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CÂY PHỦ  VIỆT: NỀN TẢNG CỦA VIỆT NHO 

 

2  Giao long ( RỒNG ) cài hoa kết hoa 

3 Người đội lông chim trên đầu ( TIÊN ) nhảy múa. 

( TIÊN / RỒNG  giao thoa: ÂM DƯƠNG Lưỡng nhất  ) 

Số 2: NỀN TẢNG DỊCH LÝ:  TIÊN/ RỒNG 

Số 3 : TAM TÀI: THIÊN + ĐỊA = NHÂN 

 

NỀN TẢNG XÃ HỘI: TỔ ẤM  GIA ĐÌNH : 

Gia đình: Cha /Mẹ, Con / Cái. 

Gia đình 3 con nai gạc:Nai Cái, Nai Đực, Nai Con 

Số 5: NGUỒN TÂM LINH 

 

BỘ HUYỀN SỐ VIỆT NHO : 2 – 3,  5    ( : 2 + 3 = 5 ) 
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TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ   

TINH HOA CỦA VIỆT NHO 

Các Diễn đề trên mặt Trống diễn tả cảnh:  Thiên sinh / Địa dưỡng →Nhân  Hòa.     Người, 

Chim, Muông từng cặp, từng tốp đều nhảy múa tưng bừng  theo Chiều Tả nhậm hướng về 

trung Tâm mặt Trống theo nhịp điệu Âm Dương Hòa. 

Chúng ta nhận ra đó là: 

 Cảnh Thái Hòa của nền VĂN HÓA DÂN TỘC: VIỆT NHO 

 

BỘ  HUYỀN SỒ VIỆT NHO: 2 – 3 , 5 

Ngôi sao ở trung Tâm có 14 tia, chỉ  1 tuần Trăng, 1 tháng có 2 tuần trăng : NGUYỆT: ÂM 

3 vòng ở trung Tâm: THIÊN: DƯƠNG  với 3  vòng ( Số Lẻ :  Số Trời ), với nõn NGUYỆT 

kết thành : ÂM DƯƠNG : NGUỒN SINH HÓA CỦA VŨ TRỤ. 

Đây là Hình / Tượng:   Father / Mother of God : Bipolar: Lưỡng cực nhất Nguyên: Thái 

cực Âm Dương 

  I vòng ở giữa:  NHÂN:  Con Người  sinh hoạt Ca Vũ theo chiều Tả nhậm. 

 2  ( Số Chẵn: Số Đất ) vòng bên ngoài : ĐỊA: ÂM. Cảnh Sinh hoạt của Chim Muông theo 

chiều Tả nhậm, hướng vào Trung cung, tạo nên cảnh Thái Hòa.   

NHÂN =  THIÊN  ( + ) + ĐỊA ( - ) →  I = 3 + 2 = 5 

( Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ) 
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M Ụ C  L Ụ C  

HAI BIỂU TƯỢNG VỀ  CƠ CẤU VIỆT  NHO     TR. 14 

I.- Cây Phủ Việt 

II.- Trống Đồng Ngọc Lũ  

C H Ư Ơ N G  M Ộ T  

VĂN HÓA  

I.- Vào đề                                                                                   Tr. 24                                                                                

II.- Định nghĩa Văn Hoá                                                               

 III.- Ý nghĩa các Danh từ liên quan                                             

 IV.- Định nghĩa chữ Nho                                                               

 IV.-Cách sống dấn thân trên Nẻo đường Văn Hoá Dân tộc     Tr.28                                                                

 

C H Ư Ơ N G  H A I  

TRIẾT LÝ NHÂN SINH VỚI BA NỀN  TẢNG: 

THỰC,  SẮC, DIỆN              TR.30 

 I.-  Thực: Nghệ thuãt Ăn uống Ngon / Lành theo ba tiêu chuẩn:  

                  Chân, Thiện, Mỹ,                                                                    

 II.- Sắc: Nghệ thuật xây Tổ Ấm Gia đình                                  

 III.-Diện: Nghệ thuật thăng hoa nếp sống Nhân bản                 

 IV.- Nghệ thuật sống Tiết độ theo Văn Hóa Quả dục của Dân tộc                                                                       
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C H Ư Ơ N G  B A   

NÉT LƯỠNG NHẤT  CỦA VIỆT NHO                TR.52 

I.- Vũ trụ                                                                                       

II.- Định nghĩa Vũ trụ 

III.-Cơ cấu Vũ trụ theo Đồ hình Ngũ hành                                 

IV.- Cơ cấu Vũ trụ theo Số độ Ngũ hành                                   

V.- Ngũ hành 5 góc bị trụy thai                                                   

VI.-Hành THỔ: Vector equilibrium  điều phối tứ hành của Ngũ   

       Hành.                                         

 VII.-  Hành THỔ : Nguồn năng lượng bức xạ sáng tạo ra Vũ trụ  

 VIII.- Lạc Thư từ Ngũ hành và Việt tỉnh  

 IX.-Nét lưỡng nhất của con Người đang thành suốt đời    

X.-Bản tính con người chưa thành với thất Tình lục Dục, cần phai Tu   

     Thân: 

 1.- Thất Tình lục Dục 

 2.- Tu Thân theo Ngũ thường 

 3.- Tề gia theo Ngũ luân 

 4.- Trị, Bình theo Dịch lý 

XI.- Đạt quan 

XII.- Nét Lưỡng nhất của Việt Nho 

XIII.- Phân biệt  hai chữ Hùng Dũng 

XIV.- Phân biệt hai chữ Hùng Dũng theo Tây phương  

XV.- Vai trò của nét Lưỡng nhất  

XVI.-Kết luận về nét Lưỡng nhất 

XVII.- Trung Dung với hai câu 

XVIII. Việt Nho và Hán Nho 
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C H Ư Ơ N G  B Ố N  

CÁCH SỐNG “ THỂ  NHÂN ĐÍNH NGHĨA CỦA DÂN TỘC    TR. 69 

  A.- Y PHỤC: ĂN MẶC                                                                                               

   I. Áo dài                                                                              

   II.-Khăn đóng                                                                    

           B.-  GIA CƯ: NHÀ Ở : NƠI ĂN CHỐN Ở                                                                                                                                                       

C.- NGÔN NGỮ : ĂN NÓI THEO NHỊP ĐÔI CỦA DỊCH LÝ                         

   D.- SINH HOẠT: LỄ HỘI, ĐÌNH, ĐÁM .      

   I.- Trống Quân : ĂN CHƠI   

   II.- Đạo Vợ Chồng: ĂN NẰM                                                                                               

                                     

C H Ư Ơ N G  N Ă M  

 NGUỒN SỐNG TÂM LINH CỦA DÂN TỘC  VIỆT NAM    TR.82 

 I.- Vào đề 

 II.- Việt Nho với Ba luật lớn trong Vũ trụ 

 III.- Lời cảnh cáo của Gramaha 

NGUỒN SỐNG TÂM LINH 

 I.- Nguyên lý Tâm linh 

 II.- Những Vị Giáo chủ Đông và Tây 

  1.- Phương Đông 

  2.- Phương Tây 

C H Ư Ơ N G  S Á U  

  ĐƯỜNG VỀ   TÂM LINH: CÁC TÔN GIÁO VIỆT NAM       TR.90 
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 I.- Lão giáo   

  1.- Cách Tổ chức và Nghi thức Đạo giáo 

  2.- Thiên đình .  Đạo giáo 

  3.- Cách Tu luyện  

   a.- Luyện đan 

   b.- Vận khí  

   c .- Lên Trời 

 II.- Phật giáo   

  1.- Bát Chánh đạo 

  2.- Thập nhị Nhân guyên 

  3.-  Tám Ngành Yoga 

  4.- Bảy Luân xa 

 III.- Nho giáo   

  1.- Tu thân theo Ngũ thường 

  2.- Kinh Dịch như một Tâm linh pháp 

  3.- Cách Tu thân theo Dịch lý 

  4.- Nét đặc trưng của Văn Hóa Dân tộc 

 IV.- Công giáo   

  1.- Kinh Hoà bình 

  2.- Meditation & Contempltion 

  3.- Meditation vs  Contemplation 

  4.- Tu trì là gì? 

  5.- Thánh Têrêsa Hài đồng Giê – su 

  6.- Ánh sáng trong đêm đen của Mẹ Têresa Calcutta 

  7.- Yếu tố Cảm xúc và Lý trí trong Đức Tin 

  8.- Hạnh của Vị Thánh nơi cống rãnh 
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  9.- Cuộc hội nhập Văn Hóa của Giáo hội Công giáo VN 

 V.- Cải cách Tin Lành 

  1.- Thần học căn bản: 5 Tín lý duy nhất 

 VI.- Cao Đài   

  1.- Đạo kỳ 

  2.- Lược sử hình thành và phát triển 

  3.-Tổ chức 

 VII.- Phật giáo Hòa Hảo 

  1.-Lịch sử 

  2.-Giáo lý Hòa Hảo 

  3.-Các ngày Lễ Tết. 

C H Ư Ơ N G  B Ả Y  

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN     TR. 166 

TƯ TƯỞNG TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN QUA CÁC THỜI ĐẠI              

1.- Viên Chiếu  ( 999 – 1091 ) 

2.- Trần Thái Tông  ( 1218 – 1271 ) 

3.- Hưng Hải ( 1631 -1718 ) 

4.- Lê Qúy Đôn ( 1726 – 1784 ) 

5.-Ngô Thi Sĩ  ( 1726 – 1780 ) 

6.- Ngô Thì Nhậm (  1746 – 1803 ) 

7.- Phan Huy Ích ( 1750 – 1822 ) 

8.-Trịnh Tuệ ( Thế kỷ thứ XVIII ) 

9.-Toàn Nhật (1750 ? – 1822 ? ) 

10.- Giác Lâm ( Thế kỷ thứ XIX ) 

11.- Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888 ) 
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12.-Lê Văn Siêu ( Văn Minh Việt Nam ) 

C H Ư Ơ N G  T Á M  

 TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN TRONG TRUYỆN KIỀU. TR. 183  

A.- CÁC TIẾT MỤC TRONG TRUYỆN KIỀU                              

B.- CÁC CHỦ ĐỀ  TRONG TRUYỆN KIỀU VỚI BỐN CHỮ:  

 MỆNH, TÌNH, HIẾU, TRINH 

C.- LẦN THEO TINH THẦN  TAM GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU 

1.-Tiếng đàn sơ ngộ “như Oán như Sầu “  theo Dịch lý của nàng  Kiều 

   2.- Mở sổ Đoạn trường 

   3.- Cách đánh ghen nham hiểm của Hoạn Thư 

   4.- Nỗi lòng bối hồi thảm thiết của Thúc Sinh 

   5.-Tiếng đàn “ Nhỏ máu năm đầu ngòn tay “ 

   6.- Từ Hải giúp Kiều “ đền Ơn báo Oán  “ 

7.- Kiều phân xử cuộc đánh ghen của Hoạn Thư 

8.- Lời Tiên Tri của Tam Hợp đạo cô. 

  9.- Tiếng đàn Biến Thông 

  10.-Tu là cõi Phúc, Tình là dây Oan 

 11.- Phật pháp giải nghiệp cho Kiều 

12.- Giác Duyên cứu vớt Kiều 

13.-Kiều gặp Đạm Tiên để trả số Đoạn trường  

14.- Giác Duyên và Kiều tái ngộ 

15.- Nỗi lòng khắc khoải của Kim  Trọng về Gia đình Vương  

       Ông 

16.-  Cả nhà xót thương  cho Kiều nhi  phận bạc. 

17.- Nỗi lòng “ Nung gan sắt , Bào lòng son  “ của chàng Kim 
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18.- Vân nhớ thương chị Kiều 

19.- Kim Vương cất công tìm Kiều 

20.- Vân mơ gặp chị 

21.-Tham dò tin tức Kiều nhi 

22.-Tránh vỏ dưa, Kiều gặp vỏ dừa 

  23.- Hết ngày khổ tận, đến ngày cam lai 

24.-Nỗi lòng xót thương Kiều của chàng Kim 

  25.-Hình ảnh Kiều gieo mình xuống sôngTiền Đường 

26.-Mối tương liên giữa Kiều và Giác Duyên 

27.- Kiều  Kim doàn tụ 

28.- Cả nhà Vương ông “ Gạn đục khơi trong ” chữ Trinh 

29.- Gia đình Vương ông đoàn tụ 

30.-Kim Kiều đoàn tụ 

31.- Khúc đàn “ Đầm ấm dương hòa “ mang âm hưởng Lão  

  Giáo. 

32.- Lời kết  

C H Ư Ơ N G  C H Í N  

NGUỒN GỐC NAN ĐỀ  CỦA NHÂN LOẠI                                       TR.213 

.                                         - VÀO ĐỀ                                                                                                                       

B.-NGUỒN GỐC NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 
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I.- Theo Cựu ước 

II.- Theo Khoa Di truyền 

III.- Tầm  nhìn viễn kiến của Việt Nho về Tiền đồ của Nhân loại. 

C.-  TRÊN CẤP QUỐC TẾ VỚI:    

I.- Đồng quy nhi Thù đồ với Tập tương viễn  

II.- Thù đồ nhi Đồng quy với Tính tương cận 

1.- Sơ nguyên tương về Nguyên lý Mẹ 

2.- Ý nghĩa Bộ Huyền số của Việt Nho:1, 2, 3, 5   

D.- TRONG PHẠM VI QUỐC GIA VỚI: 

  I.-  Quy  tư vs Suy tư 

II.-  Đảng nhi bất Quần. Quá trình  “ Đảng nhi bất Quần “ của đảng CSVN về 

:Văn hóa. Giáo dục, Chính trị , Kinh tế, Xã hội 

  III.- Quần nhi bất Đảng. 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  

NAN ĐỀ  NỘI KHỞI CỦA NHÂN LOẠI                TR. 226 

  I.- Quy tư về nguồn Tâm linh. Quy tư / Suy tư lưỡng  nhất 

II.- Đồng quy nhi Thù đồ  với Tập tương viễn 

  III.- Thù đồ nhi Đồng quy với Tính tương cận 

NAN ĐỀ CỦA QUỐC GIA 

I.- Đảng  nhi bất Quần của CSVN về  Văn Hóa, Chính trị Kinh tế, Xã hội. 

    II.- Quần nhi bất Đảng.  

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  M Ộ T  

CHỦ  ĐẠO HÒA CỦA DÂN TỘC: ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.        TR.240 

A.- HÀNH HƯƠNG VỀ VỚI  GỐC HUYỀN TỔ  VIÊM ĐẾ   ( VĂN HÓA )                                                                                                                 
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B.- HÀNH HƯƠNG VỀ VỚI QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG   ( LỊCH SỬ ) 

I.- Thoát Trung về nơi Gốc Huyền Tổ Viêm Đế: Đoàn Kết Dân tộc. 

II.- Thoát Tà Trị về  nơi Gốc Quốc Tổ Hùng vương: Xây Nhà  Dựng Nước  theo 

Chính Nghĩa Quốc gia với tinh thần: 

NHÂN / NGHĨA BAO DUNG ( HÙNG  / DŨNG ) 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  H A I  

CANH TÂN NẾP SỐNG DÂN TÔC                           TR. 248 

I.-   Liều thuốc “ Cứu Tử hoàn Sinh “ của Dân tộc và Nhân loại “  

II.- Bức thư của Khoa học gia Einstein 

III.- Thiết lập Sách lược” Hòa giải Dân tộc”  theo Dịch lý Âm Dương Hòa    

  IV.- Thiết  lập chế độ Dân chủ  để thực hiện Công bằng Xã hội 

V.-  Thiết lập CHẾ ĐỘ BÌNH SẢN theo Dịch lý để được luôn tiến bộ và ổn  định. 

 1.- Chính trị  với Nhân quyền / Dân quyền lưỡng nhất 

 2.- Kinh tế với Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất 

 3.- Giáo dục với Huấn linh / Bác vấn lưỡng nhất  

 4.- Xã hội với Dân sinh /Dân trí lưỡng nhất  

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  B A  

TRẬT TỰ   THẾ  GIỚI                                      TR.255 

A.- TRẬT TỰ THẾ GIỚI HIỆN NAY 

B.- TRẬT TỰ THẾ GIỚI THEO TINH THẦN VIỆT NHO   

  I.-  Quyền Tự do: Hàng Dọc / Hàng Ngang lưỡng nhất 

  II.- Quyền Tư hữu / Công hữu lưỡng nhất 

  III.-Thiết lập Chế độ Bình sản với hai nền tảng lưỡng nhất trên 

C.-VIỄN KIẾN VIỆT NHO VỀ TIỀN  ĐỒ  CỦA NHÂN LOẠI  
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  I.-Trên  lãnh vực Quốc tế 

   1.-Dồng quy nhi Thù đồ với Tập tương viễn 

   2.- Thù đồ nhi Đồng quy với Tính tương cận 

  II.-Trong phạm vi Quốc gia 

   1.- Quy tư / Suy tư lưỡng nhất 

   2.- Đảng nhi bất Quần 

   3.- Quần nhi bất Đảng 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  B Ố N  

NAN ĐỀ  TƯ BẢN  VÀ CỘNG SẢN                               TR.264 

I.-Tư  bản   

II.- Cộng sản   

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  L Ă M :  C H Ư Ơ N G  K Ế T  

DỰ  PHÓNG TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI 

THEO DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG HÒA     

  Lời Kết cho Cuốn sách  mang tinh thần “ Đông /Tây giao hội  “: 

Tâm linh / Khoa học lưỡng nhất 

T H A M  K H Ả O           T R .  2 6 9  
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CƠ  CẤU  VIỆT NHO 

Hai Biểu tượng về Cơ cấu Việt Nho: Cây Phủ Việt & Trống Đồng Ngọc Lũ 

I.-  CÂY PHỦ VIỆT 

Danh tính là Việt ( Nam ) 

Thể tính là Bộ Huyền số : 2  - 3,  5  ( 2+3 = 5  ) 

 

Cây Búa  ( Phủ ) Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂY PHỦ VIỆT: NỀN TẢNG, CỦA VIỆTNHO 

 

2  Giao long ( RỒNG ) “ cài hoa kết hoa” :Giao thoa 

Giao thoa: Âm Dương  Lưỡng nhất: Hòa 
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3 Người đội lông chim trên đầu ( TIÊN ) nhảy múa. 

Số 2: NỀN TẢNG DỊCH LÝ:  TIÊN / RỒNG 

Số 3 : TAM TÀI: THIÊN + ĐỊA = NHÂN 

NỀN TẢNG XÃ HỘI: TỔ ẤM  GIA ĐÌNH : 

Gia đình: Cha /Mẹ, Con / Cái. 

Gia đình 3 con nai gạc:Nai Cái, Nai Đực, Nai Con 

Số 5: NGUỒN TÂM LINH 

BỘ HUYỀN SỐ VIỆT NHO : 2 – 3,  5    ( : 2 + 3 = 5 ) 

 

II-TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ 

( Trống được tìm thấy ở Phủ Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam  ) 

1.- CÁC DIỄN ĐỀ VỀ TAM TÀI 

Các Diễn đề trên mặt Trống mô tả sinh hoạt của Tam Tài:  Thiên sinh / Địa dưỡng →Nhân  

Hòa.      

Người, Chim, Muông từng cặp, từng tốp đều nhảy múa tưng bừng  theo Chiều Tả nhậm ( 

Chiểu xoắn ốc :spiral   ) hướng về trung Tâm mặt Trống theo Tiết nhịp Âm Dương Hòa  

 

 Ngôi sao ở trung Tâm có 14 tia, chỉ  1 tuần Trăng, 1 tháng có 2 tuần trăng : NGUYỆT. 
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 3 vòng ở trung Tâm    3: Số Lẻ:  Số Trời : THIÊN: DƯƠNG, với nõn NGUYỆT 

ở giữa kết thành : ÂM DƯƠNG :NGUỒN SINH HÓA CỦA VŨ TRỤ. 

Đây là Hình / Tượng: Mother God / Father : Bipolar: Lưỡng cực nhất Nguyên: Thái cực 

Âm Dương 

I vòng ở giữa:  NHÂN:  Con Người  sinh hoạt Ca Vũ theo chiều Tả nhậm. 

2  ( Số Chẵn: Số Đất ) vòng bên ngoài : ĐỊA: ÂM. Cảnh Sinh hoạt của Chim Muông 

theo chiều Tả nhậm, hướng vào Trung cung, tạo nên cảnh Thái Hòa. 

NHÂN =  THIÊN  ( + ) + ĐỊA ( - ) = I = 3 + 2 = 5 

   

II.-  GIẢI MÃ TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ 

 ( Decoding  the Ngoc Lu Brass Drum Symbol ) 

CÁC DIỄN ĐỀ TRÌNH BÀY TAM TÀI TRÊN MẶT TRỐNG 

Nhìn vào Hình Trống Đồng, chúng ta thấy có 6 Vòng chính: 

Vòng Thiên có 3 vòng ở Trung tâm của Trống 

 Vòng Nhân ở giữa có  vòng I   (  I = 5 ) 

Vòng Địa ở ngoài cùng có 2 vòng. 

Theo Tam Tài 

Nhân = Thiên + Địa = 3+2 = 5 = I (  ở  Trung cung hành Thổ ) 
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1.-VÒNG THIÊN: 3 

Vòng Thiên: 3 Vòng chính giữa : Số 3 ( Số Lẻ: Số Trời ) 

Ở Trung Tâm  có 3 Vòng:  Vòng chính giữa, có ngôi sao 14 cánh, giữa hai cánh sao là  hình 

Tam giác gốc ( đỉnh Tam giác chỉa vào trung tâm, tượng trưng cho Âm vật : Yoni  ) , ở đáy 

Tam giác có hình cái Bọc với hai dấu chấm như Lông công, chính là hình của Ngọc hành ( 

tượng trưng cho Dương vật: Lingam ) , đó là Biểu tượng của Âm / Dương: nguồn sinh 

sinh hóa hóa cao nhất trong Vũ trụ. 

