ngôn này đã được Đức Đạt-lai Lạt-ma duyệt lại tại Oxford 

ngày 15 tháng 9 năm 2015 trước khi phổ biến. 

Ý THỨC THỨ NHẤT 

AN BÌNH TRONG NỘI TÂM 

VÀ CHIA SẺ MỘT HIỆN THỰC CHUNG TRONG SỰ SỐNG 

Sinh ra trên Địa Cầu này, tôi là đứa con của sự sống giữa lòng vũ trụ. 

(chữ "tôi" ở đây và trong toàn bản tuyên ngôn này không chỉ có nghĩa là 

Đức Đạt-lai Lạt-ma mà là mỗi người trong chúng ta. Trong bản gốc 

tiếng Pháp chữ "tôi" được chỉ định thật rõ rệt là ở cả hai thể giống đực 

và cái - ghi chú thêm của người dịch). 

Trong số vốn liếng di truyền của tôi có cả thông điệp của vũ trụ này. Tôi 

được kết nối với tất cả chúng sinh khác và cùng chia sẻ một hiện thực 

chung của sự sống. 

Năng lực giúp con tim tôi đập cũng dự phần vào sự xoay vần của Địa 

Cầu và cả thiên hà. Nhịp thở là sự chuyển động làm cội nguồn cho sự 

sống, mỗi hơi thở của tôi đều hòa nhập với hơi thở của tất cả chúng sinh 

và cả hơi thở mênh mông của toàn thể vũ trụ. 

Trí tuệ nguyên sinh của các dân tộc từ nghìn xưa đã quán thấy được bí 

quyết mang lại hòa bình cho con người và thế giới. Thế nhưng từ khi 

xảy ra cuộc Cách mạng kỹ nghệ, con người đã đánh mất đi cái bí quyết 

ấy. Con tim trở nên sắt đá, con người gây chiến chống lại con người, và 

chống lại cả sự sống. Độc tố trong tâm thức con người đã đầu độc người 

mẹ Địa Cầu, làm cho các dòng sông bị nhiễm độc, đại duơng bị axít hóa 

, không khí bị ô nhiễm. Trong các vùng đô thị và khắp năm miền lục địa, 

hơi nóng trong không khí tăng cao khiến trở nên khó thở, để rồi trong 
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tương lai sẽ khó tránh khỏi các thảm họa mang lại những khổ đau mênh 

mông. 

Thế nhưng con người trong thời đại tân tiến ngày nay vẫn còn tiếp tục 

tìm kiếm một lối thoát êm ả, an bình, không gây tổn thương cho nội tâm. 

Ngành Vật lý học hiện đại, cũng tương tự như các triết thuyết trong thời 

đại then chốt (1) nêu lên các nguyên lý căn bản về sự tương liên và 

tương tác, không những thuộc lãnh vực vật chất mà cả tâm linh và xúc 

cảm. Tôi hiểu rằng mỗi hành động, ngôn từ và tư duy của tôi đều lưu lại 

những vết hằn trên dòng tri thức và sẽ trường tồn qua không gian và thời 

gian. Những hành động thù nghịch của tôi sẽ làm dâng cao những ngọn 

sóng hận thù và tàn phá, dậy lên trong đại dương khổ đau của thế giới 

này. Những hành động thương yêu và nhân từ của tôi sẽ hóa thành 

những gợn sóng hân hoan lan rộng đến các ranh giới tận cùng của vũ trụ. 

Tôi ý thức được rằng sự an vui của tất cả chúng sinh tùy thuộc vào sự 

quân bình của các hệ thống môi sinh, các hệ thống này lại tùy thuộc vào 

sự an bình bên trong con tim của con người và tinh thần tôn trọng công 

lý của các xã hội con người, trong các xã hội đó không một ai bị gạt ra 

bên lề, bị thương tổn vì đói khổ, nghèo nàn, xác xơ. Với một tâm thức 

bình lặng, không thiên vị, không bám víu, không hận thù, tôi xin góp sức 

duy trì và tái lập sự hài hòa cho sự sống. 