Còn Ngôi sao 14 cánh ( 2 ) tượng trưng cho tuần Trăng.  Một tháng có hai tuần Trăng, một 

tuần Trăng Khuyết ( Waning cycle: crescent moon ) có 14 ngày đêm và một tuần Trăng Tròn  

( waxing: full moon cycle ) có 14 ngày đêm. Vậy ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho mặt 

Trăng : Nguyệt hay Âm. 

2 vòng tiếp theo cùng với vòng trung Tâm là 3 vòng,  3 Vòng ở trung Tâm mang số 3 là số 

Lẻ, tương trưng cho Nhật.( theo Văn hoá Việt: số Lẻ là số Trời,( mặt Trời ), tượng trưng 

cho Dương. 

Như vậy, 3 Vòng ở trung Tâm của Trống tương trưng cho Nguyệt / Nhật , hay Âm / Dương, 

hay Yoni / Lingam tức cũng là hình ảnh “ Mother / Father of God “  tức Nguyên Động lực 

( Dynamic force )  hay nguồn Năng lượng tạo nên Vũ trụ : 

E = mc2 ( Einstein ) 

Mystery of The Divine Mother / Father of God 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mary Baker Eddy, who discovered and founded Christian Science, uses the term Father-

Mother for God, not to change His nature but to describe it more meaningfully. This term 

shows that the divine nature includes qualities we associate with both Fatherhood  ( Dụng: 

Ngoại ) and Motherhood (Thể: Nội ), such as Wisdom  ( Dụng ) and Love ( Thể ) .   ( Bên 

Ngoài là Lý nhưng Trong là Tình . Kiều ) 

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

Vậy 3 vòng ở giữa trống Đồng tượng trưng cho  cặp đối cực  “ Nguyệt / Nhật “ chính là 

Thái cực Âm / Dương. hay Tạo Hóa Lư hay Lò Cừ.(  Nền tảng của khung Ngũ hành ) 

Đó cũng là nguồn của nét Gấp đôi quan trọng trong Văn Hóa Việt ( twofoldness ) như trong 

tiếng nói: Nguyệt / Nhật ( Việt ), Nhật / Nguyệt ( Tàu ),  Thực tự / Hư tự : Đi / Đứng, Học 

/ Hiếc, Làm / Lụng  và Hợp Nội / Ngoại chi Đạo: với  lãnh vực  “ Nữ Nội / Nam Ngoại”. 

Sở dĩ có thứ tự Nguyệt / Nhật hay Âm / Dương, Vợ / Chồng  như vậy là do nền Văn hoá 

Việt Nam mang tính chất “Phù  yểu, trọng Nữ” tức được đặt trên Nguyên Lý Mẹ: Mẹ Âu 

Cơ. 

2.- VÒNG ĐỊA: 2 

Vòng Địa: 2 vòng ngoài cùng : Số 2  ( Số Đất : số chẵn ) 

Vòng trong gồm 6 / 8 ( 2X3 / 2X4 ) chim bay lượn theo vòng Tả nhậm đối xứng qua 

Tâm.  Đây là nguồn gốc của thơ Lục Bát.    

Vòng tiếp gồm 10  ( 2 X5 ) hươu lộc < Lộc tục > đang chạy theo vòng Tả nhậm cũng đối 

xứng nhau qua tâm Trống. 

Vòng ngoài cùng có 18 cặp chim ( To / Nhỏ,; đang bay /đứng yên: cặp đối cực Dịch lý )  

tượng trưng cho  18 đời Hùng vương. 

Các Tiểu Thái cực là các cặp số  Chẵn / Lẻ : 2  / 3,  2 / 5. 

Chúng ta nên nhớ 3, 2 là con số tạo nên Tỷ lệ Hòa của các cặp đối cực được Nho gọi là “ 

Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số : 3 Trời 2 Đất là  con số phải  tựa vào để cho các cặp đối 

cực trở thành Lưỡng nhất hay Giao hoà mà Tiến bộ: 

Thiên / Địa = Âm / Dương = Vợ  / Chồng  = 3  / 2. 

( Tình: < 3 > / Lý < 2 > tương tham  ) 

2/3 không là con số Toán học mà là  con số rất uyển chuyển để phù hợp với từng hoàn cảnh 

với từng người, miễn là khi ăn ở với nhau thì  3 Tình 2 Lý, nghĩa là Tình phải nhiều hơn Lý 

để khi có bất đồng thì không xa rời nhau. ( Tình Lý thuộc Tinh Thần làm sao mà đo đếm 

theo Toán học ) 
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3.- VÒNG NHÂN: I 

Vòng Nhân: 1 vòng  ở giữa 3 vòng Thiên và  2 vòng Địa : Người,  Chim ( Sinh vật ) 

(  Cảnh Trời che Đất chở ) 

1 Vòng: Số I:  (  3 + 2→I: Dual unit  ) 

. 

Các Diễn đề trong Vòng Nhân được chia ra làm những phần đối xứng nhau qua Tâm Trống 

Đồng.  ( Các hình được lần lượt nêu lên theo thứ tự  chiều Tả nhậm tức ngược chiều kim 

Đồng hồ ). Chúng tôi bắt đầu từ hình ngôi nhà mái cong có 1 con chim ở chính giữa vòng 

thứ  ba kể từ vòng ngoài vào trong .  

a.- Nhà mái Cong < phía Trên > ( hướng Địa )  theo kiểu nhà sàn, phía trên có: 

1 Chim ( Mặt hướng về Tả nhậm ) , dưới có cặp Gái Trai ( số 2 ) giao tay giao chân gọi là 

cài hoa kết hoa hay hát Lý liên, đối xứng với: 

Ngôi nhà mái Cong < phía Dưới >( hướng Địa )  có 2  Chim ( hướng Tả / Hữu nhậm 

) . dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát Lý Liên. 

1 Chim / 2 chim, Gái / Trai, Tả nhậm / Hữu nhậm đều là các cặp đối cực theo Dịch lý hay 

cũng là các Tiểu Thái cực. 

b.-  Tiếp theo chiều Tả nhậm là : 
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Nhà sàn mái Vòm ( hướng Thiên ) phía trên có:1 Người , dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát Lý 

liên ( Giao Tay Chân với nhau ), đối xứng với: 

 

Nhà Vòm ( Hướng Thiên ) ở dưới, trên có 2 người,, dưới có cặp Gái Trai ( 2 ) hát Lý liên. 

c.- Giữa hai nhà sàn Mái Cong và mái Vòm, ở trên có: 

1 người đang đùa vui với Chim bay trên đầu và Cặp Gái Trai ( 2 )  giã Gạo Chày ( Dương ) 

Cối (Âm )  đứng  đối xứng với: 

1 người vui đùa với Chim bay trên đầu, và Cặp Gái Trai ( 2 ) giã Gạo Chày/ Cối  đứng. (  

Chày Cối đứng gồm: Cối:Nòng” Âm  / Chày: Nọc: Dương  ) 

Các cặp:  1 / 2, Hướng Thiên / Hướng Địa , Gái / Trai, Cối ( : Nòng :Âm ) / Chày: Nọc:  

Dương ) đều là các Tiểu Thái cực. 

 

 

 

 

d.- Cạnh nhà mái Cong ở trên về phía Trái có: 
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2 cặp Gái / Trai ( cặp Gái có tóc dài ở giữa )  đang đánh Trống, cũng đối xứng với: 

2 cặp Gái / Trai đánh Trống phía dưới. 

e.- Tiếp theo chiều Tả nhậm có: 

6  ( 2 x 3 ) người Nữ hoá trang Chim cầm Lao, Giáo, Kèn đang ca vũ, cũng đối xứng với: 

7  ( 3 + 4 ) người Nữ hóa trang Chim cũng cầm Lao Giáo kèn ca vũ. 

Những ngưòi Nữ  hoá trang Chim trên đầu tượng trưng cho Tiên đang ca vũ, 6 / 7 là cặp đối 

cực Chẵn / Lẻ hay Tiểu Thái cực của Dịch . 

g.- Tiếp nữa là :Ngôi nhà Vòm hướng Thiên trước cữa có 1 người đứng đối xứng qua 

Tâm với nhà Vòm hướng Thiên khác, trước cữa có  2 người đứng.    1 / 2 là Tiểu Thái cực : 

Lẻ / Chẵn. 

4.- TÓM TẰT 

a.- Hình ảnh Thái cực Âm Dương 

Các Vòng trên mặt Trống  gồm: Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho Nguyệt, số 3 ( số Trời ) 

của 3 vòng ở trung Tâm tương trưng cho Nhật.    . 

Vậy Ngôi Sao 14 tia và 3 vòng ở trung Tâm Trống tượng trưng cho Nguyệt / Nhật  hay Âm 

/ Dương chính là Thái cực: Âm / Dương 

b.-Tam tài ( Trinity) 

Mặt khác: 

3 vòng ở Trung Tâm, số 3 là số Trời ,tượng trưng cho Thiên. 

2 vòng ngoài cùng, số 2 là số Đất, tượng trưng cho Địa. 

1 Vòng ở giữa vòng Thiên và vòng Địa, tượng trưng cho Nhân. ( =Thiên + Địa: Dual unit ) 

. 

Vậy các Diễn đề trên mặt Trống Đồng diễn tả thuyết Tam Tài của Nho: 

Thiên  ( 3 ) + Địa ( 2 ) = Nhân ( 5 →I :Dual unit ) 

Tam tài là nền tảng quan trọng của Nho. 

Nho định nghĩa :Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức (  virtue ) Con Người là Tinh hoa (crystal 

)của Trời Đất ( Heaven and Earth ) 

Vòng Thiên gồm Diễn đề  Nguyệt / Nhật  hay Âm / Dương  cũng là nguồn Động lực Sinh 

sinh Hóa hoá của Vũ trụ. 
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Vậy 3 Vòng ở Trung Tâm tượng trưng cho Thái cực  ( Ultra Supreme ) Âm / Dương  (  

Yoni / Lingam  ) nguồn sáng tạo ra Vũ trụ, mà Einstein đã phát hiện ra, đó là nguồn:  E = 

mc2 ( : Nặng lượng tạo nên Vũ trụ hay Nguồn Tình Thương . 

Đồ hình và Số độ sẽ được trình bày theo khung Ngũ hành được phân cực từ Thái cực Âm 

Dương tới Cửu trù Hồng phạm làm nên Cơ cấu  (structure )Việt Nho  ( Confucéism ) với 

Tinh thần Triết lý An vi.. ( Philosophy of harmony or of reconciliation by dialog ) 

Đồ hình ( graph ) là  “ số vòng trên mặt Trống mang số độ; 3, 2, I  tượng trưng  “ 

cho quan niệm về Vũ trụ và Nhân sinh.[ world view & philosophy of life ]  ( Thiên, Địa, 

Nhân )  cùa Việt Nho 

Ý nghĩa các Huyền số  ( mystical numbers ) 1, 2, 3,  5  là nội dung   content ) của 

Việt Nho 

c.- Sinh hoạt của Tam tài 

Các cặp đối cực ( opposite term ) của Dịch lý ( Principe of Change )  như: Gái / Trai, 

các cặp Chim ( Mái / Trống, To / Nhỏ, Đang Bay  / Đứng yên  ( Động / Tĩnh ), đoàn hươu 

lộc đang chạy, Gái /Trai giã gạo bằng Cối / Chày  ( mortar and pestle ) đứng, nhà vòm hướng 

Thiên / Hướng Địa, cách trình bày theo Tả nhậm  ( anticlockwise ) thuận Thiên đều diễn tả 

sinh hoạt của Cuộc Ca Vũ  của Tam Tài  theo Dịch lý. Đó là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ  ( 

cosmic rhythm  ) mang tinh thần   Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân Hòa.   ( Heaven and Earth 

nurturing Human being in peace ) 

Cuộc Ca vũ Thiên Địa Nhân theo đường xoắn ốc  ( spiral ) hướng vào Trung tâm của mặt 

Trống  là tinh thần “ Chí Trung Hoà “ của Triết lý An vi có gốc từ Dịch lý, Lý của Nghịch 

số ( Dịch: Nghịch số: Âm / Dương hòa ( Ying /Yang dual unit )   

e.- Nhân diện nguồn gốc của Cơ cấu Việt Nho và Triết Lý An vi 

Các Tiểu thái cực chính là nền tảng của Nho, khởi từ Thái cực  Âm / Dương được phân cực 

thành các cặp Tiểu Thái cực như  đã nói trên.  

Trong Nho  Thái cực được phân cực  ( polarization ) thành  2 cặp: Thủy / Hỏa.  Mộc / 

Kim để lập nên Đồ  Ngũ hành ( Five agents ),  Ngũ hành là khung ( Cơ cấu ) tạo nên 

Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

 Cuộc Ca vũ tưng bừng của  Thiên - Nhân - Địa  qua các Tiểu Thái  cực theo hướng Tả  

nhậm chính là Tinh thần Thái hòa thuận Thiên  ( Heaven’s will ) thuộc Tiết nhịp Hòa 

của Vũ trụ ( Cosmic rhythm ). 

Tinh thần đó cũng  chính là  Tinh thần Triết lý An Vi ( Philosophy of Harmony  hay 

Philosophy of Reconciliation ( Triết ly Hòa giải ), nhờ cách hành xử “ Chấp kỳ Lưỡng đoan  

< two extremes > ( chấp nhận hai đầu mối của Đối cực ) và Doãn chấp kỳ Trung ( nhờ cặp 

Đối cực < Tương thôi ; fight and cooperate with each other>  hầu đạt vị thế   Chí Trung để 

đạt trạng thái Quân bính động  ( dynamic equilibrium ) mà Hoà với nhau. )” 
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Tóm lại các Diễn đề  ( engravings ) trên mặt Trống Đồng Ngọc Lũ chính là Diễn đề về 

Cơ cấu Việt Nho và Tinh thần Triết lý An vi .   

Vậy:  Cơ cấu của Việt Nho là bộ Huyền số : 2 – 3 , 5. 

 

Ý nghĩa Bộ Huyền số : 1,  2 – 3 , 5 

Số 1 

Số 1 là toàn thể, là hoàn hảo, tượng trưng cho Thượng Đế 

Số 2 

Vũ trụ quan động 

 Dịch Lý Âm Dương Hoà : Nguồn Sinh sinh Hóa hóa của Vũ trụ 

Số 3 

Số 3 : Tam Tài : Nhân = Thiên + Địa 

Nhân sinh quan Nhân chủ 

Con Người Tự Chủ, tự Lực, tự Cường 

  

Số  5     ( :2 + 3 = 5 ) 

Nguồn Tâm linh : Nguồn Sống & Nguồn Sáng 

 Nguồn Năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ: E = mc2 và điều phối Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ. ( Xem thư của Einstein gởi cho con gai Liersel ở phấn Tham luận ) 
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C H Ư Ơ N G  M Ộ T  

VĂN HÓA  

I.- VÀO  ĐỀ 

Văn Hóa là danh từ nơi cửa miệng của mọi người, cạnh đó còn có nhiều danh từ liên quan 

như   Văn  hoa, Văn minh, Văn Hiến, Văn học, Văn chương, Văn thân. . ..cần phải rõ 

nghĩa. Là người học hỏi về Văn Hóa chúng ta cần tìm hiểu cho rõ, trong những chữ đó thì 

Văn Hóa là danh từ chủ chốt. 

Chữ  Nho là chữ  tượng ( phỏng theo, bắt chước, tương tự  ) Hình, tượng Ý,  tượng Thanh 

được cấu thành bởi các căn ngữ ( radical ), mỗi căn ngữ có ý nghĩa riêng, tổng hợp  các Ý 

đó là ý nghĩa của từng chữ, nên  chúng tôi dùng lối Chiết tự để tìm hiểu cho rõ hai chữ Văn 

Hóa quan trọng này, nghĩa là chia các chữ đó  ra  các căn ngữ lập thành nên chữ đó, mà tìm 

hiểu  tận nguồn gốc. 

II.- VĂN  HÓA   文 化 

Chữ Văn = 文= 亠 +乂= Bộ đầu + chữ Nghệ 

亠 : Bộ đầu. trong Từ điển cho là không có nghĩa. Theo Hình Tượng mà chúng tôi giải thích 

như  sau: .  Dấu chấm là một điểm, là Nhất, còn nét gạch ngang thẳng là TẬP HỢP   ( 

ensemble ) nhiều điểm  kết lại mà thành, tượng trưng cho Đa. 

 [A line is defined as a set of all points that are the same distance from two given points. For 

a line to form, you must connect points, thus its correct to say a line is formed when you 

draw a locus  ( Qủy đạo ) of a given point.] 

Bộ  đầu: “ Nhất / Đa “  là cặp đối cực được Lưỡng nhất ( 2→1’; Dual unit:  cả hai  hòa 

hợp nhau làm một  ). 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
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Bộ đầu 亠 tương tư như câu: E Pluribus Unum’ :Out of many (  Đa ): One ( unum:   Nhất 

): Đa trở thành Nhất, tượng trưng cho Đoàn kết. 

[ Mỏ chim Đại Bàng ngậm giải lụa mang câu: E Pluribus Unum trong Great Seal of USA ] 

. 

Cũng tương tự như chữ Univers ( tiếng Pháp),  Univers : Uni  ( Un: Một ) + vers: tiến tới, 

trở thành :Vũ trụ:  Đa trở nên Nhất . French: univers :espace; tout; cosmos ] 

 

乂: Chữ  Nghệ  gồm nét Phẩy丿 và nét Mác乁  , [ Phẩy ( 丿< Dương : Hữu nhậm  > )  / [ 

nét Mác:乁 < Âm : Tả  nhậm > ]  giao thoa hay Lưỡng nhất theo tinh thần Dịch lý  Âm 

Dương Hòa . 

Vậy chữ Văn 文 tượng trưng cho mọi cặp ĐỐI CỰC Lưỡng nhất trong Vũ trụ mang 

tinh thần  “ Dịch lý Âm Dương Hòa  “ hầu được biến hoá trong trạng thái quân bình 

động để vừa tiến bộ vừa ổn định. 

  Chữ Hóa: 化= 亻 ( nhân đứng ở bên trái  + 匕 ( Bộ Chủy ) 

亻: Nhân đứng là người, 匕: Chuỷ là là cái muổng để múc thức ăn: Thức ăn Vật chất và 

Tinh thần không thể thiếu, đó là những lời văn vẻ, dịu dàng ,đẹp đẽ, nhu thuận,chứa Lễ, 

Nghĩa, Liêm, Sỉ để Cảm hóa nhau, giúp nhau Cải hóa, nghĩa là sửa đổi cái Bất toàn, làm 

cái nhỏ thành to, cái đơn giản  thành phức tạp, cái tầm thường thành phi thường . . . nhất là 

hoàn thiện mọi việc Làm bất cứ Nhỏ To, hoàn thiện mọi mối Liên hệ hòa với mọi người 

từ trong Gia đình ra ngoài xã hội, để tạo ra môi trường sống an bình, hạnh phúc. 

Vậy sinh hoạt Văn Hóa là dùng lời hay, ý đẹp, dịu dàng, khoan hòa nhu thuận để Cảm 

hóa nhau, giúp con người Cải hóa ngày một tốt lành hơn, để  sống hòa với nhau, sống 

an bình hạnh phúc hơn, chứ không là dùng Lý lẽ giúp tranh cãi nhau để dành Hơn 

thua, được mất, đẩy đối phương vào chân tường, mạt sát nhau mà thủ thắng, kết quả  

chỉ đem lại Hận thù và  khổ  đau cho nhau!. 

Sau đây là cách sinh hoạt của hai nền Văn Hoá: 

1.- Văn Hóa Nông nghiệp thì khoan hòa nhu thuận, nhờ sống gần với Thiên 

nhiên theo tinh thần Dịch lý Âm Dương hòa tức là nét Lưỡng nhất của nền Văn Hóa mà 

chúng ta vừa bàn ở trên. Đây là lối hành xử  lưỡng lợi,  ( win – win solution ) ai gần với Lẽ 

công chính hơn thì đạt phần hơn,còn đối phương cũng không thua hoàn toàn, vì cả hai chưa 

ai là hoàn thiện để dành lấy tất cả, giúp hai bên sống Hòa với nhau . 

2.- Văn Hoá Du mục thì bạo động và mưu mánh như CS, Taliban, các nhóm khủng 

bố, cách sinh hoạt của họ theo tinh thần “ Mâu thuẫn thống nhất  “ khi sinh hoạt với nhau 

thì dùng bạo lực và mưu gian để đánh bại  bên kia, đây là cách hành xử theo lối Được / 

Thua  (  win – lose  ) solution,   gây bất hòa với nhau. làm tan gia đình, nát xã hội. 

https://www.interglot.com/dictionary/fr/en/translate/espace
https://www.interglot.com/dictionary/fr/en/translate/tout
https://www.interglot.com/dictionary/fr/en/translate/cosmos
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%96
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Sở dĩ Lịch sử thế giới là Lịch sử của cá Lớn nuốt cá Bé,. mạnh  được yếu thua , vì con 

người của phía cá Bé chưa đạt  vị thế con người Nhân chủ : con người tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường . nghĩa là con người phải có   “ một Tâm hồn minh mẫn trong một Cơ  thể  tráng 

kiện “, nghĩa là  Hùng Dũng ,  

Hùng  ( Brave ) là phải có sức  mạnh cơ bắp  ( đoàn kết nhờ Văn Hóa ) để  chống lại sự ăn 

hiếp, Dũng ( Courage ) là sức mạnh Tinh thần có khả năng tự chế không làm  điều bất 

nghĩa ( bất công ) . Đó là lý do mà Tổ Tiên chúng ta đã khuyên: 

“ Huyết khí chi dũng, bất khả hữu “: Cái sức mạnh của huyết khí ( Hận thù ) nghĩa là của 

Cơ bắp mà thôi thì không nên có. 