Sống với sự an bình và một nội tâm khỏe mạnh, từng hành động của tôi 

đều nhằm mang lại sự tốt lành cho tất cả chúng sinh, dù là con người hay 

không phải là con người, và cũng là cả một sự cổ vũ kêu gọi mọi người 

hãy sống trong niềm hân hoan của tình thương yêu toàn cầu, tương tự 

như một sự sống bên trong sự sống. 
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Ý THỨC THỨ HAI 

NHÂN TÍNH TRONG NỘI TÂM CỦA CHÚNG TA 

Sinh ra trên Địa Cầu này, tôi là đứa con của sự sống, giữa lòng nhân loại 

và cũng là gia đình của tôi. 

Những mối dây buộc chặt kết nối tôi với với 7 tỉ anh chị em tôi và tất cả 

các chúng sinh khác dù không phải là con người, tất cả cùng nhau chia 

sẻ một cuộc phiêu lưu giữa sự sống này. Tôi ý thức được rằng những ai 

đến gần với chúng ta là những người hàm chứa một sức mạnh to lớn hơn 

nhiều so với những kẻ tách ra xa chúng ta, và rất thường thì họ là những 

người chia rẽ chúng ta. 

Dầu da tôi màu gì, tôi mang quốc tịch nào, theo tôn giáo nào, giàu hay 

nghèo, niềm tin cá nhân của tôi là gì, thì từ bản chất tôi cũng là một con 

người như tất cả mọi người, cùng chia sẻ một niềm ước vọng giống nhau 

là tìm được hạnh phúc, biết thương yêu và được thương yêu. Dựa vào 

nhân tính bên trong nội tâm tôi, tôi hiểu rằng giữa thời buổi ngày nay tôi 

không thể nào sống tách ra khỏi thế giới. Các biến cố dù xảy ra ở một 

nơi nào thật xa xôi cũng đều ảnh hưởng đến tôi và toàn thể hành tinh 

này. Mỗi khó khăn xảy ra ở một địa phương xa xôi nào cũng tạo ra 

những tác động toàn cầu, lan ra bên ngoài biên giới quốc gia. 

Tôi ý thức được rằng trong một bối cảnh mà tác động của sự tương liên 

bị suy giảm vì chủ trương toàn cầu hóa và công nghệ hóa, sự phát triển 

của xã hội con người và việc bảo vệ môi sinh phải được xây dựng trước 

hết trên tình tương trợ. Duy nhất chỉ có lòng vị tha mới giúp tôi ý thức 

được trách nhiệm toàn cầu của tôi và thúc dục tôi hành động vì lợi ích 

của tất cả chúng sinh. 

Sự an bình trong nội tâm, tình thương yêu và lòng từ bi không những 

nêu lên một lý tưởng cao đẹp, mà còn là một giải pháp thực tế trong bối 
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cảnh của một hiện thực mới, nhằm bảo vệ quyền lợi chung chống lại sự 

mất gốc của xã hội và sự băng hoại của tinh thần tương trợ. 

Trước sự khẩn thiết tạo ra một sự hợp tác chung, tôi hiểu rằng căn bản 

vững chắc nhất có thể mang lại sự phát triển lâu bền cho toàn thế giới 

phải được dựa vào sự tu tập của cá nhân tôi, và cũng là để chia sẻ với tất 

cả mọi người, nhằm mang lại sự an bình nội tâm, tình thương yêu và 

lòng tử bi. 

Đấy là cách làm trổi dậy trong tôi niềm hy vọng và lòng tin vào cộng 

đồng xã hội trước số phận chung của nhân loại. 

 

Ý THỨC THỨ BA 

SATYAGRAHA, HAY SỨC MẠNH CỦA SỰ THẬT 

Sinh ra trên Địa Cầu này, tôi là đứa con của sự sống, trong lòng sự an 

bình rộng lớn của thiên nhiên. 

Thế nhưng các quyển sử và cả thời sự hằng ngày thường thuật lại sự tiếp 

diễn không ngừng của chiến tranh, xung đột, thảm họa, cùng các tin 

ngắn về những sự hung bạo. Thật hết sức dễ để đưa đến kết luận là điều 

xấu luôn mạnh hơn điều tốt. Thế nhưng sau khi làm cho những sự xao 

động tâm thần lắng xuống và nhìn vào một chốn thật sâu trong tôi, thì tôi 

cũng trở thành chính sự an bình. Tôi cũng chạm được vào sự thật trong 

tôi, sự thật của thương yêu và hiểu biết. Tôi ý thức được sự cần thiết 

phải trau dồi thêm không những sự hợp lý của lý trí mà cả các khả năng 

đáng kể khác trong tâm thức tôi, chẳng hạn như tình thương yêu, lòng từ 

bi, tính hào hiệp và sự tha thứ. 