Còn “ Nghĩa khí chi dũng bất khả vô “ : Cái sức mạnh của Nhân Nghĩa, tức là cái dũng 

của lẽ công bằng   ( xã  hội  ) thì không thể không ! 

Trong khi nước Tàu to lớn mà vẫn bị quân Nguyên < Mông Cổ > ( 1206 – 1402 ) đánh bại 

và độ hộ , quân Nguyên đã cày nát từ Tây sang Đông, nhưng qua đánh Việt Nam 3 lần trong 

60 năm, nhưng đều đại bại. Quân Mông Cổ là quân Du mục, còn Việt Nam  sống theo Văn 

Hóa Nông nghiệp . Như  vậy, Tổ Tiên chúng ta có yếu hèn và quê mùa  không ?, Văn Hóa 

chúng ta có bạc nhược không, quả là chúng ta suy yếu, còn Văn Hoá thì không ! 

Suy  yếu vì một số đã bị Lạc Hồn Dân tộc. mà đi hoang, ăn phải  bã  độc tài, nên u mê 

theo chân kẻ thù, một số thì vong Nhân vong Thân, quên Tình Nghĩa Đồng bào! Đó là 

lý do tới nay, Dân tộc chúng ta  chưa  vươn  lên được. 

III.- Ý NGHĨA NHỮNG CHỮ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN HÓA: 

Văn  hoa, Văn minh, Văn Hiến, Văn học, Văn chương, Văn thân 

Văn hoa:  ( Ornate, to be flowery) Vẻ đẹp của mây — Đẹp đẽ rực rỡ. 

Văn minh: ( civilization. To be civilized )  Trạng thái tiến bộ khai hóa trong xã hội loài 

người. § Nói tương đối với “dã man”.     Đẹp đẽ sáng sủa — Chỉ cái mức sinh hoạt sáng đẹp 

của những xã hội tiến bộ. 

Văn Hiến: (civilization  )  Những người hy hiến Thân Tâm cho nền Văn Hoá  ( Kim 

Định ) 文学:Văn học  ( Literature )   Văn học, văn chương: Literature. 

文憲:Văn hiến : Civilisation .  Phép tắc tổ chức xã hội và cuộc sinh hoạt đẹp đẽ của 

một dân tộc có trình độ cao. 

文獻:Văn hiến : Civilisation . sách vở văn chương của một đời nào hay của một 

người hiền nào còn lại. 

Văn học:文學 ( Literature ), Văn học, văn chương:Việc nghiên cứu, tìm hiểu văn 

chương — Chỉ chung các công trình khảo cứu, sáng tác. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E5%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20h%E1%BB%8Dc
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E6%86%B2
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20hi%E1%BA%BFn
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E7%8D%BB
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20hi%E1%BA%BFn
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E5%AD%B8
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文章:Văn chương: Literature. Văn chương: Lời nói hay đẹp được viết thành chữ, 

thành bài. Đoạn trường tân thanh : » Văn chương nết đất thông minh tính trời « 

文紳: Văn thân  (scholar )  Người có Văn học. 

文身: Văn thân: tattoo.    Vẽ vằn vào người, tục lệ thời cổ.Vẽ mình, nhuộm răng, để  

tóc dài. 

 

IV.- ĐỊNH NGHĨA CHỮ NHO 

 

Nho: 儒= 亻+ 需= Nhân đứng + Nhu 

Nho: 儒 

1.- Học trò 

2. Nho nhã 

3. Đạo Nho 

   Nhân đứng: 亻 ( 人):Người 

Nhu 需: đồ dùng. nhu cầu, cần thiết : Nhu yếu thâm sâu của con Người. 

NHO 

 Nho là nền Văn Hóa ” khoan hòa nhu thuận “ với “ nhu yếu thâm sâu “ của con Người. 

Nho còn được định nghĩa:  “   Thông Thiên Địa Nhân  “ viết Nho: Nho thông suốt được cả 

ba cõi: Trời Đất Người’: Tam tài .  

Trời là Thiên hoàng 

Đất là Địa hòang 

Người là Nhân hoàng 

Đây là vị trí cao cả nhất của con Người có thể có được, nhưng con Người luôn tìm cách 

sống thuận với Thiên lý tức là Dịch lý để sinh tồn và phát triển. 

Vậy Nho là đạo Nho:  “ Khoan hòa nhu thuận “.  Đạo Nho là đạo của con Người cần 

có, đó là  Thiên tính gồm 3 nhu yếu thâm sâu của con Người là: Thực, Sắc, Diện.    Đây 

là nền tảng Triết lý Nhân sinh của Việt Nho. 

Xưa nay, khi làm Văn Hóa người ta chỉ chú trọng tới Văn học Nghệ thuật tức là  “ Nghệ 

thuật vị Nghệ thuật, “ còn triết lý Nhân sinh là “ Nghệ thuật vị Nhân sinh”  thì lại chê là 

bản năng thấp hèn, nên không màng tới, khi mất Gốc Nhân bản này thì con Người rơi 

xuống Vật bản, nên  hết còn là người to lớn cao qúy, cả cuộc đời chỉ dùng Duy Lý để dành 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E7%AB%A0
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20ch%C6%B0%C6%A1ng
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E7%B4%B3
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20th%C3%A2n
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87%E8%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/hv/v%C4%83n%20th%C3%A2n
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Hơn Thua cũng như chỉ biết dơ nắm tay để dành miếng ăn, lấy việc tranh dành cướp bóc, 

giết nhau làm anh hùng Kách mạng . 

Việc thực hiện công bằng Xã hôi không phải cào bằng tất cả mà chia đều, mà là thực hiện 

công bằng xã hội bằng cách điều hòa Công hữu và Tư hữu sao cho lưỡng nhất để cho ai  

ai trong xã hội cũng có đời sống, tuy còn thấp hay cao,  nhưng cũng xứng với Nhân 

phẩm, nhất là  xây dựng nên xã hội thành Môi trường có đủ cơ hội và phương tiện giúp 

cho mọi người đều có cơ hội phát triển toàn diện. 

Sự cách biệt về tài sản trong Xã hội một phần do Thiên bẩm và phần khác do Nhân vi 

(  qua sự Áp bức Bóc lột ). Sự cách biệt về tài sản do sự bóc lột thuộc Nhân vi mới là 

Bất công xã hội. 

Những người được sinh ra có trí óc thông minh và cơ thể khỏe mạnh mà giàu,  không 

gây ra bất công xã hội, nếu họ không áp bức bóc lột ai . Đây là yếu tố Thiên bẩm, nếu 

muốn thực hiện Công bằng xã hội tuyệt đối thì cứ  bắc thang lên hỏi  Ông Trời rằng 

sao “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra” ! 

Thiên bẩm không là bất công xã hội mà là  môi trường Thượng Đế có ý tạo ra để giúp 

mọi người  vươn lên về mặt vật chất lẫn tinh thần để có Nhân phẩm hầu thăng hoa cuộc 

sống, trong Thánh Kinh có nhắc câu chuyện Thiên Chúa cấp phát cho mỗi người một 

số lạng khác nhau, nhưng Thiên Chúa chỉ Tính tỷ lệ số Lời theo lạng vàng đã giao  mỗi 

người mà xét  “ công lao làm người  “ của từng ngưòi .  Số Lời đây là Nhân phâm. 

 Xưa nay, khi làm Văn hóa nhiều người chỉ chăm lo về phần Văn Học Nghệ thuật mà 

không lưu tâm đủ về nhu cầu Nhân sinh, vì không đủ vật chất cũng như cơ hội và  

phương tiện phát triển thì làm sao  con người thăng hoa được cuộc sống ? 

“ Nghệ thuật vị Nhân sinh  “ là Gốc,  “ Nghệ thuật vị Nghệ thuật “ là Ngọn của Văn 

hóa. 

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật lưỡng nhất tạo nên = Việt Nho. 

Do bị mất Gốc, nên Văn Hóa mới bị sa sút. Con dân mất Hồn Nước nên mới đi hoang 

ăn phải độc được , nên nhận lầm Tổ Tiên, thay vì Tiên Rồng lại rước Ma quỷ Mác Mao 

lên Bàn thờ mà chiêm bái, nên mới bị ngộ độc mà lú lẫn, khiến cái nhìn bị đảo lộn, nhìn 

Gà hoá Cuốc, nhìn Đồng bào thân thương thành kẻ thù không đội trời chung, nhận kẻ 

thù truyền kiếp làm quan thầy với Bùa mê thuốc lú   “ 4 tốt với 16 chữ vàng “ cùng với  

xảo ngôn “ Núi liền Núi, Sông liền Sông,  Môi hở Răng lạnh ”  cùng với những mối Tương 

liên vớ vẩn, những mong hoàn tất Thâm mưu cướp đoạt, khởi từ Hiên Viên Hoàng Đế tới 

nay đã  4718 năm  của Kẻ Thù truyền kiếp phương Bắc! 

 

V.- CÁCH SỐNG DẤN THÂN 

TRÊN  “ NẺO ĐƯỜNG VĂN HÓA  “ CỦA DÂN TỘC 
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  Nho là nền tảng của Văn Hoá Việt Nam, nên chúng tôi có trưng một số chữ Nho để 

giúp chúng ta thấy rõ Văn Hóa từ Gốc tới Ngọn, vì bỏ Nho thì Văn hóa của Dân tộc ta 

mất đi Nền tảng tầm thường cùng với Tinh hoa cao qúy ! 

:” Đông phương chủ trương: Dị giản nhi đắc thiên lý, 易 簡 而 得天 里" (Hệ Từ), và "thiết 

vấn nhi cận tư, Nhân tại kỳ trung hỹ, 設 問 而 近 思, 仁 在 其 中 矣, LN.XIX.6".  

"Có giản dị mới đắc Thiên lý, mới đạt Đạo. Hỏi về những điều thiết yếu, suy tư về những 

điều gần gũi, là Đức Nhân nằm ở chỗ đó". 

Trên con đường tìm về nguồn Đức Nhân, Tổ Tiên Việt cũng khởi  đầu tự Mình, khởi từ 

những cái Dễ nhất, cần Thiết nhất  như Nhu yếu thâm sâu của con Người,  mọi người 

dân đều có thể tham gia, không như chế độ Nô lệ , giai cấp quý tộc thì có Văn Hoá. Còn 

dân chúng thì không, họ chỉ cần làm việc theo sự sai bảo của  Chủ là được. 

Là con Người mang tính chất Lưỡng  thê ( amphibian ) theo Nhất nguyên lưỡng cực ( 

Thái cực: bipolar ) , nên  Tổ Tiên Việt không Duy Tâm, chỉ lo phần Tâm linh, cũng không 

chọn Duy vật để  “ coi Của trọng hơn Người “, Tổ Tiên không những chọn cả Tâm lẫn 

Vật, mà còn là Tâm / Vật lưỡng nhất ( Dual unit: Deux → Un ) theo Tinh thần Âm 

/Dương Hòa, tức là Thái cực: Dịch lý cũng là Thiên lý . 

Trong nếp sống Văn Hóa, Tổ Tiên chúng ta  không những  lấy nguồn cảm hứng từ: “ 

Hưng ư thi, Lập ư Lễ và cả Thành ư Nhạc “ ( I ) , do đó mà nền Văn Hóa không những 

chỉ có Văn Học Nghệ thuật mà còn có cả Triết lý Nhân sinh . Triết lý Nhân sinh khác 

với triết Tây là thứ Triết mà Péguy đã mỉa mai: "Triết học là cần trước nhất cho không 

ai hiểu được mình nói cái gì". 

Đặc biệt Văn Hóa  của Tổ Tiên có nét Gấp đôi từ Thái cực, nên có Gốc là Triết lý Nhân 

sinh được gọi là “ Nghệ thuật vị Nhân sinh  “ và Ngọn là  “ Văn học Nghệ thuật “  hay 

là “ Nghệ thuật vị Nghệ thuật “.    

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật lưỡng nhất = Việt Nho 

Triết lý Nhân sinh với  “ 3 nhu  yếu thân sâu của  con người “ với 3 nền tảng : 

“ Thực, Sắc, Diện : Thiên Tính dã “: 

1.- Thực : Ăn uống cùng tiện nghi  để sinh tồn và  phát triển. 

2.- Sắc: Sắc dục để  thỏa mãn Dục tính và tham gia vào cuộc sinh sinh Hóa hóa của 

Vũ trụ để nối dõi Tông đường . 

3.- Diện: Phải Thăng hoa cuộc sống  làm cho cái Thể  ( nội ) được tốt, giúp cái Diện  

( ngoại ) được Lành: Đó là  Nhân  phẩm : Nhân / Nghĩa, Bao dung ( Hùng  / Dũng) 

Triết lý Nhân sinh với nền tảng: Thực, Sắc, Diện là Gốc của Văn Hóa, gọi là Nghệ thuật vị 

Nhân sinh 

Nghệ thuật vị Nhận sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật lưỡng nhất = Việt Nho 
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Xưa nay , người ta chỉ say mê Văn Học Nghệ thuật, mà lơ là Triết lý Nhân sinh, bỏ đói 

con Người , nên xầy ra tính trạng Lạc Hồn Dân tộc mà đi hoang, rước  “ độc dược bạo 

tàn Mác Mao và Tinh thần  Duy lý cực đoan” về mà  đấu đá nhau, xé toang Bọc Âu Cơ 

Tổ mẫu : Tình / Nghĩa Đồng báo , làm cho tan Nhà nát Nước! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C H Ư Ơ N G  H A I  

NHỊP SỐNG THEO TINH THẦN  LƯỠNG NHẤT   

CỦA “DỊCH LÝ  ÂM / DƯƠ NG HÒA“  

I.- VŨ TRỤ 

Vũ trụ  theo cặp  Time / Space  Lưỡng nhất  của Einstein: 

VŨ ( không gian ) / TRỤ ( Thời gian ) lưỡng nhất : 

VŨ TRỤ ( Time  ( Sợi Dọc ) / Space ( Sợi Ngang ) continuum ) 
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Warping Time and Space ( SPACE.com) 

Time –Space – Continuum của Einstein cũng như Lạc Thư của Tổ Tiên Việt, chúng tôi 

trưng lên đây để  thấy có sự gặp gỡ giữa Đông và Tây về Quan niệm Vũ trụ, thực sự chúng 

tôi chưa đủ trình độ Khoa học để hiểu thấu triệt được. 

II.-  ĐỊNH NGHĨA VŨ TRỤ 

[ " Thượng Hạ tứ phương viết Vũ 

Cổ vãng kim lai viết Trụ "] 

( Lục Cửu Uyên ) 

( Trên dưới  bốn phương  là  Vũ :Không gian. Qua lại Cổ Kim là Trụ: Thời  gian . 

III.-  CƠ CẤU VŨ TRỤ  ĐƯỢC XẾP THEO ĐỔ HÌNH NGŨ HÀNH 

HỮU /  VÔ:  < Thủy/ Hỏa > – THỔ: VÔ - <Mộc / Kim > : 

Tạo Hóa lư  ( Ngũ hành ) 

Năng lượng tối / Năng lượng sáng  lưỡng nhất: Năng lượng Vũ trụ 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 

( 2 :Nam  ) Hỏa 

↑ 

( 3: Đông  ) Mộc ←  THỔ: 5: Trung Ương → Kim (  Tây:4 ) 

↓ 

( Bắc:1 ) Thủy 

 

IV.- CƠ CẤU VŨ TRỤ  ĐƯỢC XỀP   THEO SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH 

Vòng Trong vòng Ngoài của Ngũ hành 

1 / 2  ( Tung ) - 5 – 3 / 4 ( Hoành ) 
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5 +1 = 6 , 

5 + 2 = 7 

5 + 3 = 8 

5 + 4 =  9 

 

V.-  NGŨ HÀNH BỊ TRỤY THAI  THEO VẾT CHÂN 

HÁN NHO BÁ ĐẠO 

 

Hình Ngũ hành  “ 5 góc ,mất Ruột “  cùng “ sinh khắc tai dị  “  của Hán Nho 

 

Có lẽ vì bị ám ảnh bởi chữ Ngũ, nên có Vị nào đó có sáng  kiến đưa HÀNH THỔ ra chiếm 

một góc để cho đủ 5 góc, Thổ là ruột của Ngũ hành, Ngũ hành mất ruột Thổ nên bị Trụy 

Thai,  họ đâu biết  THỔ là Tâm đối xứng của các cặp đối cực Thủy / Hỏa, Mộc / Kim, 

giúp cặp đối cực tương thôi với nhau để vừa Tiến hóa vừa đạt trạng thái Quân binh 

động , Ngũ   hành là nguồn sinh sinh hóa hóa tạo ra Vũ trụ, họ có ngờ khi đưa Hành 

Thổ ra ngoài, thì phá cơ cấu của Ngũ hành tức là Cơ cấu Vũ trụ,  phá luôn cả Dịch lý 

là phá mất linh hồn Thái hoà của Nho..  

Nên nhớ khi đánh mất Tâm đối xứng thì đánh mất Dịch ,Vũ trụ sẽ tan tành ! 

Chúng ta nên biết: 4 hành:  Thủy/ Hỏa, Mộc / Kim  nhờ sự điều phối của năng lượng 

hành THỔ  mà thành Thế  giới Hiện tượng , còn Thổ là năng lượng  tạo ra và điều hành 

Vũ trụ mà Einstein đã  công thức hoá bằng : E= mc2. 

Theo Cơ học, Thổ  là vectơ cân bằng ( Vector equilibrium  ) vì Hợp lực ( Resultant  ) 

của Vectơ bằng 0 Newton, theo Nho thì Thổ cũng tương trưng cho VÔ CỰC, ( Chân 
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không )  Thổ cũng là dynamic equilibrium  hay nguồn năng lượng bức xạ miễn phí vô 

tận có công thức E= mc2  ( Einstein)  

_________________________________________________________________ 

 

 

VI.- HÀNH THỖ LÀ VECTOR EQUILIBRIUM 

ĐIỀU HÒA TỨ HÀNH CỦA NGŨ HÀNH 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc←THỔ→Kim 

↓ 

Thủy 

 

 

 
 _______________________________________________________________________ 

 

Vectơ Quân bình  ( Vector equilibrium ) đóng vai trò hành Thổ, nguồn năng lượng tạo 

ra  64 Quẻ Dịch và duy trì thế quân bình mọi Biến dịch Tiến bô và Ổn định trong Vũ 

trụ. 

What is the meaning of vector equilibrium ? 

Equilibrium of vectors means simply that the sum of vectors equals zero. In the fiest 

experiment we hang weights attached by a string to a central pointm and determine 

the direction where the weights must be located so that the entire apparatus is in 

equilibrium. 

Eight tetrahedra   ( Tương đương với Bát quái: 8 quẻ Dịch ). 

Each vector has 4 dimensions ( 4 x 8 = 32 ), in which it could turn inside out ( 32 x 2 = 

64 Quẻ kép của Dịch).    
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It uses all 4 of them  ( Thuỷ / Hỏa. Mộc /Kim ) through the vector equilibrium’s common 

center and generates eight  tetrahedral. The vector  equilibrium is a tetrahedrom 

exploding itself, turning itself inside out in four possible directions.  June 1, 1980. The 

resulting array of vectors is the” isotropic vector matrix ‘, a space -filling network of 

continuously alternating octahedra  and tetrahedra …In fuller’s works,the IVM is “  a  

multidimensional matrix in which the vectexes are everywhere the same and 

equidistant from one another “ ( 22.25 ). If the object is at equilibrium , then the 

netforce acting upon the object should be 0 Newton. Thus if all the forces are added 

together as vectors, then the resultant force( the vector sum ) should be 0 Newton. 

 

Pictures of the tetrahedron, the cube, the octahedron, and the icosahedron. 

   

 

_________________________________________________________________  

Vậy, chính vector equilibrium là động lực giúp các cặp đối cực Thuỷ / Hoả. Mộc / Kim  

tương tác với nhau sinh ra bát quái ( Octahedron ), vectơ  quân bình ( vector equilibrium )  

có 4 kích thước và có thể xoay mặt trong ra ngoài tạo ra 64 quẻ Dịch và điều phối sự cân 

bằng  để điều hòa Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ,. 
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4 hành xung quanh tượng trưng cho Hữu, Thổ ở trung tâm tượng trưng cho Vô 

Hữu / Vô →Vũ trụ. 

Trước đây Hán Nho đã không hiểu  vai trò điều phối của  hành Thổ với các cặp đối cực, ( 

Theo luật Bù  ( Receiving : + ) , Trừ ( Giving  : - )  cũng như  “ tương sinh tương khắc “  quái 

dị để Nhâm, Cầm, Độn, Toán, cùng với Phong thủy  theo mê tín dị đoan!.   ‘ 

Hành Thổ là động lực điều phối các đối cực trong Vũ trụ để tạo ra Dịch lý,  Dịch lý là luật 

Biến hoá Bất biến trong Vũ trụ qua   “ Đại Đạo Âm Dương Hòa “  tức là nguồn Thái hòa 

trong Vũ trụ được diễn tả qua các Diễn đề trên mặt Trống Đồng  ( xem Giải mã Trống Đồng 

ở dưới  ) 

Chúng tôi đã giải thích vai trò quan trọng của hành Thổ trong nhiều cuốn sách, nên xin miễn 

nhắc lại ở đây. 

Ngày xưa, vì không hiểu vai trò của hành  Thổ, nên  mới nói Nho giáo bị sa đoạ là do đánh 

mất “ Vi ngôn đại Nghĩa : Âm Dương Hòa  “ , tức là đanh mất tinh thần Thái Hoà của Nho 

vì hiểu sai chức năng của hảnh Thổ 

Trong Khung Ngũ hành số  độ, hành Thổ có số  độ  là 5. Số 5 là Angel number   (  Số Thiên 

Thần ) có tính chất Balance ( Quân bình ) , nghĩa là hành Thổ điều phối các cặp đối cực 

giúp đạt thế Quân bình động. 

 

VII.- HÀNH THỔ LÀ NGUỒN NĂNG LƯỠNG BỨC XẠ 

SÁNG TẠO RA VŨ TRỤ 

Lại nữa trong khung số độ Ngũ hành, nếu ta tách 4 ô 1 / 2 và 3 / 4 ra thì  Ô số 5 trống không, 

nên số 5 ở trung Tâm tượng trưng cho Vô, còn 4   ô: 1, 2, 3, 4 xung quanh tương trưng 

cho Hữu .   

Vô đây là Chân không: nguồn năng lượng bức xạ miễn phí vô tận . 

Vô chính là nguồn Tâm linh,  Hữu là thế giới hiện tượng . Vô chính là nguồn năng 

lương Tình yêu sáng tạo và điều phối Vũ trụ theo tiết nhịp Hòa Vũ trụ  ( cosmic rhythm 

) mà Einstein công thức hoá thánh : E = mc2. 

 

Hình Ngũ hành 5 góc nay đã làn tràn trên internet, đây là đợt sa đoạ kế tiếp của Nho  sau 

Hán Nho! 
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Nên nhớ Nho là nền Văn Hóa “ Biểu tượng về Đồ Hình “  và  “ Biểu tượng về số độ “ 

Ngũ hành. Không nắm vững  hai Biểu tượng này, thì không hiểu rõ Nho, nền Văn Hoá của 

Tổ Tiên ! 

Biểu tượng có hai phần: 

Phần Tượng là phần Trừu tượng u linh man mác , ( Nhờ biết Quy tư: feeling  ) 

Phần Hình là phần cụ thể hiện rõ. ( Nhở  Suy tư để phát triền Lý trí) 

Quy tư / Suy = Tâm linh / Khoa học  cần phải lưỡng nhất 

Nho còn  có câu: 

Tại Thiên thành Tượng ( như Huyền sử ) < Vô hình, trừu tượng  > 

Tại Địa thành Hình ( như Lịch sử ) < hữu hiành,  cụ thể  > 

Huyển sử / Lịch sử lưỡng nhất  = Sử 

Những câu tương tự : 

Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi vô gián 

“ Thể  < Nội  > / Dụng  < Ngoại >  nhất Nguyên ( Một gốc ) 

Hiển  ( Hiện rõ ra ) Vi ( Tế vi: không nhìn thấy ) vô gián ( Không co xa cách nhau  ) 

Hữu ư Trung  ( Nội ) tất Hình ư Ngoại. 

Con Người làm sao, Bào hao ( Tiếng thét ) làm vậy, 

Xem Mặt  (Ngoài ) mà bắt Hình dong ( Trong ) 

Tượng / Hình, Thể / Dụng, Hiển / Vi, Con Người/ Bào hao, Nội / Ngoại. Trong / Ngoài 

đều được Lưỡng nhất . 

VIII .- LẠC THƯ  TỪ NGŨ HÀNH VÀ VIỆT TỈNH 
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Việt Tỉnh cương : Lạc Thư 

VIII.- LẠC THƯ 

Tuy chưa biết Toán học, nhưng từ xa xưa, Tổ Tiên chúng ta đã trực thị được cách trình bày 

Lạc Thư như  một Vectơ: equilibrium:   

 A = The 3x3 Matrix:  Vector equilibrium chính là Hành Thổ của Ngũ hành!  

Vector equilibrium : A [ 3x3 ] có hợp lực bằng 0 Newton, nên Vũ trụ được Quân bình. 

      

       [  4   9   2  ] 

A =  [  3    5   7 ] 

       [  8   1   6 ] 

 

Lạc thư Minh triết 

 

 

4     9     2 

3     5     7 

8     1     6 

Lạc Thư 
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4      9   -   2 

                                                              -       - 

3  -    5  -   7 

          -       - 

    8   -  1     6 

 

Mạch nối các số  của Chữ Vãn: A 

 

 

4   -  9   -    2 

       -       - 

                  3    -  5   -  7 

                         -       - 

                 8   -   1   -  6  

 

Chú ý 

Vì sự di chuyển nên các  hình có thể biến dạng, làm cho mạch nối các số Lẽ và Chẵn trong Lạc 

Thư lệch đi, xin xem hai mẫu hình A và B  để chỉnh lại mạch nối của hai hình trên cho đúng 

chiêu quay theo Tả nhậm và Hữu nhậm. 

  

 

Mạch nối các số  của Chữ Vạn : B 

 

 
 

 

Chữ Vãn                      Chữ Vạn 

Số Lẻ ( 1 , 3 ,  7 , 9  :< Time > - 5 - <  Số Chẵn :2, 4, 6, 8  < Space > 

Số Lẻ  / Số  Chẵn →lưỡng nhất : Vũ trụ 

 

 

                        

Chữ Viên = Chữ Vãn; A ( quay theo Tả nhậm)+ chữ Vạn: B  ( Hữu nhậm )  
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Trong Lạc Thư các số Lẻ số Chẵn được nối với nhau theo mạch nối Chữ Vãn, các 

số Lẻ Chẵn cũng được xếp theo mạch nơi chữ Vạn. Khi mạch nối  chữ Vãn xoay theo  

chiều Tả nhậm, mạch nối chữ Vạn xoay theo chiểu Hữu nhậm, các Số Lẻ và số Chẵn 

đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật.  

Time – Space – Continuum 

 

Time  ( Số Lẻ ) : Sợi Dọc   /  Space ( Số Chẵn ) : Sợi Ngang đan kết với  nhau mà thành 

Time- Space- Continuum ( Einstein ): Vũ / Trụ 

Từ xa xưa Tổ Tiên chúng ta chưa chưa biết gì về Toán học, về Cơ học,  thế nhưng đã cảm 

nhận ra Hành Thổ là Vô là Chân không:Nguồn năng lượng bức xạ miễn phí vô tận, Hành 

Thổ cũng chính là Victor equilibrium, là tâm đối xứng giùp các cặp  đối cực tương tác với 

nhau để Tiến bộ và chính vector equilibrium điều hòa Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ luôn ở trạng 

thái Quân bình động. Những khám phá khoa học trên mới được Tây phương tìm ra vao thế 

kỷ 18, 19! 

Qua hình Vector equilibrium chúng ta hé thấy  Từ hành của Ngũ hành và Vector này đã tạo 

ra  Bát quái rồi 64 Quẻ kép,64 Quẻ là 64 cặp Lưỡng nhất của Nho.    

Rõ là Việt Nho chẳng quê mủa lạc hậu gì cả, mà chính là cháu con đã  không nhận ra 

nguồn gốc  Văn học và Khoa học trong Văn Hoá Tổ Tiên. Việc này do Kẻ thù Bắc 

phương và Pháp ở Tây phương đã áp bức bóc lột Việt Nam lâu năm làm cho Dân tộc 

chúng ta quên lảng Văn Hoá Dân tộc! 

 Dịch Tàu chỉ có độc cực Rồng, tức là độc cực Dương bất sinh, vì thiếu Âm nên làm sao 

có  “ Dịch : “Nghịch lý cho số “ mà có được 64 quẻ để bốc phệ,  chuyện này tuy đã xưa, 

nhưng nay cứ xem chuyên tố cáo ăn cắp sản phẩm Trí tuệ của Hoa Kỳ cũng như cái 

Lưỡi Bò không ai có thể tranh cãi ở Biển Đông,  thói cắp cướp truyền kiếp này chẳng 

khác nào cách  “ học nhờ viết mướn Việt Nho  “ của Việt,  rồi  Hán Nho tìm cách “ 

Hoán Chủ vi Nô “ lúc xưa!  

 Tổ Tiên chúng ta có khuyên “ Trạch lân xử “, nhưng không thể  “ trạch    thiện Quốc 

nhi cận Cư “  !  
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IX.-  NÉT LƯỠNG NHẤT VỀ  CON NGƯỜI ĐANG THÀNH  SUỐT ĐỜI                                                                                                                                                   

Thiên / Địa :Âm / Dương  ←NHÂN→  Thủy / Hỏa, Mộc / Kim 

Tình / Lý tương tham hay lưỡng nhất: NHÂN/ NGHĨA 

Nhân / Nghĩa →lưỡng nhất: Hùng / Dũng 

HÙNG ( Body )  / DŨNG ( Mind )  →lưỡng nhất : BAO DUNG ( Tolerance ) 

Thân / Tâm →lưỡng nhất : Thân an / Tâm lạc 

_________________________________________________________________  

  

X- BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI  CHƯA THÀNH, VỚI THẤT TÌNH LỤC DỤC, 

NÊN CẦN PHẢI TU THÂN 

Con Người Việt Nho được định nghĩa: Nhân giả, Kỳ: Con Người là:   

 Thiên / Địa chi  Đức:  Tinh hoa của Trới Đất 

Âm / Dương chi giao: Do sự giao phối của Âm Dương 

Quỷ / Thần chi hội: Nơi  Quỷ Thần kề lưng nhau 

Ngũ hành chi tú khí: cái Khí tốt của 2 cặp đối cực 

Thủy  ( Vật chất ) / Hỏa  ( Tinh thần)   

Mộc  ( Sinh vật ) / Kim  ( Khoáng chất )   

Trong Ngũ hành con Người cũng ở vị trí hành Thổ THỔ là nguồn Tâm linh, là nguồn 

Năng lượng  ( E= mc2 ) sáng tạo ra Vũ trụ và điều hòa Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, nên Thiên 

lý cũng tại Nhân Tâm. 

 Tuy là tinh hoa nhất của Trời Đất, nhưng con người nào khi được sinh ra cũng còn 

bất toàn, chưa thành, vì chưa hoàn hảo, nên con người phải Tu thân sao cho có  Tam cương: 

NHÂN. NGHĨA, BAO DUNG . 

Mục đích cuả Tu Thân là sống làm sao cho các cặp đồi cực trên được lưỡng nhất,  đó 

là cách Quy Tư về nguồn Tâm linh : Hành THỔ mà  “ Đôn hồ NHÂN cố năng Ái “ , khi đo 

mới có khả năng giúp cho  “ thất Tình lục Dục phát ra theo nẻo  Chánh “ mà sống Hòa với 

nhau. 

XI.- Thất Tình Lục Dục  

  Thất Tình trong cuộc sống hàng ngày khác với Thất tình trong Phật pháp. 

Thất Tình (七情 ) –  7 thứ tình cảm hay 7 trạng thái tâm lý/cảm xúc của con người bao gồm: 
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1.- Mừng (Hỷ) – Trạng thái vui mừng    

2.-  Giận (Nộ),   

3.- Buồn (Ai) ,  

4.-Ghét (Ố),   

5.- Yêu, Thương (Ái) 

6.- Vui ( Lạc ) – trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng ở mức vi tế(tinh tế) hơn so với trạng  thái Mừng 

( Hỷ ) 

7.- Ham muốn (Dục) 

Lục dục ( 六欲 ) tức sáu sự ham muốn bao gồm: 

1. Sắc dục: ham muốn/ưa thích nhìn thấy sắc đẹp. Bất cứ sự thỏa mãn nào về mọi đối tượng 

hay sự vật mà con mắt nhìn thấy/ghi nhận đều thuộc về sắc dục. 

2. Thanh dục: ham muốn/ưa thích nghe âm thanh êm tai, dễ chịu 

3. Hương dục: ham muốn/ưa thích ngửi mùi thơm dễ chịu. 

4. Vị dục: ham muốn/ưa thích vị ngon do món ăn mang lại. 

5. Xúc dục: ham muốn/ưa thích do tiếp xúc bằng xác thân mang lại. 

6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. 

Từ cách mô tả lục dục (sáu sự ham muốn) nói trên. Thì ta còn có cách phân chia lục dục theo sự 

ham muốn tính dục giữa người với người và sự ham muốn với các đối tượng/sự vật khác trong tự 

nhiên 

Đối với “Thân dục” hay sự ham muốn tính dục với người khác giới thì lục dục có thể chia 

thành,.(một cách tương đối): 
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1.- Sắc dục: Sắc dục chỉ những nét đẹp về ngoại hình của người khác khiến bạn như bị “tê 

liệt” hoàn toàn lý trí. Hay nói cách khác, Sắc Dục chính là ham muốn về hình dáng bên ngoài của 

người khác phái. 

2.- Hình mạo dục: Là sự mê hoặc về toàn bộ vóc dáng hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể 

của người khác giới. Có thể nhận thấy Hình mạo dục cũng là 1 phần thuộc Sắc dục nêu ở trên, tuy 

nhiên ở đây nhấn mạnh về hình mạo. 

3.- Oai Nghi Dục: “Oai Nghi” tức là động tác và cử chỉ của con người. Oai Nghi Dục chính 

là sự cuốn hút về một cử chỉ, động tác của người khác giới đối với mình. 

4.- Ngôn Ngữ Âm Thanh Dục: Đối với người khác phái, âm thanh của giọng nói đôi khi 

cũng thật quyến rũ. Có rất nhiều người không bị sắc đẹp, hình dáng bên ngoài của một người làm 

say mê nhưng lại rất thích nghe giọng nói của họ. 

5.- Xúc chạm Dục: Là cảm xúc khi giữa bạn và người khác giới có sự va chạm. Sự xúc 

chạm/va chạm tạo ra cảm giác say đắm, thân thuộc và cuốn hút được gọi là Xúc chạm Dục. 

6.- Nhân Tướng Dục: “Nhân Tướng” tức là tướng toàn vẹn của một người. Nhân tướng là 

biểu hiện ít nhiều về tính cách. Có tình cảm với một người khác giới về tính cách, dáng vẻ sang 

trọng, quý phái, hiền hậu của họ gọi là Nhân Tướng Dục. 

Lục Dục với sáu đối tượng bên ngoài 

1.- Nhãn Dục: Đây là trạng thái biểu hiện sự thích thú của cái nhìn, hay có nghĩa là chính 

hình sắc bên ngoài làm cho ta say đắm, yêu thích. Nhãn dục không chỉ dùng khi nhìn thấy hình sắc 

của người khác phái, mà nó dùng được cho tất cả đối tượng bạn nhìn thấy. 

2.- Nhĩ Dục: Là sự ưa thích/tình cảm vướng mắc do các loại âm thanh gây ra. Âm thanh 

không chỉ là tiếng nói từ người khác phái mà còn là mọi tiếng động nghe thấy trong cuộc sống. 

3.- Tị Dục: Là sự ưa thích / đam mê vào một hay các loại mùi vị khác nhau. Hay nói cách 

khác, Tỷ Dục chính là mùi vị nào đó làm chúng ta khó quên, vướng vào sự đam mê dằn vặt, khổ 

đau. 
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4.- Thiệt Dục: Là sự ưa thích/đam mê, chìm đắm vào các món thức ăn. Mỗi người sẽ có sở 

thích riêng về mùi vị thức ăn, bị hương vị ấy thôi thúc, điều khiển. 

5.- Thân Dục: Thân Dục trong khía cạnh này không phải là cảm xúc giữa nam và nữ. Đối 

tượng của Thân Dục ở đây là tất cả mọi điều, mọi thứ xúc chạm hay tiếp xúc với thân thể làm cho 

ta thích thú, dễ chịu. Ví dụ như sự khoái lạc khi được tẩm quất, bấm huyệt, xoa bóp hay sự khoan 

khoái được làn gió mát thổi qua .v.v. 

6.- Ý Dục: Là những thỏa mãn, khoái cảm thuộc về ý nghĩ/tư tưởng khi thu nhận các hình 

ảnh, đối tượng thông qua các giác quan, ngoài ra còn bao gồm cả những ý tưởng, tưởng tượng thuộc 

phạm trù ý thức / ý nghĩ. 

Theo thế giới quan Phật pháp, chúng ta đang sống trong cõi Dục giới thuộc Tam giới đó là Dục giới, 

Sắc giới, Vô Sắc giới. Và chúng ta nếu chưa tu tập giác ngộ thành Phật thì sẽ luân hồi trong 6 cõi 

là: Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Cõi Người, A-tu-la, Cõi Trời. 

Đem cái tánh đối với các sự vật trong đời, nhân cảm xúc mà phát ra, thì con người ta ai cũng có đủ 

bảy tình ấy, có điều phát ra theo lẽ chánh thì là thánh hiền; phát ra theo lẽ tà thì là ngu, bất tiếu. “]  

 

Thất Tình lục Dục thuộc Bản năng của con Người, nếu không tu Thân  để hướng Tính Dục đi 

theo nẻo Chánh thì con ngưòi sa vào vòng Tham Sân Si , gây khổ đau cho con Người, Gia đình 

và Xã hội.   

Thế nào là phát ‘Thất Tình lục Dục Cho đúngTiết “? Thưa: Tiết đây là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ 

theo nền tảng Âm Dương Hòa, nói cách cụ thể là cách hành xử của mọi người theo Thất Tình 

lục Dục với nhau như khi  đem  mừng vui , giận dữ , lo âu. ghen ghét. . . đối xử với nhau thì cần 

thiết  theo nẻo Chánh  và đúng theo từng người từng trường hợp mà không thái quá, nếu không 

Tu để có lòng Nhân ( Yêu mình và Yêu người ) để hành xử với nhau theo nẻo Công chinh để 

không thiên lệch thì mới gọi là phát ra đúng Tiết, gọi là cách xử Hòa với nhau, do đó mà có câu: 

Vi Nhân nan hĩ: Làm người khó thay, không những phải  Tu cho có Nhân Nghĩa  mà còn phải 

có Nghệ thuật trong cách  “ Đối Nhân xử Vật  “ nữa mới đạt. Khi Lý trí con người càng  phức 

tạp bao nhiêu, mà thiếu lòng Nhân thì  cách ăn ở với nhau càng khó khăn bấy nhiêu! 

Không “Đôn hồ Nhân, cố năng Ái “ thì không thể  “ ái Nhân theo nẻo Công chính được “ ! 

 

XII.- TU THEO NGŨ THƯỜNG 

Ngũ  Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín được trình bày theo khung Ngũ hành 

Lễ 

↑ 

Tín ← NHÂN → Tín 

↓ 
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Nghĩa 

 

 NHÂN  là nền tảng của Ngũ thường, nên ở Vị trí Trung cung hành Thổ. 

 

Ngũ thường được trình bày cách khác 

 

Nghĩa / Lễ ← NHÂN→Trí / Tín 

 

Nghĩa / ( ←NHÂN→ ) Lễ →  Lưỡng nhất 

Trí  / ( ←NHÂN→  )  Tín →  Lưỡng nhất 

NGHĨA là trách nhiệm hành xử hai chiều có Đi có Lại với nhau 

Lễ , Trí, Tín cũng có hai chiều: 

Lễ: cung kỷ, kính tha: Trong Mình và trọng Người 

Trí: Tri Kỷ, tri Bỉ: Biết Mình, biết Người 

Tín: Tín Kỷ, tín Tha:Tin Mình tin Người’ 

 Lễ ,Trí ,Tín đều là nét Gấp đôi, mang tinh thần Dịch lý, tinh thần Tiến bộ và quân 

bình,  tất cả đều thể hiện  tinh thần Công bằng, do đó chúng ta có thể gom ba chữ :Lễ, 

Trí, Tín vào chữ Nghiã, do đó chúng ta có thể tóm Ngũ thường vào hai chữ Nhân Nghĩa.   

Khi hành xử sao cho Nhân Nghĩa lưỡng  nhất thì trở nên Hùng / Dũng. Khi Hùng Dũng 

lưỡng nhất thì có khả năng năng hành xử Bao dung. 

 Vậy Ngũ Thường có thể tóm gọn vào Tam cương: NHÂN, NGHĨA, BAO DUNG.   Mục 

tiêu Tu Thân của mỗi người Dân Việt là NHÂN  NGHĨA BAO DUNG. 

 

Tu là công trình un đúc những Giá trị cao quý của Văn Hoá, của Tôn giáo để điều phối 

Lục  Dục Thất Tinh phát  ra đúng theo  Tiết  nhịp  Âm Dương Hòa của Vũ trụ. 

XIII.- TỀ THEO NGŨ LUÂN 

a.- Tề 

Tề là Tề gia, giúp mọi người hành xử với nhau theo Ngũ Thường  để giúp cho 5 mối 

Liên hệ trong xã hội được Hòa.  Trong mới Liên hệ Hòa này thì cách hành xữ giữa Vợ 

Chồng theo  “ Tính Lý tương tham” là nền tảng. 

Năm mối Liên hệ giữa Vợ / Chồng, giữa Cha / Mẹ, giữa Anh / Chị Em, giữa Chính 

quyền. và giữa Đồng bào với nhau. 
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Con / Cái  ( Anh / Chị Em ) 

↑ 

Chính quyền ← VỢ / CHỒNG→ Đồng bào với nhau ( Nhân dân ) 

↓ 

Cha / Mẹ 

 

b.- Bản Tính Con Ngưởi chưa thành 

Con Người Việt Nho được định nghĩa: Nhân giả, Kỳ: Con Người là:   

 Thiên / Địa chi  Đức:  Tinh hoa của Trới Đất 

Âm / Dương chi giao: Do sự giao phối của Âm Dương 

Quỷ / Thần chi hội: Nơi  Quỷ Thần kề lưng nhau 

Ngũ hành chi tú khí: cái Khí tốt của 2 cặp đối cực 

Thủy  ( Vật chất ) / Hỏa  ( Tinh thần)   

Mộc  ( Sinh vật ) / Kim  ( Khoáng chất )   

Trong Ngũ hành con Người cũng ở vị trí hành Thổ THỔ là nguồn Tâm linh, là nguồn 

Năng lượng  ( E= mc2 ) sáng tạo ra Vũ trụ và điều hòa Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, nên Thiên 

lý cũng tại Nhân Tâm. 