Tôi ý thức được rằng sức mạnh của điều xấu không mang một nền tảng 

vững chắc nào, do đó có thể khống chế được nó. Hận thù chỉ là ảo giác, 
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một hình thức tác động của vô minh. Một khi đã trở về được với bản thể 

đích thật của tôi thì tôi cũng sẽ khám phá ra được tấm lòng rộng lượng 

vô biên của sự sống trong tôi và cả quyền năng của sự sống đó. Hiện 

thực sâu xa và vững chắc của lòng từ tâm nêu lên cho tôi thấy rằng 

satyagraha, sức mạnh của sự thật, một khi được hiển lộ bằng tình thương 

yêu sẽ trở thành một thứ gì đó thật can trường. 

Vào thời đại Internet và toàn cầu hóa này, mỗi khi cảm thấy bị lèo lái 

hay bị công cụ hóa bởi nền văn hóa kinh-tế-kỹ-thuật thì tôi ý thức được 

rằng tôi phải biến mình trở thành hiện thân của sự sáng suốt về một thứ 

trách nhiệm toàn cầu xây dựng trên sức mạnh của sự thật và tình thương 

yêu, mà Mahatma Gandhi gọi là satyagraha. 

Satyagraha thường được dịch là "sức mạnh của sự thật" hay "sức mạnh 

tâm linh", chính là vũ khí mà tôi mang ra sử dụng trong cuộc chiến phi-

bạo-lực chống lại mọi sự bất công. Bởi vì một khi sự thật bùng lên 

xuyên qua con người tôi thì tôi cũng sẽ trở thành một con người vô địch. 

Satyagraha đòi hỏi tôi phải chấp nhận khổ đau và hy sinh, nhưng không 

được phép sử dụng bạo lực, trong cuộc chiến đấu của tôi chống lại tất cả 

mọi hình thức khai thác và xâm phạm đến chúng sinh, dù là con người 

hay không phải con người. 

Sống với satyagraha trong từng ngày, dù chỉ là một trong số những 

người khác nhưng cũng cùng chung với họ, tôi sẽ trở thành một người 

kiến tạo hòa bình, công lý và sự thật. Là công dân của thế giới, tôi xin 

sẵn sàng chấp nhận những ràng buộc mới của một công dân trước trách 

nhiệm toàn cầu. 

Không ép buộc cũng không lên án một ai và trong tinh thần kính trọng 

sự đa dạng, tôi xin làm gương nhắc nhở kẻ khác về quyết tâm nhận lãnh 

trách nhiệm toàn cầu của mình. Đấy chính là cách giúp cho các thế hệ 

mai sau có thể trông thấy được vào một ngày nào đó những điều mà tôi 



149 
 

hằng ước mơ sẽ xảy đến với thế giới này, dù rằng ngày ấy có thể là tôi sẽ 

không còn đó để mà trông thấy. 

Trong giới hạn của khả năng tôi, với tinh thần hòa bình và tình thương 

yêu, tôi (2) xin hết lòng kiên trì kiến tạo một hiện thực mới cho Địa Cầu 

trong tình huynh đệ. 

Bures-sur-Yvette, 12.09.2016 

Hoang Phong chuyển ngữ 

Ghi chú: 

1- Câu này hàm ý nêu lên ý niệm triết học về một "thời đại then 

chốt"/âge axial/axial period, do một triết gia người Đức là Karl Jaspers 

(1883-1969) đưa ra. Đó là một thời đại rất lạ lùng kéo dài từ các thế kỷ 

thứ VIII đến thứ II trước Tây Lịch với sự xuất hiện của các bậc vĩ nhân 

như Khổng Tử, Đức Phật, các kinh Upanisad (Ấn Độ), Zarathoustra 

(hiền triết Ba Tư, Iran ngày nay), Homer, Plato... (các triết gia Hy lạp), 

đã mang lại những giá trị thật nhân bản cho con người và nhân loại. 

2- "Cái tôi" thuờng là một thứ gì đó phải đè bẹp và loại bỏ, thế như "cái 

tôi" trong trường hợp trên đây thật đẹp và cao cả biết dường nào. 
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