 Tuy là tinh hoa nhất của Trời Đất, nhưng con người nào cũng còn bất toàn, chưa 

thành, vì chưa hoàn hảo, nên con người phải Tu thân sao cho có  Tam cương: NHÂN. NGHĨA, 

BAO DUNG . 

NHÂN là Yêu mình và yêu người và Vạn vật  vì “ Vạn vật đồng nhất Thể “, vạn vật  có 

cùng Bản thể vật chất và năng lượng , và “ Vạn vật tương liên “: Vạn vật cũng liên hệ mật 

thiết với nhau. 

NGHĨA. Nhờ có Lòng Nhân  cũng như Vạn vật đồng nhất Thể , nên khi hành xử con 

người  không ăn nói  xúc phạm với người khác, không có hành vi cử chỉ nào  làm thương tổn  

đến vật chất  và tinh thần của người khác, đó là trách nhiện hành xử hai chiều với nhau tức là 

lẽ Công bằng hay NGHĨA. 

 BAO DUNG: Con người nào cũng bất toàn, vì là nơi Quỷ Thần kề lưng nhau, phút này 

con người còn là Thần mà giây sau đã là Qủy rồi, ai ai cũng có thể phạm lỗi với nhau, nên cần 

phải  độ lượng,  bao bọc che chở, tha thứ cho nhau, giúp cảm hóa nhau mà cải hoá cho một 

ngày một tốt hơn. Giá trị của mỗi người là  phải Tu sao cho con người bất toàn của mình ngày 

một tốt đẹp hơn,  có đầy Nhân, đủ Nghĩa hơn, khi hành xử với nhau  sao cho Tình Nhân, Lý 

Nghĩa hài hòa hay nhập Thần thì trở nên con Người Hùng Dũng, khi đó mới hành xử Bao 

dung được . 

Nhân, Nghĩa , Bao dung phải là bản Tính của mỗi người, nên trong Dân tộc ai ai cũng phải có 

nhiệm vụ trau dồi NHÂN NGHĨA BAO DUNG. Đây là Tụ điểm chung của Nhân dân một 
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nước, là nơi Đồng quy cua Dân tộc, là công dân của một nước thì ai ai  cũng phải tôn trọng 

tinh thần Dân tộc, nên NHÂN NGHĨA, BAO DUNG cũng là nền tảng của HIẾN PHÁP Quốc 

gia. 

 

XIV.- TRỊ BÌNH THEO DỊCH LÝ 

Kinh tế: Công hữu  ← (VĂN HÓATHÁI HÒA: VHTH  ) →  Tư hữu → Lưỡng nhất 

Giáo dục: Thành Nhân < Huấn linh > /  (← VHTH →  ) Thành Thân < Bác vấn> 

→Lưỡng nhất 

Chính trị: Nhân quyền / (← VHTH→ ) Dân quyền →Lưỡng nhất 

Xã hội :Dân sinh /  (← VHTH →) Dân Trí →Lưỡng nhất 

XV.- ĐẠT QUAN 

Phong  ( Thiên: Phong  ) /  Lưu  ( Địa: Thuỷ ) →Lưỡng nhất 

THIÊN sinh / ĐỊA dưỡng Lưỡng nhất : NHÂN HÒA 

XVI.- NÉT LƯỠNG NHẤT CỦA VIỆT NHO 

Nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ 

Gái / Trai →lưỡng nhất: Vợ / Chồng 

Mái / Trống →lưỡng nhất ( Chim ) 

Cái  / Đực →lưỡng nhất ( Muông ) 

Nhụy Cái / Nhụy Đực →lưỡng nhất ( Thảo Mộc )  

Âm / Dương Hòa 

Thiên / Địa :Âm / Dương  ←NHÂN→  Thủy / Hỏa, Mộc / Kim 

Tình / Lý tương tham hay lưỡng nhất: NHÂN/ NGHĨA 

Nhân / Nghĩa →lưỡng nhất: Hùng / Dũng 

HÙNG ( Body )  / DŨNG ( Mind )  →lưỡng nhất : BAO DUNG   

  ( Tolerance ) 

Thân / Tâm →lưỡng nhất : Thân an / Tâm lạc 

 

XVII.- PHÂN BIỆT HAI CHỮ HÙNG  ( Brave )  DŨNG ( Courage ) 
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Theo Việt Nho thì : 

Hùng là sức mạnh của Vật chất ( Bắp thịt ) 

    Dũng là sức mạnh của Tinh thần 

Hùng / Dũng lưỡng nhất → Bao dung 

 

Tổ Tiên chúng ta  đã giải thích sự phân biệt bằng hai câu : 

 

 “ Huyết khí chi Dũng  “ bất khả hữu, tức  là sức mạnh thuộc Vật chất ‘ 

 “ Nhân/ Nghĩa chi Dũng  “ bất khả vô, tức là sức mạnh  thuộc Tinh thần .  

  

Nét Lưỡng nhất của Việt Nho chính là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ 

Gái / Trai → lưỡng nhất ( Dual unit ) 

Mái / Trống → lưỡng nhất 

Cái  / Đực → lưỡng nhất 

Nhụy Cái / Nhụy Đực → lưỡng nhất 

Âm / Dương Hòa 

  Thiên / Địa :Âm / Dương  ← NHÂN→  Thủy / Hỏa, Mộc / Kim 

Tình / Lý tương tham hay lưỡng nhất: NHÂN/ NGHĨA 

Nhân / Nghĩa →lưỡng nhất: Hùng / Dũng 

HÙNG ( Body )  / DŨNG ( Mind )  → lưỡng nhất : BAO DUNG ( Tolerance ) 

Thân / Tâm → lưỡng nhất : Thân an / Tâm lạc 

 

XVIII.- NÉT LƯỠNG NHẤT   ( DUAL UNIT ) 

Là:   Sơi chỉ Hồng xuyên suốt nền Văn Hóa Việt 

        Mạch lạc nội tại của Việt Nho 

         Chìa khóa của Việt Nho : Văn Hoá Việt’ 

Việt Nho được cấu thành bởỉ Ba loại Biểu tượng, các Biểu tượng đều là nét Lưõng nhất, tất cả 

đều mang ý nghĩa  Văn Hóa: 
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 1.- Loại Biểu  tượng bằng đồ hình Ngũ hành về Cơ cấu Vũ trụ,Nhân sinh và Lộ đồ 

Tu,Tề, Trị, Bình 

 2.- Loại Biểu tượng thứ hai bằng Số độ Ngũ hành về Cơ cấu Vũ trụ, Nhân sinh và Lộ 

đồ Tu, Tề,Trị, Bình. 

 3.-Loại Biểu tượng thứ ba  là 64 quẻ Dịch,  các Quẻ đều Lưỡng nhất mang 4 mục tiêu 

của Dịch lý: Ngôn từ về Minh Triết, Linh động để Biến hoá, là Tượng để chế tạo khí cụ, là Bốc 

phệ để chiêm nghiệm từng trường hợp. 

Hai loại Biểu tượng 1 và 2  thuộc Cơ cấu Việt Nho , là HÌNH của Việt Nho . 

Loại Biểu tượng thư ba  là Tinh thần Triết lý An vi,  là TƯỢNG của Việt Nho 

HÌNH / TƯỢNG lưỡng nhất: VIỆT NHO 

  

 

  XIX.-  PHÂN BIỆT HAI CHỮ HÙNG DŨNG THEO TÂY PHƯƠNG     

Bravery ( Hùng ) versus Courage ( Dũng ) : Ready to use both? 

To most of us, the words bravery and courage mean pretty much the same thing. We use them 

interchangeably. Anybody who's brave is also considered courageous in the general public’s eyes. 

They’re both words that we typically use to describe heroic acts. 

However, there are some key distinctions between these two words. It’s not the same thing to be 

courageous as it is to be brave. 

So what, exactly, is the difference between bravery vs courage? 

Let’s discuss both of these terms and identify some of the key differences between them. 

Definition of bravery( Hùng ) 

The main thing that really sets the mental state of bravery apart is a lack of fear. 

Before the word brave entered the English language around the 15th century, it was first the word 

"bravo." This term appeared in various romance languages around the Old World. 

For example, in Italian, it means bold. 

Need an example of a brave act? 

Imagine a soldier charging into battle. 

https://www.betterup.com/blog/bravery-vs-courage#bravery-v-courage-ready-to-use
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They have little fear or concern for what might happen to them. They’ve got a mission that they 

feel they’re trying to achieve for a greater good. So they put concern for themselves aside. 

Regardless of the conflict and physical danger that they might face. 

That’s at least how they’re usually portrayed in our history books. 

As a less extreme example, you can think about kids on a playground. 

Imagine a kid being dared to touch a spider or any number of other activities that their peers may 

have dared them to do. 

Usually, those who accept such challenges and dares are the bravest among us. They’re willing 

to go ahead and do something that needs to be done. Without necessarily having to stop and 

weigh the pros and cons before taking action. 

There's a strong air of confidence that surrounds the concept of bravery. 

 

Definition of courage ( Dũng ) 

The origin of the word courage is distinct and separate from that of bravery. It’s more of a 

virtue. 

People often define courageous acts as something that comes from the heart. 

Courage doesn’t necessarily come with an absence of fear. In fact, being courageous normally 

involves taking action in spite of fear. It’s knowing full well that something will be dangerous 

or hard, but doing it anyway. 

Bravery ( Hùng ) tends to be more spontaneous, whereas courage  ( Dũng ) comes with a high 

degree of choice and forethought. 

For example, think of a child on the playground who makes the conscious decision to defend 

another student and stand up to a bully. 

Or someone who takes out their phone to record police brutality, knowing the potential 

repercussions they may face. 

https://www.betterup.com/en-us/resources/blog/leading-with-heart-and-courage-for-a-human-energy-company-rhonda-morris-chro-chevron
https://www.cbsnews.com/news/darnella-frazier-george-floyd-pulitzer-award/
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That’s what courage is.! 

In either of these examples, the person has a real choice and the ability to simply walk away from 

the situation and avoid putting themselves in harm’s way. But they take action anyway when it’s the 

right thing to do. 

A courageous person makes scary choices in a particular situation that seems worth fighting 

for. They do this even if their mind gives them lots of reasons why it might be a bad idea. 

_________________________________________________________________  

XX.-  VAI TRÒ CỦA NÉT LƯỠNG NHẤT 

 Nét Lưỡng nhất của Việt Nho chính là Động lực nguồn sinh sinh hóa hóa của 

Vũ trụ mang tính chất Âm Dương Hòa. 

Gái / Trai → lưỡng nhất ( Dual unit ) 

Mái / Trống → lưỡng nhất: Nguồn sinh hoá của Loài Chim 

Cái  / Đực → lưỡng nhất: Nguồn sinh hoá của loài Thú ( Muông) 

Nhụy Cái / Nhụy Đực → lưỡng nhất: Nguồn  Sinh hoá của Thảo Mộc  

Thiên / Địa :Âm / Dương  lưỡng mhất →   NHÂN  

Tình / Lý tương tham hay lưỡng nhất: NHÂN/ NGHĨA  

Nhân / Nghĩa →lưỡng nhất: Hùng / Dũng 

HÙNG ( Body )  / DŨNG ( Mind ) → lưỡng nhất : BAO DUNG ( Tolerance ) 

Thân / Tâm → lưỡng nhất : Thân an / Tâm lạc 

Tất cả đều lưỡng nhất theo Thiên lý Âm / Dương Hòa. 

  

XXII.- TRUNG DUNG VỚI HAI CÂU 

KẾT THÀNH : “ VI NGÔN ĐẠI NGHĨA “ 

“ CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN  “ &  “ DOÃN CHẤP KỲ TRUNG  “ 

Từ nền tảng Dịch  lý Âm Dương, tới Vũ trụ quan Biến dịch , Nhân sinh quan Nhân chủ, 

tới Lộ đồ Tu,Tề, Trị, Bình tiến bộ và ổn định cùng Đạt quan Phong lưu, tất cả đều được 

kết cấu bằng các cặp đối cực tương ứng, tất cả đều là nét Lưỡng nhất mang tinh thần 

Âm Dương Hoà, nên chúng ta có thể kết luận Việt Nho là nền Văn hòa Thái Hòa, mà  

sách Trung Dung đã tóm tắt như sau : 
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Trung giả, Thiên hạ chi đại Bản: Chính Trung  ( Lẽ Công chính giữa hai bên : 

Lưỡng đoan ) là gốc của Thiên / Địa, Âm /Dương. 

Hòa giả, Thiên hạ chi  đạt Đạo: Khi Thiên / Địa, Âm /Dương có đạt vị thế Chính 

trung thì mới đạt trạng thái Hòa. 

Thiện Địa vị yên: Nếu mọi lãnh vực trong Thiên Địa được xếp đúng theo Cơ cấu 

Ngũ hành, 

Vạn vật dục yên: Thì vạn vật sẽ được tồn tại và phát triển ( nuôi dưỡng ) 

CHÍ  ( TRÍ ) TRUNG HÒA: Có tới được vị trí  Chính  Trung  ( Công bằng ) thì 

mới đạt trạng thái Thái Hòa theo Tinh thần Âm Dương Hòa. 

THÁI HÒA là đỉnh cao của Văn Hóa Việt (: Việt Nho ) , cũng như của Tôn giáo.  

Hòa là nguồn Hạnh phúc của con Người, của Nhân loại. 

  

XXIII.- VIỆT NHO & HÁN NHO 

Thử hỏi Việt Nho, thứ Nho  “ khoan Hòa nhu thuận “ này, có Cơ cấu và Nội dung  nơi bộ 

Huyền số 2-3,5  nơi cây Phủ Việt, và  Ngọn Thái hòa được lan tỏa tưng bừng  trên mặt trống 

Đồng Ngọc Lũ qua các Diễn đề tinh xảo của   nghệ nhân đúc Đồng Việt, toàn cảnh đều 

hướng tới mục tiêu tối  hậu là cuôc sống Hoà, phỏng Nho này có liên quan gì đến Nho của 

Tàu  không ?                      Rõ ràng là không 100%. 

Còn Hán Nho của Tàu thì khác hẳn, vì có bản chất Bạo động của Văn Hóa Du mục, luôn 

gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trường suốt trường kỳ 4718 năm lịch sử của Tàu 

( Kể từ Thủy Tổ Hiên Viên Hoàng Đế ), tới nay con ếch Đại Hán đang gồng mình sao cho 

to bằng con Bò, những mong  chiếm trọn thế giới, nhưng cái mộng này cũng chẳng khác nào 

Thiên đường mù của Mác Mao ! 

Vậy thì Nho của Tàu  ( Hán Nho ) có liên hệ gì với Nguyên Nho mà Đức KhổngTử thuật lại 

từ Văn Hoá phương Nam không?  

Việt Nho là Văn Hoá phương Nam của Việm Đế, Tỵ Tổ của Việt Nam, còn Hán Nho 

mang bản chất Bạo động, Cướp bóc  của Văn Hóá Du mục, không liên quan gì tới Nho 

mang bản chất Khoan hoà nhu thuận ! 

Vậy Tàu có đem Hán Nho truyền dạy cho Việt Nam Không ? 

Thưa có, đối với những người Lạc Hồn Dân tộc,  chưa phân biệt được Việt Nho và Hán Nho. 

họ vẫn theo Hán Nho  mà tầm chương trích cú, ký tụng say mê,  còn số ít thì lại không, vì 

trong huyết quản của họ  đã có sẵn giòng máu Việt Nho : 

 

“  Trai mà chi, Gái mà chi, 

Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên “ 
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“ Sa cơ nên phải lụy Tào 

So bề tài sức thì Tao kém gì !” 

Hy vọng chúng ta sẽ trở về Nguồn, để canh tân cuộc sống  Dân tộc, hầu giải quyết nan để 

Đoàn kết, vì có Đoàn kết thì mới có đủ Nội lực để vươn  lên vực dậy! 

Tới này mà có nhiểu vị làm Văn Hóa, làm Truyền thông mà chưa phân biệt được Việt Nho 

và Hán Nho, cứ đem những câu  của Hán Nho theo Văn Hóa Du mục bạo động ra mà chửi 

rủa Khổng Tử. Không cần biết đức Khổng Tử thuộc chủng Tàu hay chủng Việt, nhưng Ngài 

đã thuật lại nền Văn Hóa Phương Nam mang tính chất khoan hòa nhu thuận của Tỵ Tổ 

Viêm Đế  Thần Nông, Đế Minh là Cháu Ba đời của Viêm Đế thuộc phương Nam. Đức 

Khổng cũng khuyên người Quân tử phương Bắc nên sống với nền Văn Hóa hùng cường 

này. 

[ Khổng Tử: “ Thuật nhi bất tác, Tổ thuật Nghiêu Thuấn ( Thuộc Văn hóa nông nghiệp 

) Nho: Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô Đạo, Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi 

“  ] 

Thế  mà có Giáo sư cũng như một số khác cứ  bô bô chửi Khổng Tử  cho ra vẻ ái quốc, 

không ngờ lời thoá mạ của mình lại là lời thoá mạ  chính Tổ Tiên  mình ! 

C H Ư Ơ N G B A  

  TRIẾT LÝ NHÂN SINH VỚI BA NỀN TẢNG 

THỰC, SẮC, DIỆN: THIÊN TÍNH DÃ 

Để sống thuận theo Dịch lý hầu sinh tồn và phát triển, thì con Người phải sống thuận theo 

Thiên Tính gồm 3 Nhu yếu : “ Thực, Sắc, Diện.   

Ba nền tảng này thuộc Bản năng con Người, có một số quan niệm cho là thấp hèn, tục tỉu. 

nên dè bỉu xa lánh, vì không biết là khi phủ nhận Thiên tính nơi con Người thì  làm cho 

con Người bị què quặt, khiến cho con Người hết là “ Linh ư Vạn vật “vì con người thiếu 

mất nhu yếu để phát triển  toàn diện. 

I.- THỰC: TRIẾT LÝ NHÂN SINH 

VỀ NGHỆ THUẬT ĂN UỐNG 

1.- THỰC: NGHỆ THUẬT ĂN UỐNG:  NGON / LÀNH, KHỎE MẠNH 

Thực để vực lấy Đạo: Tức là trau dồi  Đạo lý Chân, Thiện, Mỹ  trong vấn đề Ẩm thực . 

a.-  THỰC: CHÂN LÝ ĐẦU TIÊN VÀ CUÔI CÙNG  CỦA SỰ SỐNG 
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Đã là Người, không ai từ khước được việc Ăn Uống, không Ăn Uống là không sống, ăn 

không được vừa Ngon vừa lành là không có đủ sức khỏe, thì không thể có  “ Một Tâm hồn 

minh mẫn  trong một Cơ thễ tráng kiện”. 

Mọi người đều Ăn ngày 3 bữa để duy trì cuộc sống, đó là  Chân lý của cuộc sống, là Triết 

lý sống làm Người.  Sinh họat nào cũmg có  Ăn can dự vào, nào là Ăn uống, Ăn mặc, 

Ăn ở, Ăn làm. Ăn  chơi, Ăn nằm. 

b.- THỰC: NGHỆ THUẬT MỸ HÓA NẾP SỐNG 

NGHỆ THUẬT CHẾ BIẾN, NẤU NƯỚNG VÀ TRÌNH BÀY THỨC ĂN THEO  TIÊU 

CHUẨN:  CHÂN, THIỆN, MỸ 

Đồ ăn phải được chọn lựa thứ tốt, phải gia vị với Ngũ vị, nấu nướng sao cho Ngon lành, nhất 

là phải  bày biện cho đẹp mắt  để kích  thị giác và vị giác giúp cho việc tiêu hóa được tốt 

hơn. Không cần phải cao lương mỹ vị, một thức ăn bình thường mà qua tay các bà Nội trợ 

giỏi  cũng trở thành  món ăn thích khẩu, sự thích khẩu tiết ra nhiều dịch vị, giúp cho sự tiêu 

hoá được tốt hơn. 

Nấu nướng và bày soạn bàn thức ăn đẹp đẽ là cách Mỹ  hoá hàng ngày nếp sống con 

Người . 

Quốc Hồn Quốc Túy của Dân tộc 

( Các Hình: Nguồn: Internet ) 

Nhìn một số thực phẩm dưới đây, chưa cần được thưởng thức, mà chỉ nhìn qua, chúng ta đã 

cảm thấy đã thoả mãn phần nào các giác quan của chúng ta. 

 

Mâm cơm, mọi người  ngồi Ăn chung 

Những món ăn vừa Ngon / vừa Lành, lại đượm tinh thần Nghệ thuật. 
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Chả giò với nước mắm chua ngọt 

 

 

 

Chả giò nước mắm nêm 

 

Chả Lụa 
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Chả lụa 

 

 

Chả lụa 

 

Chả bò 
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Chả thủ 

 

Chả quế 

 

Nem chả tré 
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Chả giò tôm thịt 

 

Nem nướng lụi 

 

Chả cuộn ống tre                      Chả cuộn Lá lốt 

 

         Nước mắm:      2                        3                          5 
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Nem Chua 

( Xin xem bài đình kèm dưới đây về tính chất diệt khuẩn có hại của Nem Chua  qua công 

trình nghiên cứu của các nhà Khoa học trường Đại Học RMIT ơ Melbourne, Úc Châu ) 

 

 

Tô phở 
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Bánh Xèo với nước mắm chua ngọt 

 

 

Cuộn với nước mắm nêm 

 

Món Ốc Nha trang 

 

Bánh Mì kẹp 
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Bánh Mì kẹp Viêt Nam là một món ăn kết hợp Đông Tây rất tuyệt vời,vì không những nó 

luôn giữ được phẩm chất  vừa Ngon ( bổ dưỡng với nhiểu nhân thịt được chế biến và gia vị  

rất tinh vi khác nhau, nên thứ nào cũng ngon, ai thích thứ nào thì chọn thứ đó   ) vừa Lành 

( gồm một số rau cỏ, rau thơm cùng ớt Mễ ) , lại rất tiện lợi và giá rẻ nữa.  

Ngày nay Bánh Mì kẹp đã nối tiếng và lan ra thế giơi ( Châu Mỹ,Châu Âu, nước Anh ), bành 

Mì trở thành địch thủ nặng ký của Hamburger sau này . 

Thực phẩm Việt Nam có rất nhiều món, món nào cũng Ngon  ( Tasty ) / Lành ( Healthy ) 

nhờ các Bà ở nhà, quán xuyến mọi việc, lại có Tâm hồn nghệ thuật từ nền Văn Hoá Nông 

nghiệp đầy rau cỏ, và kỷ thuật khéo léo của Bàn tay, cùng cách nêm nếm tinh vi và kiên trì 

làm những việc tốt đẹp nhỏ nhặt, đã  làm cho nghệ thuật ăn uống trở nên nền  tảng của Văn 

Hoá , nên mới có một chuỗi tiếng kép  ( twofoldness từ Dịch lý ) từ chữ Ăn:  Ăn uống, Ăn 

mặc , Ăn nói, Ăn ở, Ăn làm, Ăn chơi, Ăn  nằm, Ăn năn, Ăn đời ở kiếp . . .  

Tuy có nhiều cách ăn, nhưng cách nào cũng Lịch sự đầy nghệ thuật rất thuận lòng Trời 

và làm đẹp Tình người của nền Văn hóa Nông nghiệp, chứ không ăn một cách tham 

lam, nói một cách  thô lỗ, làm một cách bạo động như nền Văn Hoá Dụ mục , cha đẻ 

của chế độ CS! 

Ăn Ngon Lành và Nghệ thuật là Chân lý đầu tiên và cũng là cuối cùng của nếp sống Quả 

dục Tiết độ Việt Nam. 

 

 

Từ trước tới nay chúng ta cứ tưởng rằng các món Điểm tâm là của riêng  Tàu thuộc Văn hóa 

Du mục, qua  tài liệu dưới đây do ông  Huỳnh Quag Thế gởi tới, chúng ta nhận ra rằng các 
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món Điêm Tâm đều do rau quả cũng như gia vị của Bách Việt thuộc nền nông nghiệp 

của Việt tộc ở Trung Hoa mà có. Xin xem bài và các link dưới đây .   Từ Thực phẩm đến 

Văn Hóa của Trung Hoa đều không phải là sản phẩm  của nền Văn Hóa Du mục của THIÊN 

TRIỀU! 

_________________________________________________________________ 

Vài món Đim Sam của Yue Cuisine ( Bếp Bách Việt ) ở  Guang Dong Province ( Lưỡng 

Việt  ) do Ông Huỳnh Quang Thế gởi tới. Bài viết mang tên:   

My Chinese appetite: Yue Cuisine ( Bếp Việt bách Việt ) 

Geng Siyuan 

 

 

China's 'Eight Cuisines' 

China has had a long culinary history. In the Shang and Zhou Dynasties (1600-221 B.C.), 

Chinese cuisine was well developed in terms of cooking methods and dishes taken as part of 

culture. 

Four of the "Eight Cuisines" were publicly recognized as the most mature cooking styles in 

the early Qing Dynasty (1644-1911), which can be found in recorded Chinese history in a book 

“Qing Bai Lei Chao.” They consist of the Lu cuisine, which originated from today's Shandong 

Province; the Yue cuisine, also known as the Cantonese cuisine, originated from Guangdong 

Province; Chuan cuisine, nurtured by its birthplace in Sichuan Province; and Su cuisine, from 

today's eastern coastal province of Jiangsu. 

In culinary culture, one can easily find the wisdom and tastes of people who have unlocked the 

challenges of the unpleasant side of local weather, and the technique of making good use of 

local ingredients for cooking. The tastes have gone on to make further impact, some even 

shaping the personalities of the people who invented them. 

Yue Cuisine ( Bếp Bách Việt )  

 

https://news.cgtn.com/news/2019-07-19/My-Chinese-appetite-Yue-Cuisine-IsHTTW99FS/index.html
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Dim Sum & Ngổng quay 

Yue cuisine is also named Cantonese cuisine, born in what's now China's southern Guangdong 

Province. Located in the subtropical zone, with rich coverage of greens, it is naturally gifted 

with versatile farming products, or in other words, ingredients for cooking. It's capital city, 

Guangzhou, became a portal city in China in the Tang Dynasty (618-907); therefore culinary 

culture of many kinds flourished in Guangzhou and its style was by no means left behind. 

 

 

Dim Sum: Điểm tâm 

Dim sum is a typical snack in Yue cuisine  ( Bếp Bách Việt ) . It prevails across the world with 

various transformations suited to local tastes, but none too far away from their origins. It is 

prepared in small-sized portions and served in steamer baskets or small plates. It is a 

Cantonese  ( Quảng Đông  ) tradition to enjoy dim sum with tea.  

The goose can be braised or roasted in Yue cuisine. Either way, the taste of the dish is supposed 

to maintain the natural flavor of the ingredients, with tenderness and freshness being the two 

important selection criteria for meat.  

 
Ngổng quay 

 

A good marinade is the key to flavoring the goose, with herbs, ingredients and sauces all mixed 

in different proportions from chef to chef and house to house. After washing and drying the 

https://news.cgtn.com/news/2019-07-19/My-Chinese-appetite-Yue-Cuisine-IsHTTW99FS/index.html
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goose meat, it should be marinated for half an hour before being soaked in salty water. The 

marinating process brings out the essence of its taste. After marinating, the meat should be 

left to dry for about five hours, before being boiled, soaked in cold water, and heated to 

completion of this dish. 

 

Chao He Fen. /VCG Photo 

"Chao he fen" means stir-fried rice noodles, or in the pronunciation of Cantonese, " chew hor 

fun." It is a staple dish in Yue cuisine, commonly seen not just in China, but in Chinese 

restaurants over the world. The rice noodles are usually fried with beef, bean sprouts, sauce, 

and other seasonings.  

 

 
 

Cơm chiên 

  

 

c.- THỰC: NGHỆ THUẬT  “ THIỆN HÓA “ NẾP SỐNG 

 “ Khi ăn, mọi người “ chung nồi, chung bát, chung mâm “để thỉ Lễ “ với nhau trong chỗ 

ngồi, trong cách san sẻ thức ăn cho nhau, nhất là gia đình nghèo,cũng là cách Chia Tình sẻ 

Lý trong Bữa ăn hàng ngày với nhau, đây là cách Thiện hoá  nếp sống con Người hàng 

Ngày suốt Đời. 

 

Mâm cơm gia đình ngày xưa 

 

https://news.cgtn.com/news/2019-07-19/My-Chinese-appetite-Yue-Cuisine-IsHTTW99FS/index.html
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Mâm tròn chiếu vuông 

Ngồi trên nền nhà trải chiếu 

 

 

Cả nhà ngồi trên Bộ ngựa 
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Cảnh Tam đại đồng ẩm thực: 3 thế hệ ăn chung hòa hợp vui vẻ với nhau. ( Trẻ ở Trung Tâm, 

kế đến Ông Bà, Cha Mẹ ở Ngoài  ) 

Vi trí Chỗ Ngồi : Cách thi Lễ: Kính Già Yêu Trẻ 

 

Mâm cơm ngồi ăn chung 
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II.- SẮC: NGHỆ THUẬT  XÂY DỰNG  “ TỖ ẤM GIA ĐÌNH “ 

 

 

 

Vợ Chồng              Cha. Mẹ và  Con cái 

Sắc là sắc dục giúp Gái / Trai kết đôi với nhau, thực hiện cuộc sống Thân Tâm hợp nhất 

theo tinh thần “ Âm Dương hoà “, tức là hành xử vời nhau theo  “ Tình lý tương  tham” 

để sống  Hòa với nhau, hầu xây dựng Tổ ấm Gia đình, sống hạnh phúc bên nhau cho tới 

khi “Đầu bạc Răng long, Cốt rủ Xương mòn “ và cùng nhau đào luyện Trai hùng Gái 

đảm cho xã hội, Gia đình được dùng làm nền tảng vững chắc cho Xã hội. 

Đời sống Hòa của Vợ chồng là quan trọng và khó khăn nhất nên Gia đình được tôn làm 

Đại Đạo Âm Dương Hòa. 



 
 

- 67 - 

 

III.-DIỆN: NGHỆ THUẬT “  THĂNG HOA “ 

NẾP SỐNG NHÂN BẢN 

Diện để trau dồi Thể / Diện sao cho cái Thể được Tốt giúp cái Diện được Lành hầu đạt 

Nhân phẩm: Nhân / Trí, Hùng / Dũng   ( Bao dung ) để biết cách Làm Người và Làm Ăn. 

Làm Người bằng cách: Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hoà từ trong Gia đình ra ngoài xã 

hội. 

Làm Ăn bằng cách Hoàn thiện mọi việc làm Bất kể Nhỏ To. 

Diện giúp  “ Siêu việt hóa tinh thần con Người, “ giúp con Người tiếp cận với nguồn 

Tâm linh :  

NHÂN / NGHĨA, BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG ). 

 

Vậy sống theo Thiên Tính là  thể hiện nếo sống CHÂN, THIỆN, MỸ hàng ngày suốt 

đời. 

Đây mới là Gốc Nghệ thuật vị Nhân sinh của Văn hoá, Gốc có vững thì Ngọn Nghệ thuật 

vị Nghệ thuật mới  đơm hoa kết quả tốt tươi, nếu không thì Đi Hoang trên Mây dưới Gió, 

xa lánh cuộc sống thiết thân của con Người. 

 

IV .- NGHỆ THUẬT “  SỐNG TIẾT ĐỘ “ 

THEO VĂN HÓA  “ XỬ THẾ  “ CỦA DÂN TỘC 

Trên thế giới đại loại có 3 nếp sống: 

1.-Nếp sống Diệt dục là nếp sống hãm xác với hy vọng làm cho Tâm hồn nâng cao 

lên, nhưng chỉ khi có  “ một Thể xác tráng kiện, mới có một Tâm hồn minh mẫn “. Dòng 

Trapist mặc áo nhặm và tự đánh roi để hành Thể xác cũng như cuộc sống hãm xác khác  nay 

không còn  nữa.     Nếp sống này gọi là Diệt dục, có Ý kiến cho là chưa lo sống đã vội lo 

chết, làm cho nếp sống mất cơ sở phát triển, đó là lối sống  XUẤT THẾ. 

2.- Nếp sống  Đa dục là nếp sống “đa đa ích thiện “ theo khuynh hướng  “ nhân 

dục vô nhai “:  “.Greed is good “ . Đây là lối sống NHẬP THẾ. 

Nếp sống này là nếp sống : To Thuyền to Sóng, vì theo tinh thần Nhân dục vô nhai, quá 

ham vật chất, làm đày đọa thân xác con người, Tổ Tiên chúng ta đã bào: Hà vị Thân nhi 

hành dịch:Sao quá  ham mê vật chất, mà đày ải con người !  Lối sống này quá thiên về Vật 

chất mà coi nhẹ Tinh thần . 

c .- Nếp sống Quả dục là nếp sống chiết trung giữa Đa dục / Diệt dục. 
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Nếp sống này có ít phần Đa dục  để giúp con người phát triển toàn diện, và cũng có ít phần 

Quả dục để không lạm dụng bất cứ thứ gì . Đây là lối sống Tiết độ ( No more , no less, 

Moderation, enough is enough )   Nếp  sống này gọi là XỬ THẾ  

 Đây là nếp sống theo Dịch lý của Tổ Tiên: Nếp sống biết Quy tư.  ( Nghĩ Lại ) để lo về 

Tâm linh, về Tinh thần và cũng  Suy tư  ( Suy Đi ) theo Khoa học giúp cho Vật Chất phát 

triển, đồng thời cũng phải làm sao cho Thân ( vật chất ) Tâm ( Tinh thần ) lưỡng nhất để 

cho Thân an Tâm lạc mà sống an bình. 

Thế nhưng, vì bị nạn “ Cá Lớn nuốt Cá Bé ) đày ải, tuy có Tri mà chưa thể có Hành nên 

cũng chưa thành tựu ! 

Xem ra Nhân loại chưa đạt cuộc sống Tâm linh / Khoa học cân đối hay Lưỡng nhất nên  

chưa thể có Hoà bình. 

Qua hai Chương trên, chúng ta thấy Tổ Tiên chúng ta chỉ làm những việc tầm thường 

xấy ra hàng ngày, cứ lặp đi lặp lại  lâu ngày quen đi, dần dà mất ý thức về tính chất 

quan trọng của việc làm mà Tổ Tiên gọi là “ Vât khinh hình trọng “: việc tuy tầm 

thường nhỏ nhặt, nhưng quan trọng là ở chỗ “ biết ý thức nâng cao nghệ thuật sống 

hàng ngày “  làm cho cuôc sống  đạt  “ Ý  nghĩa cao qúy về Văn Hóa “ với tinh hoa cao 

quý của những cái tầm thường thường hằng  mà đa số  chúng ta khinh thường . 

T. G. Kim Định đã bảo là Tổ Tiên chúng không đi trên đại lộ huy hoàng như Tây 

phương, mà chỉ đi trên những đường mòn của Tổ Tiên là vậy. 
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CHƯƠNG BỐN 

CÁCH SỐNG  “ THỂ  NHÂN ĐÍNH NGHĨA “ CỦA DÂN TỘC 

QUA TRANG PHỤC, NHÀ Ở ,  LỜI ĂN TIẾNG NÓI VÀ SINH HOẠT 

 

A.-  Y PHỤC: CƠ CẤU & Ý NGHĨA CỦA ÁO DÀI 

NGHỆ THUẬT TRANG PHỤC THEO VĂN HÓA NHÂN BẢN 

1.- ÁO DÀI : TRANG NHÃ, DUYÊN DÁNG, THƯỚT THA 

Đem Nhân / Nghĩa vào Thân / Tâm  theo Cơ cấu Ngũ hành 

tức là theo Thiên lý. 
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Nghệ thuật vừa Khêu gợi lại đoan trang kín đáo 
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 “  Thể Nhân Đính Nghĩa “:  Đem Nhân Nghĩa vào nếp Sống hàng ngày’ 

Ăn mặc, Nhà ở & Sinh hoạt 

  

I.- ÁO DÀI: CƠ CẤU & Ý NGHĨA 

 

 

Cơ cấu Áo dài 5 thân: 2 thân trước , 2 thân sau và 1 thân chẻn 

2 thân trước được may với 2  khổ vải hẹp ( nay dùng vải khổ rộng  làm mất 1 khổ, nên  phá 

tan Cơ cấu Ngũ hành ) 

2 thân sau được may với 2  khổ vải hẹp  

1 thân chẻn ở nách bên phải được che bởi vạt áo trước. 
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Áo dài 5 Thân là Hiện thân của Ngũ hành, Ngũ hành là Cơ cấu của Nho, Nho có nền tảng từ 

Dịch lý Âm / Dương hoà , mà Âm / Dương hay Tiên / Rồng là nền tảng của Việt Nho. Nho 

là bộ máy Huyền cơ của Vũ trụ   hay Tạo Hoá Lư. 

Áo dài bây giờ chỉ có 3 thân,  không là Tạo Hoá lư nữa ! 

4.- NÚT CÀI 

1 nút cài ở giữa cổ 

2 nút cái từ Cổ ra nách Phải 

3 nút cài ở eo thắt lưng 

Đây là bộ Huyền số  2 – 3 , 5 của Việt Nho 

Đáng lẽ nút cài về phìa Tay Trái tức chiều  Tả nhậm ( Khoan hoà  nhu thuận: thuậnThiên ) , 

nhưng khi  bị  Tàu cai trị  bắt ăn mặc giống Tàu, cài nút áo về phía Tay phải tức chiều Hữu 

nhậm   ( Bạo động nghịch thiên ), vì  không hiểu nên chưa bỏ được. 

Hình áo Dài trên từ giữa Cổ ra nách bên phải  chí có 1 nút là không đúng với  khung Ngũ 

hành , ma phải có 2 nút tượng  trưng cho Dịch lý Âm Dương Hoa 

 

1: Thái cực Âm Dương Hòa 

2: Dịch lý Âm Dương Hòa bất biến của Vũ trụ 

3 : Tam tài: Thiên- Nhân - Địa 

5 : là VÔ : Nguồn sống và nguồn Sáng hay nguồn Năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ. 

Ngũ hành 

 

Ngũ hành gồm có Cơ cấu là Đồ hình và Nội dung là Số độ Ngũ hành. 

Đồ hình Ngũ hành 

 

*Đồ hình Ngũ hành có 5 hành gồm 4 hành xung quanh là 2 cặp đối cực Thủy / Hoả, Mộc / 

Kim và 1 hành ở giữa là Trung cung hành Thổ là Tâm đối xứng, Tâm đối xứng có khả 

năng dung hoá ( có chức năng như chất xúc tác hay catalyst trong Hóa học ) giúp cho cặp 

đối cực “ Tương Thôi “ ( vừa Chống đối vừa Hợp tác ) để gây ra sự Biến hoá Bất biến trong 

trạng thái Quân bình Động ( tức là Hoà liên tục trong từng thời điểm ) . 

Đồ hình Ngũ hành là Cơ cấu của Việt Nho 

Số độ của Ngũ hành là Nội dung của Việt Nho 

https://tieuluan.info/vim-bng-quang--nhit-lm.html
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*Số độ của các hành, thì có bộ số: 1 thuộc Thuỷ, 2 thuộc Hoả, 3 thuộc Mộc, 4 thuộc Kim và 

5 thuộc Thổ, trong đó bộ số: 2 – 3, 5 là vô cùng quan trọng, vì Bộ số 2 - 3, 5 là Nội dung ( 

nền tảng ) của nền Văn hoá Thái hòa Đông Nam cũng như Việt Nam, 

Ngũ hành được gọi là Tạo Hoá lư hay Lò Cừ, cũng là nguồn Sinh Sinh Hóa Hoá của 

Vũ trụ. 

 

 

 

 

Hoả ( 2 ) 

↑ 

( 3 ) Mộc ←Thổ ( 5 ) →Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và Số độ của Ngũ hành trong Áo dài 

 

Áo dài 5 Thân là Hiện thân của Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

Áo dài có: 

Cơ cấu Áo dài với Đồ hình Ngũ hành 

 

Vạt áo trước gồm 2 Thân được may ghép bằng 2 mảnh vải khổ hẹp vào nhau, 

 

Vạt sau cũng có 2 Thân. như vậy. 

 

Như vậy, Vạt áo Trước và Sau có 4 Thân tượng trưng cho 4 hành xung quanh, 

 

Một Thân chẻn hay Thân cánh gà là thân cắt ngắn từ Cổ, Nách tới Eo được may vào nách 

bên Phải nối liền với thân sau, tương trưng cho hành Thổ, vì khi măc áo vào thì bị Vạt 

trước che khuất, nên Thân chẻn được xem như hành Thổ. 

 

Như vậy Áo dài 5 Thân chính là Hiện thân của Cơ cấu Ngũ hành. 

 

( Ngày xưa khung dệt vải của Tổ Tiên có khổ hẹp, nên tiện cho việc may Vạt áo có 2 Thân, 

sau này khổ vải rộng, để cho tiện,may 2 thân làm một, nên việc làm tiện ích đó đã vô tình 

đánh mất Cấu trúc của Áo dài theo Ngũ hành ). 

Số độ Ngũ hành nơi Áo dài 

 

Để cài Vạt áo Thân trước vào Thân sau thì phải dùng:nút cài. 

https://tieuluan.info/trng-thpt-quang-trung---nng-t-vt-l-a-tm-tt-l-thuyt-t-trng.html
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1 nút cài ở giữa cổ, 

 

2 nút cài từ Cổ ra Nách bên Phải, 

 

3 nút cài thì cài từ nách Phải xuống Eo. 

Nút cài Áo dài với Nho giáo 

1 nút ở giữa Cổ tượng trưng cho Thái cực: Nhất Nguyên lưỡng Cực. 

 

2 nút tượng trưng cho Âm / Dương hay Tiên / Rồng: Thái cực phân cực thành Âm 

/ Dương: nền tảng của Dịch lý Việt. 

 

3 nút tượng trưng cho Tam Tài: Thiên – Nhân - Địa. 

 

5 ( 2 + 3 ) : số độ của hành Thổ : Nguồn Sống ( Thủy ) và Nguồn Sáng ( Hỏa ) ( Thổ: số 5 

: dynamic force, tương tự như công thức E = mc2 của Einstein: Nguồn Tình Yêu sáng 

tạo ra Vũ trụ) 

 

Số 5 là Nguồn năng lượng sinh động của Vũ trụ được Nho gọi là động lực của Tạo 

hóa lư. 

 

Ta đã có : Thái cực, Dịch Lý, Tam tài, đều là nền tảng của Việt Nho. 

 

Vậy: Áo dài cũng mang theo Đồ hình và Số độ của Ngũ hành: Nền tảng của Việt Nho . 

II.- KHĂN ĐÓNG: CƠ CẤU & Ý NGHĨA 

 

 

Cơ cấu Khăn đóng gồm nhiều lớp cuộn tròn kết lại với nhau. 

Lớp dưới cùng có băng vải , hai bên kết chéo nhau thành chữ  Nhân 人, tiếp theo là nhiều 

băng kết lại thành khăn đóng, tức là liên kết mọi người thành một khối, tượng trưng cho 

tinh thần Đoàn kết Dân tộc, tương tư như  Châm ngôn  E Pluribus Unum  (  Đa → Nhất 

) trong Coast of Arm của Hoa kỳ. 
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’ 

Great Seal of USA 

Chòm  13 Ngôi sao trên đầu Chim Đại Bàng. 

13 =  1 ( One God )  + 12 = 3 x 4 ( Trinity governs 4 corners of the Universe ) 

Chim quay mặt về bên Trái : Tả nhậm : Thuận Thiên 

Châm ngôn : E Pluribus unum” Out of many: One ( Biểu tượng  Dân tộc Đoàn kết ) 

Cờ có 6 sọc đỏ và 7 sọc trắng: 6 <chẵn > / 7 < Lẻ > : Cặp đối cực Âm / Dương 

Chân trái cắp cành Olive  13 lá : Tượng trưng Hòa bình ( theo Thiên Ý ) 

Chân phải cắp 13 mũi Tên; tượng trưng cho Chiến tranh ( Theo Thiên Ý ) 

Chiến tranh / Hoà bình: lưỡng nhất : HÒA ? 

 

B.- NHÀ Ở: MANG CƠ CẤU TẠO HÓA LƯ : NGŨ HÀNH 

 

Nhà 3 Gian 2 Chái 
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Nhà 5  gian 2 chái 

Tượng trưng cho Ngũ hành,  để luôn nhớ tới  Văn Hoá có Bộ Huyền số  2- 3, 5 ( = 2+3 ) 

 

C.- ĂN NÓI : THEO NHỊP ĐÔI   ( Twofoldness ) 

theo DỊCH LÝ : ÂM / DƯƠNG  HOA 

Trời / Đất , Núi /Sông, Non / Nước , Gái /Trai, Vợ /Chồng,  Ăn / uống , Đi / Đứng , Học 

/ Hành, Làm / lụng, thấp / thoáng, Học < Thực tự .> / hiếc < Hư tự>. . .  

D.-  SINH HOẠT LỄ HỘI: ĂN CHƠI. ĂN NẰM 

Lễ Hội là phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất 

Tâm, Trí, nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, tinh 

thần công thể  “ Bốn bể một nhà “. 

Khi Hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã được khuếch 

đại, nhưng còn có thêm chiếu kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể 

cho được.   

Người ta cho rằng nhờ Lễ Hội như “cái Nắp An toàn “ giúp con Người xả bớt đi những 

ẩn ức trong Tâm, Trí, nên được như vậy.  

Điều đó cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực không đù gây nên công hiệu 

như u linh kia.  Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả năng làm cho 

cộng đồng Tôn giáo được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trùm hết mọi chiều kích của 

Lễ Hội như có thể cảm thấy phần nào trong các cuộc Hội ở Đình làng nước ta, những cuộc 

Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. Nên nhiều khi 

phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được. Thiết nghĩ chiều sâu thẳm đó giải nghĩa được 

do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau: 

Trước hết là sự tự Tình tự Động, không có chút chi thuộc Cưỡng hành, Lợi hành, mà là An 

hành tự nguyện.   
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Thứ đến Lễ Hội có tính cách Toàn thể, không những có Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội hè 

thì phải có Đình đám, đèo theo những cuộc chơi vui nhiều khi mang tính cách “ Tháo 

khoán “, như đánh Đu, Bắt Chạch. . . , khiến cho khi ra khỏi Lễ Hội con Người cảm thấy “ 

Thoả thuê trọn vẹn “ vì đã được những phút đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham 

dự, trong bầu Khí “ Sống như Chơi, Lâng lâng Bay bổng “.   

Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh thần Công thể lại được 

nâng cao rất mực, nhờ thể chế “ Bình Sản “ nên vắng bóng chênh lệch quá đáng hoặc “ 

Đấu tranh giai cấp “ gắt gao, khiến cho môi sinh Thái hoà trùm phủ mọi người, toàn dân đều 

thích thú tham dự, Tâm, Trí lại không bị khuấy động ví các Chủ thuyết nọ kia, mà trái lại là 

bầu khí “ Du ư Nghệ “đầy Thi tứ, Ca, Nhạc làm cho Tâm hồn như đã nhắc chân ra 

khỏi Đời đến nửa, nay gặp bầu khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều người dễ cảm thấy 

nhẹ như bay bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị trong Trống bằng những 

cánh Chim dài rộng vươn cao hơn Người ), như được hớp vào làn nước Cam tuyền của cuộc 

sống Bồng lai hạnh phúc, để lại trong Tâm thần con dấu không thể xoá mờ, khiến có thể nói 

không sợ ngoa rằng mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, 

hơn cả trăm sách lý luận Duy Tâm”.   ( Kim Định ) 

1.- HÁT TRỐNG  QUÂN : ĂN CHƠI 

Trống Quân xét như khôi nguyên Nghệ thuật sống của Việt tộc 

( Văn Lang vũ bộ: Kim Ðịnh ) 

1.- Trống Quân biểu hiện nét Lưỡng hợp sinh động 

“ Trong lãnh vực văn hóa nước ta, nếu ai muốn đưa ra một sự kiện vừa căn bản vừa bao trùm 

hơn hết còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì đó là Trống quân. Phải, chính tục lệ này nếu không 

cung ứng thì cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái cơ cấu uyên nguyên về 

vũ trụ quan của tiền nhân Việt tộc cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn trọn nền triết 

lý nhân sinh của cả miền Đông Á, nơi nhân sinh quan xây trên đạo vợ chồng : “ Quân 

tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ “.   Vậy mà trước khi nên được vợ chồng thì phải biết 

ve nhau, nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh bằng hai quẻ Hàm và Hằng. Hàm là ve: ve gái 

hay ve trai tuỳ. Còn Hằng là ở với nhau mãi mãi. 

Đây là một Nhân sinh quan được xây trên Vũ trụ quan ở thượng Kinh của Dịch mở đầu với 

hai quẻ Kiền Khôn có nghĩa là Trời Đất, giao thoa. Nét căn bản nổi bật của văn hóa Việt tộc 

đầy sinh động nằm trong đó.  

Trống quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh động. Cho nên nắm vững tinh 

thần Trống quân chính là hiểu được đầu mối cái cơ cấu triết lý sinh động của Tổ tiên 

xưa kia vậy. Đó quả là điều quan trọng hơn hết trong lúc này, lúc mà con người khắp nơi 

đang cảm thấy thiếu thốn cái chi nên nảy ra ý muốn trở về nguồn.  

2.- Về Nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca 

Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về nguồn mà vẫn không sao về cho được, là 

bởi thiếu lối về.  Với người Đông Á thì một trong những lối về đó là Trống quân, nên hiểu 

trúng được sẽ giúp ta trên nẻo đường về.  Bởi chưng căn bệnh trầm kha của nhân loại hiện 
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nay là bệnh một chiều kích, cần tìm cho nó con đường nào giàu Lưỡng hợp tính hơn cả và 

đó là trống quân. Lý do: trong trống quân có nhiều cặp đôi hơn hết. Hãy kể sơ qua:  

a.- Thời gian và Không gian cuộc đấu 

Trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu. Đó là đôi đầu thuộc Thời gian. Sau là 

dưới chân Núi nơi có suối Nước: cặp đôi thứ hai thuộc Không gian. Còn nếu không có Núi 

có Sông thì thay bằng cửa Đông Nam, hay cùng lắm thì cửa Nam.  

b.- Các đấu thủ: Hai bè Nữ và Nam 

Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái Trống Đất trên có chăng dây làm trống Trời 

cũng như làm biên giới giữa hai bè Nam Nữ đóng vai hai đạo quân. 

c.-Khí giới giao đấu: Ca vũ 

Còn khí giới là ca, là vũ, toàn là thứ có nhịp đôi như sẽ phân tích ở dưới. 

d.- Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình 

Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “ sẽ sang qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân 

ngay trên nệm cỏ xanh (đạp thanh). Đó là đôi uyên ương trong thế sáng tạo hơn cả. 

 

Kèm theo là nhiều trò như bắn nhau bằng những Quả cầu làm bằng chỉ Ngũ sắc như nói 

người Mèo, người Thổ chẳng hạn.� Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho Trống quân 

càng thêm giàu tính chất sinh động.  Tây phương nói “ La vie est un combat: đời là chiến 

đấu “ và ngày xưa hay dùng việc đấu gươm mà xử kiện: ai thua là đuối lý. Như vậy là lý lẽ 

dựa trên sức mạnh. Đó là lối du mục.   Đông phương theo lối nông nghiệp tuy công nhận đời 

là chiến đấu, nhưng thay vì đấu gươm thì lại đấu lý, đấu tình, đấu ca, đấu nói như được bày 

tỏ mặn mà nhất trong Trống quân, một bên hát xướng, bè bên kia phải hát đáp liền, nếu 

không là “ thua “.…  

e.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình 

Điều đó nói lên tính chất Lưỡng hợp, mà Lưỡng hợp tính chính là linh hồn của triết lý 

Việt Nho.  Nên Trống quân là một lễ trong có liên hệ: 

 

 Tới Vũ trụ quan như Trời với Đất, 

 Tới Quốc gia như Non với Nước, 

 Tới Làng mạc như của Đông với Nam, 

 Tới Gia đình như hai bè Nam Nữ đưa đến việc nối dõi Tông đường. 

 

Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve, nào ghẹo, nào thách, 

nào đố, nào tiến vào đất địch chớp nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, 

đong đưa như hai con rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ Vài Ba “ của trống ngũ 

liên: 3 trời 2 đất. Quả là một cuộc chiến đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang 

thương vì đây là “ một cuộc cờ người “: gọi là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì chết chóc thì 

chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, vì cuộc chiến kết hậu bằng sự hợp thân trên nền cỏ xanh. 

Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành quan trọng, đến độ tiếng hoa gắn liền với tình thành 

hoa tình. Hoa đây thường là hoa lan (hay thược dược) được trao tặng nhau trước khi giao 
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hợp và sau cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ giữa phình ra “ thì đến mùa Thu sẽ làm lễ 

cưới.  Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan trọng của Trống quân, nó bao hàm 

một triết lý Nhân sinh xây trên Vũ trụ quan động, nên cũng là một thứ Tế tự của toàn 

dân. Vậy mà cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất là về phương diện triết lý. Vì 

thế đó sẽ là điều chúng ta bàn ở đây. (1) 

Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông Granet trong cuốn Fêtes et 

chansons anciennes de la Chine, Paris 1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu 

Kinh Thi đúng với ý nghĩa trung thực của nó. Quyển thứ hai là “ Les Chants Alternés “ của 

tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, Paris 1934, sẽ viết tắt là Huyên. Bá Nho hay Hán nho đều là Nho 

đã bị bẻ quặt. 

3.-  Kinh Thi: Chiến lợi phẩm của Trống Quân 

Phương pháp sẽ là triết lý với sự trợ giúp của xã hội học, cơ cấu luận, tất cả đi ngược với lối 

Nho Thanh giáo dùng vương triều để giải nghĩa phong tục dân gian. Còn đây dùng phong 

tục dân gian để tìm hiểu Kinh Điển, lấy tiếng dân để hiểu Trống quân. Đó cũng là lấy Chất 

gia làm nội dung tìm hiểu Văn gia, nên xoay quanh quyển Kinh Thi, nói có cả Văn cả Chất.   

Đây là sách mở đầu toàn bộ kinh điển Nho giáo, nên hiểu sai Kinh Thi là dễ dàng hiểu sai 

cả các kinh sau. Vì Kinh Thi không là chi khác hơn là chiến lợi phẩm của Trống quân.  

Nói khác nó ghi tiếng Dân nhưng không phải là bất cứ lúc nào mà chính là lúc Dân hát Trống 

quân hay ít nữa cũng theo phong thái của Trống quân, trong bầu không khí đó, hoặc hướng 

vào đó. Sau này Bá Nho uốn nắn để theo chiều hướng Thanh giáo nên không nhận ra điều 

trên (Fêtes 7). Nhưng cũng nhờ bị cạo tẩy mà nó được sống qua các đời để nay chúng ta còn 

có dấu vết đi tìm lại được nhiều tục lệ cũng như đời sống thời xa xưa. “  ( Về việc cạo tẩy, 

tức gán tác quyền cho vua quan xin xem Histoire de la literature chinoise, Prose Georges 

Margoulies p.13). 

 

4 .- Trống quân là một cuộc Tế Lễ: Tôn giáo Phong Nhiêu 

“ Là chính những yếu tố gặp thấy trong các cuộc tế lễ: 

Bàn thờ là trống Đất trống Trời thay cho Non và Nước khi hoàn cảnh không cho phép có. 

  Tư tế là hai bè Nam Nữ mặc áo đẹp ngày lễ. 

  Còn Tế là sự đấu của hai Bè: đấu Ca, đấu Lý, đấu Tình… 

  Rồi tới Giao hợp được coi là cái đinh của cuộc lễ biểu thị sự phối hợp cao độ nhất 

mà con người có thể hiện thực: nên Non phải trèo, Nước phải lội, Người phải giao. Ông 

Granet gọi là “ chịu lễ giao tình “ (communion sexuelle).  

Cuối cùng có cuộc Đại Ẩm làm như nghi lễ giao thoa với Đất. Tất cả được gọi là Bôn tức 

lối cưới hỏi trực tiếp: hỏi thẳng không môi giới, lẫn làm thằng, tức hợp thân liền, với niềm 

tin rằng năm nào không có “ Bôn “ thì sẽ mất mùa. Niềm tin này thuộc giai đoạn Bái 

vật sau sẽ thăng hoa và truyền sang cho vua: đức hạnh ông vua ảnh hưởng đến thời 

tiết. Cả hai niềm tin là một, cùng thuộc tôn giáo Phong nhiêu và ở đợt Bái vật, Lợi 

hành.  

Nói dân gian là công thể (toàn dân chịu trách nhiệm) đến khi quy tụ vào vua thì một mình 

vua chịu trách nhiệm về việc mưa gió, nóng lạnh nhưng rồi niềm tin đó sẽ được thăng hoa 

tới đợt triết lý là giúp Trời Đất trong việc hóa dục. Đó là một tiến trình đi lên, muốn hiểu 

được ý nghĩa cần tới bầu khí bao quanh Trống quân.  

5.- Bầu khí của cuộc Lễ: Tự do 
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a.- Con gái:  Nói thẳng, làm thẳng 

Trước hết đó là bầu khí tự do lúc con gái chưa bị bó chân còn có thể một mình đi dạo trên 

bờ sông Hán sông Giang, có thể mời trai ăn trầu, cho địa chỉ hội họp.� Mối tình thôn dã lúc 

ấy chưa bị thanh giáo cấm đoán hay bẻ quặt nên mọi cử chỉ đều làm trong tâm trạng vô tội, 

đường hoàng chứ không phải dấu diếm chi hết. Tất cả được nói thẳng ra. Người ta đang gánh 

nước nặng trĩu vai mà dám đường đột hỏi: 

Cô kia gánh nước quang mây 

Tôi hỏi câu này có lấy tôi chăng? 

 

Nói thẳng, làm thẳng “ trên Bộc trong Dâu “ như thấy ở nước Trịnh nơi giữ được nhiều 

tục lệ xưa hơn cả, cũng là nơi có con sông Bộc chảy qua. Nên nhớ Bách Việt cũng có tên 

Bạch Bộc vì nhóm ở trên sông này có nhiều nét biểu hiệu hơn cả (Xuân Thu nói đến Bộc rất 

nhiều xem bản của Legge tr.273). 

b.- Chưa có tinh thần Thanh giáo kiềm chế 

Thứ hai, lúc ấy chưa có câu “ Nam Nữ thụ thụ bất thân “ phát xuất từ óc Thanh giáo Bắc 

phương nên có thể tự do ca hát ngoài đồng nội, trên bờ sông, chung quanh bờ giếng, có thể 

cùng lên xe, nhìn mặt, cầm tay (xem bài Hưng Ư Thi trong Cửa Khổng ). 

c.-Con Gái làm chủ tình thế 

Điểm thứ ba, Gái còn nắm chủ tình thế nên chính các cô khiêu chiến trước. Phu lúc ấy 

còn là cô, cậu mới là phụ, theo phong thái Tả nhậm như có thể đọc thấy rất nhiều trong ca 

dao Việt, cả đến Kinh Thi cũng còn có chỗ giữ thứ tự Thất (vợ) trước Gia (chồng) “ nghi kỳ 

Thất Gia “ ( đào chi yêu yêu) tức Âm đi trước Dương, Gái trước Trai. Nhiều Nho gia có thấy 

điểm này nhưng lại giải nghĩa bằng lý lẽ siêu hình giả tạo như mùa Xuân dương khí lên mạnh 

nên con gái (âm) bị ảnh hưởng!! Sự thật thì lễ tổ chức vào hai mùa Xuân Thu, là hai mùa 

của người hơn hết, đã vậy lại theo Tả nhậm: Gái nắm phần sáng kiến y như người 

trước Trời Đất. Cần nhấn mạnh điểm này để đặt nổi sự cấm đoán của vương triều không 

cho gái bắt đầu trước mà phải phu xướng phụ tuỳ về sau.  

 

6.- Hợp với Thời tiết: Triết lý Chữ Thời 

Điểm thứ tư cũng rất nền tảng là sự thống nhất và căn cơ của sự thống nhất đó là điển tiết 

cũng gọi là thời tiết, nên Kinh Thi cũng có thể coi là quyển Triết lý của Chữ Thời trong 

đó hai mùa quan trọng hơn hết là Xuân Thu mà con én đóng vai đại sứ du hành để thông tin 

cho các cặp Nam Nữ biết đã đến ngày hội họp để mà “ đưa thoi “ . Như vậy con én là biểu 

hiệu của cưới xin tự do đã đưa thoi từ những ngày Xuân của muôn thế hệ trước, nên Trống 

quân đã trở thành một cơ cấu, một lễ, tức là cái gì u linh trang trọng dù sức vật lộn với văn 

hóa du mục đến sau.  

Tóm lại yếu tố nền tảng là cuộc Tế trong bầu khí tự do cởi mở của công thể: mọi cái là 

của chung theo một lối nào đó, có thể tóm vào hai cặp danh từ là Tâm linh và Công thể. 

Đó là những đức tính đi kèm Trống quân và sẽ bị Văn hóa du mục phá vỡ.  

Vì nét đặc trưng của Du mục là độc hữu ngược hẳn với tinh thần công thể của nông 

nghiệp: Độc hữu là óc cá nhân riêng rẽ với sự độc quyền là hậu quả tất nhiên. Khi óc 

cá nhân thắng thế thì mạnh được yếu thua, càng mạnh càng có nhiều, chiếm nhiều, 

chiếm tài sản, rồi chiếm luôn cả đàn bà làm tài sản, vì thế nảy ra sự cấm đoán đàn bà 

tự do đi lại, cũng từ đó mà nảy ra tục “Nam Nữ thụ thụ bất thân”. Chính vì vậy mà 
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Trống quân trải qua nhiều cuộc lột xác. Ta hãy theo dõi một số trường hợp: trước hết với 

vương triều.” 

 

2.- ĐẠO VỢ  CHỒNG: ĂN NẰM 

 

Quẻ 31:  Trạch Sơn Hàm : 

Trạch Sơn Hàm gồm quẻ Cấn  (Núi ) ở trên  (Thiếu Nữ )  / và  Đoài (Đầm ) ở dưới ( Thiếu 

Nam ): Nữ / Nam. 

Quẻ 31 

 

Giải nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động. 

Nam nữ giao cảm chi tượng: tượng nam nữ có tình ý, tình yêu. 

Giảng: Đoài là thiếu Nữ ở trên, Cấn là thiếu Nam ở dưới (1). Cảm nhau thân thiết không 

gì bằng thiếu Nam, thiếu Nữ. Cảm nhau thì tất hanh thông. 

Thiếu nữ ở trên, thiếu nam phải hạ mình xuống cạnh thiếu nữ; hồi mới gặp nhau thì phải 

vậy; chứ nếu thiếu nữ cầu cạnh thiếu nam thì là bất chính, không tốt. Cho nên thoán từ bảo 

phải giữ đạo chính mới có lợi. Hai bên giữ đạo chính cả thì cưới vợ chắc tốt lành. 

Hàm 咸 khác cảm 感 ở điểm: Cảm có chữ Tâm 心 là lòng, hàm thì không. Hàm là tự nhiên 

hai bên tương hợp, rồi cảm nhau, không có tư ý, không vì một lẽ nào khác, phải hư tâm 

(trống rỗng trong lòng)  

Đại tượng truyện khuyên: “dĩ hư tâm thụ nhân”. Như trên núi có chỗ trũng xuống (hư) để 

nước đọng lại mà thành cái chằm. 

Hư tâm thì lòng được tĩnh, như cái núi (nội quái là Cấn), mà vui như tính của cái chằm 

(ngoại quái là Đoài) (chỉ nhi duyệt; lời Thoán truyện); muốn giữ được lòng tĩnh thì phải 

“khắc kỉ phục lễ” tự chủ được mình mà giữ lễ. 

Tóm lại, Thoán từ cho rằng trai gái cảm nhau phải chân thành, tự nhiên, vì nết, vì tài thì mới 

tốt; mà khi cảm nhau rồi phải tự chủ, giữ lễ, đừng để đến nỗi hóa ra bất chánh. 
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Coi đạo âm dương giao cảm mà sinh hóa vạn vật, thánh nhân chí thành mà cảm được 

thiên hạ, thì thấy được chân tình của thiên địa, vạn vật. Đạo cảm nhau quả là quan 

trọng. 

 

Quẻ 32: PHONG LÔI HẰNG 

Hằng là lâu dài, bất dịch, bất dĩ, không ngừng nghỉ. Quẻ Phong Lôi Hằng 

Phong Lôi Hằng tượng trưng cho Đạo Vợ Chồng.    Đạo Vợ Chồng là chuyện lâu dài, 

bền bỉ, ăn đời ở kiếp cùng nhau, chứ không là chuyện ăn xổi ở thì. 

Quẻ kép Phong Lôi Hằng gồm Quẻ  Chấn ( Thiếu Nam  ) ở trên,  Quẻ Tốn ( Thiếu  Nữ 

) ở dưới. 

 

 Chấn thuộc Thiếu Dương ∠ Âm   Tốn thuộc Thiếu Âm ∠Dương  

Chấn / Tốn: Âm / Dương hòa 

 

Tóm lại 

Cách sống Thể   “ Nhân đính Nghĩa  “ là phương cách sống giản dị, từ Thiên tử tới thứ dân ai 

ai cũng có thể sống noi theo được, đây là những cái nhỏ, cái tầm thường, nhưng là  tinh hoa 

đượm nghệ thuật cao cả , nên sẽ biến thành cái to cái phi thường.  

Từ khi theo Văn minh sáng lạng của Tây phương, cho những tinh hoa trên là lạc hậu, nên hùa 

nhau theo nếp sống Duy Lý Tây phương, bỏ nếp sống “ Dĩ Hòa vi qúy “,đua nhau tranh dành 

Hơn thua, sát  phát nhau đưa tới cành phân hoá làm tan nhà nát nước. 

Đó là lỗi bỏ Gốc Quý ( Triết ly Nhân sinh của Văn Hóa  Dân tộc ) mà ôm Ngọn  của Văn minh 

Tây phương mà không biết đến Tây phương có nền Văn minh sáng lạng như thế là nhờ Gốc  

“ Bác ái Công binh và Tha thứ  “ của Kitô giáo. 
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Quả là có Ngọc quý trong tay  mà vất đi, lại đi rước độc dược nước ngoài về mà tàn hại nhau! 

Độc dược là  “ chế độ Tham tàn và Cường bạo của CS  “ và  “ nếp sống Duy lý một chiều “  

theo tinh thân “ Mâu thuẩn thống nhất “ của Mác . 

 

C H Ư Ơ N G  N Ă M              

 NGUỒN SỐNG TÂM LINH CỦA DÂN TỘC          

I.- Vào Đề 

Theo Khoa học gia Einstein thì  Tâm linh chính là nguồn Tình yêu có công thức E = 

mc2 đã sáng tạo ra Vũ trụ và nuôi sống Nhân loại theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( 

cosmic rhythm ). 

Vậy Tâm linh là nguồn sống cấp thíết chung cho cả nhân loại, khi xa rời đời sống Tâm 

linh thì con người sẽ sa vào cảnh Vô thần, hành xử với nhau như súc vật,  thừ nhìn lại 

xem chế độ vô thần CS dã giết bao nhiêu nhân mạng trên thế giới  và phá tan bao nhiêu  

công trình về Thượng tằng Kiến trúc và Hạ tằng Cơ sở của nền Văn minh nhân loại! 

Đây là vần đề vô cùng rộng lớn, hiện tình nhân loại  đang ở trong Tình trạng phân hóa 

cao độ, các nước đang tranh dành Hơn Thua với nhau bằng Khoa học Kỷ thuật, bằng 

Vũ khí sát thương hàng loạt để tự vệ, đồng thời cũng khống chế nhau, nguyên nhân 

của sự khống chế bằng Bạo lực có nguồn gốc Nội khởi, chứ không chỉ ờ phần Ngoại 

khởi  nơi bất ổn của các Cơ chế xã hội.  

Thay vì giải quyết bằng phương tiện Nội khởi là Tâm linh, lấy Tình yêu để chuyển hóa 

Hận thù,Tham lam, thì lại hùa nhau đem Lý cực đoan lấn át nhau làm  cho đời sống 

Tâm linh và Khoa học ngày càng mất thăng bằng . Vấn đề Nhân loai tuy thật rộng  lớn 

nhưng chung quy cũng chí có 2 vấn đề nền tảng: 

 1.-  Nhân loại cần Khoa học kỹ thuật để biết cách  “ ăn nên làm ra  “ mà nuôi 

sống Vật chất  

 2.- Nhân loại cũng cần Tu dưỡng đời sống Tâm linh để biết Yêu thương, giúp 

hành xử công bằng  mà sống Hòa yên vui cùng nhau.  

Nếu  đời sống “ Lục dục thất tình “ mà phát không đúng tiết theo nhịp Hòa của Dịch 

Lý, thì mở đường cho Tham Sân Si lộng hành, tình hình thế giới sẽ chẳng khác nào Cốc 

nước bùn bị vẩn đục, càng quấy ngược, xuôi, ngang, dọc thì nước càng vẩn đục thêm, 

thực ra chẳng cần quấy gì hết,  cứ để yên cho cặn bẩn lắng xuống thì cốc nước sẽ trong 

, ý chúng tôi muốn nói là con người phải cần có những phút bất động yên lặng để cho 

Lục dục Thất Tình lắng xuống, nhất là Quy tư vào Tâm mình tức là nguồn Tâm linh, 

vì Thiên lý tại Nhân Tâm để un đúc Tình yêu, nhờ Tình Yêu mới hành xử công chính 



 
 

- 84 - 

 

được. thì khi đó Lục dục Thất Tình mới phát đúng Tiết : Tiết nhịp Hòa của Dịch lý Âm 

Dương Hòa.  

Chứ như nay, con người cứ quần quật suốt ngày với Kỷ thuật số, với cao tốc, để cạnh 

tranh nhau, hầu vượt xa nhau về Khoa học kỹ thuật mà chiếm vị trí thượng phong để 

làm chủ thế giới. 

Với cuộc sống Đa Dục:  To thuyền to Sóng,  con người quật quần làm việc, không có 

giờ để thở nữa, nói chi đến những phút Tĩnh  Tâm, khiến cho đời sống Tâm linh và 

Khoa học ngày càng mất quân bình, làm sao mà  cuộc sống của Nhân lọại ổn định được!  

Cuộc di cư của những đoàn người bị áp bức và bóc lột ở Âu châu và Mỹ châu, bỏ hết 

tất cả. họ liều mình sống chết tìm đường qua Âu châu, qua Hoa kỳ là những báo hiệu 

bất ổn tận  gốc của Xã hội!   

Những thảm cảnh bỏ nhà cữa, bỏ cả quê hương. mà kéo từng đoàn từng lũ già trẻ tấm 

bé lang thang trên quảng đường dài  vô vọng, đi đâu cũng bị xua đuổi,  thì quả là Địa 

ngục trần gian trong thế giới vỗ ngực là Văn Minh (vô Nhân bản! ).  Là những ngưòi 

tỵ nạn trước đây, nỗi cảm thương phận mình chưa nguôi, nay chúng tôi lại vô cùng xót 

xa trước cảnh bi thương  của đoàn người vô Tổ  quốc đương đại!   

Lão Tử ( Trang Tử  ? ) đã thốt lên: Nay là giai đoạn  “ con người chẻ sợi tóc làm tư để 

làm lat buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm  và đến giai đoạn “ người ăn thịt Người “!  

Lý do là khoa học càng ngày càng phát triển như vũ bạo. đó là tiến trình phát triển của  

Lý trí bằng con dường phân tích, thay vì nhìn Vạn vật  “ như hình đã là ( As is ) “ lại 

chẻ nhỏ sư vật ra từng mảnh, để nhìn cho rõ. Từ sự đo lường từng mile, từng km tới 

micron, nay đã tới nano meter ( 1nm= 0.000001mm ) khiến cho sự vật trở  nên vô cùng 

phức tạp, khiến cho Lý trí con người càng phức tạp ngổn ngang, nhưng lại chưa có 

hoạt động rộng lớn tổng hợp nào để cân bằng lại, nên Tình Lý con người ngày càng 

mất cân bằng , sự phân hoá xã hội ngày càng sâu rộng  hơn, nếu không quay lại tu 

dưỡng Tình yêu từ nguồn Tâm linh để bao dung nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau 

thì Nhân loai sẽ rơi vào Tình trạng con chuột đã chạy cùng sào, hoặc phải quay đầu lại 

với nguồn Tâm linh để sinh tồn hòa hảo với nhau, hoặc hoặc cứ đem hết tài sức xâu xé 

để dành Hơn Thua thì bị rơi xuống hố  mà tiêu vong, cả hai  đều dìu nhau chết thảm 

trong vũng nước chân trâu của  thói “ Khôn độc dại đàn”. 

  Xin nhắc lại lần nữa Nguồn Tâm linh chính là Tình yêu của Thượng Đế mà Einstein 

đã công thức hoá thành E = mc2,  là nguồn ánh sáng trải khắp Vũ trụ để nuôi sống 

muôn loài và duy trì cuộc biến hoá Vũ trụ luôn được chuyển biến  cân bằng theo tứ 

Thời bát Tiết.  

Tính yêu có đủ hấp lực giúp con người tìm đến với nhau, cảm hoá mà cải hóa được 

nhau!   Gương mù phát xít Đức Ý Nhật và CS, Khủng bố  còn le lói trên cao ! 
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Nói tóm lại, đời sống Tâm linh và Khoa của Nhân loại đã mất cân bằng , chừng nào 

Đời sống Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất thì  cuộc sống Nhân loại mới cân 

bằng ổn định,  giúp mọi người sống an vui với nhau được. 

 Thảm thương thay!  Dân tộc đã có những 7  ngọn đuốc soi đường Tâm linh, nhưng còn 

bị lòng Tham che mắt, nên phần đông vẫn còn như là  “ những người Đi Đêm” ! 

 Nho giáo với:    Nhân/ Nghĩa lưỡng nhất : HÒA ( Hùng / Dũng : Bao dung  ) 

Phật giáo với:  Từ bi / Trí tuệ lưỡng nhất : HÒA ( Hỷ xả ) 

Kitô giáo  ( Công giáo & Tin lành ) với : Bác ái / Công bằng lưỡng nhất : HÒA( Tha 

thứ 70 lần 7 ) 

Lão Giáo với Vô vi  nên Vô cầu vô tranh, nên không gây Bất Hòa. 

 Cao Đài & Phật giáo Hòa Hảo cùng vài Tôn  giáo nhỏ khác cũng hiếu Hòa. 

HÒA là Tinh Hoa,  Hòa là nơi  Đồng nguyên  của các Tôn giáo mà Việt Nho cho là 

Thiên lý từ Âm Dương Hòa.  

Sở dĩ có xích mích, chiến tranh giữa các Tôn giáo là vì tinh thần cực đoan, cho rằng 

Chân lý chỉ có Một mà tôn giáo mình đã có Chân lý, cho  bên kia là Tà đạo, nên nhân 

danh Chân lý, dẹp Tà đạo mà sát phạt nhau. Mặt khác cũng có những Tín hữu  Tôn 

giáo  “ lấy Đạo tạo Đời “ mà gây ra xung khắc giữa các Tôn giáo với nhau ! 

Trên thế giới tuy nhiều nước vẫn có ngọn đuốc Hoà soi đường nhưng không thiếu 

những ngọn đuốc Hận thù đang bùng cháy hay đang âm ỉ cháy. 

Ngọn đuốc Hòa của các Tôn giáo tuy luôn vẫn nêu cao, nhưng nguyên do là nhiều người 

có Biết mà không có Làm, một người Làm thì mười người Không , vì Lục Dục thất 

Tình cứ phát ra hỗn loạn, Thương nhau thì hoạ hoằn mới có, còn Ghét nhau, Hận thù 

nhau thì tràn lan bốn cõi, cách giải quyết vấn đề là đưa ra nhiều mô hôi nước mắt của 

nhân dân ra mà thi đua phát triển khoa học kỹ thuật để khống chế nhau, mọi phe đã 

dơ kiếm thủ thế với nhau, quyết tâm  ăn thua đủ với nhau, cứ gầm gừ nhau, càng gầm 

gừ nhau thì Lý trí được  thôi thúc phải phát triển theo lối Hận thù, lòng Hận thù càng  

tăng,  càng  đem sự hủy diệt tới đỉnh cao mà cùng đưa nhau vào bế tắc không thể giải 

quyết, đó là con đường KIỆT ( impass ) của Nhân loại! 

Nhiều người trong nhân loại đâu thèm để ý tới Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ,Vũ trụ cứ 

xoay vần nhịp nhàng  vô cùng theo Tứ thời Xuân, Hạ. Thu, Đông    ( Viết Xuân Hạ, viết 

Thu Đông , thử Tứ thời, Vận bất cùng . Tam Tự Kinh ) , mỗi năm có 24 Tiết, mỗi tiết 

kéo dài 15 ngày, khi sang Tiết khác thì khí hậu đổi thay , khi đó Quả Đất đã quay quanh 

mình 15  độ. Năm nào như năm ấy thời tiết cứ đổi thay điều hòa nhịp nhàng như vậy, 

Tổ Tiên chúng ta đã gọi là “ Mưa Thuận Gió Hoà “ thì nhịp sống của con Người cũng 

nhờ đó mà   sống ấm no theo, đó là nhờ sự cai trị của Thánh nhân được thuận Thiên. 
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 Theo Nho thì  “Vạn vật đồng nhất thể: mọi vật đều có cùng bản chất: vật chất hay năng 

lượng “ và  “ vạn vật tương liên: vạn vật được liên kết chặt chẽ với nhau. “.   Vì quá 

tham dục và vô trách nhiệm, con người đã hành xử trái với tiết nhịp Hòa của Vũ tru, 

gây ô nhiễm nhiều môi trường, làm trở ngại tiết nhịp Hòa, khiến cho thiên tai ngày 

càng nhiều , gây cho cuộc sống nhân loại gặp nhiều trắc trở.   

Trong những thứ  Ô nhiễm như Nước, Đất đai, Không khí thì ô nhiễm Tư tưởng là 

quan trong nhất. Bản chất của Vũ trụ là Tình Yêu  ( xem Bức thư vủa Einstein gởi cho 

con Gái Liersel ) đã bị  Hận thù làm ô nhiễm! 

Chúng ta biết rằng khi sáng tạo nên Vụ trụ Thượng Đế đã có  Luật để giúp con Người 

thăng hoa cuộc sống và cho con người hoàn toàn Tự do hoặc sống theo Thuận Thiên 

hay Nghịch Thiên.  

Nếu Thuận Thiên thì tồn tại và phát triển, còn Nghịch Thiên thì sẽ tự tiêu diệt , Thiên 

Chúa không can thiệp vào nữa và không nói gì nữa hết  ( Thiên hà ngôn tai! ) 

II.- Việt Nho với Ba luật lớn trong Vũ trụ’ 

1.- Luật Biến Biến dịch hay Dịch lý:變易 易理. Law of Change  tức là luật Biến 

hoá bất biến theo Chu kỳ trong Vu trụ để giúp con Người  sống Tiến bộ mà vẫn Hoà 

với Tiết nhịp của Vũ trụ.    

2.- Luật Giá  sắc (  稼 穡: Giá : Gieo, sắc: Gặt.  Sow and reap )  tức là luật Gieo 

Gặt.  

Gieo thì thì gặt nấy 

Ai gieo thì nấy Gặt  

Gieo một thì gặt trăm 

 Luật này có tính cách khuyến Thiện giới Ác . 

 3.- Luật Loại tụ  ( 類 聚: Law of convergence ? ) : Vân tòng Long, Phong tòng Hổ: 

Mây bay theo Rồng, Gió cuốn theo Hổ hay Tuồng nào theo Tập nấy ( Ce qui resemble, 

s’assemble ) 

  Luật về sự Đoàn kết theo Thiên lý.  

Đây là Rule of Laws từ Trời,  ( Lưới Trời lồng lộng , tuy thưa mà không có cái gì lọt qua được: 

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bât lậu  ) .  

 Nhân loại tự liệu lấy cách  hành xử của mình và mọi người, mình gieo thứ gì Một thì lại gặt 

thứ đó gấp Trăm ! 

Tổ Tiên chúng ta đã  có  3 lời cảnh báo về nan đề của con Người, Gia đình và xã hội: 

 1.- Khôn Độc Dại Đàn 
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 2.- Tham Dĩa bỏ Mâm 

 3.- Cha chung không ai khóc hay Nhiều sãi không ai đóng cửa Chùa ( Tình Liên đới 

trong xã hội) .  

 

III.- Lời cảnh báo của Gramzaha  từ ngoài Hành Tinh 

 Chúng tôi trưng bài dưới đây của Ông Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh với sự dè dặt, vì chưa 

có  phương tiện để kiểm chứng, đó là lời cảnh báo chúng ta về thảm họa có thể xây đến, cũng tương 

tự như lời cảnh báo seven years of tribulation trong Apocalipse  của Kitô giáo. 

" Đây là lời của GRAMAHA, đại diện cho Bộ Chỉ Huy Thiên Hà Asta, nói cùng quí vị ". "Sau 

nhiều năm đến nay quí vị nhìn thấy chúng tôi như là những điểm sáng hiện ra trên bầu trời". 

" Chúng tôi phát biểu đến quí vị trong hòa bình và ước vọng như chúng tôi đã từng làm với 

những người anh chị em trên hành tinh Trái Đất". "Tôi đến để cảnh báo quí vị về số phận của 

quí vị và thế giới quí vị để quí vị cần phải liên lạc với người trong quí vị để biết được một tiến 

trình (Course) (có thể dịch là bài học hay chủ thuyết ) mà quí vị phải thực hiện để tránh thảm 

họa đang đe dọa sanh mạng thế giới quí vị và thế giới chúng tôi quanh quí vị"." Đó là một trật 

tự mà quí vị cần thi hành để vươn lên khi Trái Đất đi vào Thời Đại Mới của Bảo Bình". " Thời 

Đại Mới có thể là thời hòa bình và tiến hóa lớn mạnh của loài người chỉ khi những người lãnh 

đạo của quí vị biết được Bạo lực đang bao trùm (Trái Đất) bằng những phán quyết của Lũ 

Quỉ".   

 " Xin yên lặng để tiếp tục nghe. May mắn có thể không đến với quí vị thêm lần nửa". " Tất 

cả vũ khí của quí vị là của loài quỉ cần được giải giới". " Bây giờ, thời gian thảm họa đã đi 

qua". " Có nhóm người trong quí vị có kế hoạch tiến hóa tốt nhất nếu quí vị chứng tỏ được 

quí vị xứng đáng thực hiện được kế hoạch đó". " Trong một thời gian ngắn quí vị phải học 

cách sống chung hòa bình và thiện ý". " Một nhóm nhỏ trên thế giới đang học hỏi vấn đề này 

và đang diễn tả và chuyền nhau tia sáng của Thời Đại Mới ra khắp mọi người". " Quí vị được 

tự do từ chối hay chấp nhận lời dạy của họ nhưng chỉ có những người học được cách sống 

chung hòa bình mới vào được vùng đất tiến hóa tinh thần cao cả".  

" Nghe đây lời của GRAMAHA, đại diện cho Bộ Chỉ Huy Thiên Hà Asta, phát biểu đến quí 

vị". "Nên biết có nhiều lời tiên đoán và nhiều hướng dẫn sai lạc trong thế giới quí vị". " Chúng 

sẽ hút hết năng lượng của quí vị từ quí vị, loại năng lượng mà quí vị gọi là Tiền, và đem tiêu 

hết vào những mục đích của Quỉ mà chẳng mang về cho quí vị một đồng xu nào". " Các vị 

Thánh trong nội bộ quí vị sẽ bảo vệ quí vị trước vấn đề này". " Quí vị phải nhạy cảm để học 

hỏi những lời trong chính quí vị, lời này sẽ nói cho quí vị biết thế nào là Chân lý, là Mơ hồ, là 

Hổn loạn và Sai lầm.". " Hãy học cách lắng nghe lời Chân lý trong quí vị sẽ dẫn quí vị đến con 

đường tiến hóa". " Đây là thông điệp của chúng tôi gởi đến quí vị, bạn quí mến của chúng tôi, 

sau bao năm nhìn quí vị phát triển cũng như quí vị nhìn thấy chúng tôi qua những điểm sáng 

trên bầu trời". 

 "Quí vị biết chúng tôi đang hiện diện và chúng tôi đang hiện diện quanh Trái Đất nhiều hơn 

các khoa học gia quí vị nhận biết". "  
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Chúng tôi rất quan tâm đến quí vị và con đường dẫn quí vị ra ánh sáng, chúng tôi sẽ làm tất 

cả những gì có thể làm được để giúp quí vị".  

" Đừng sợ, tự tìm hiểu bản thân và sống hài hòa trong cách sống của Trái Đất quí vị". " 

 Chúng tôi, Bộ Chỉ Huy Thiên Hà Asta, cám ơn quí vị đã lắng nghe. Bây giờ chúng tôi rời quí 

vị". " Quí vị sẽ được phù hộ trong Tình Thương và sự Thật của vũ trụ". " Cám ơn quí vị đã 

xem (Tivi). Nemesis ".  

             (  Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh ) 

 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH 

I.- NGUYÊN LÝ  TÂM LINH 

“ Trước hết là nguyên lý Tâm linh hàm ngụ trong chữ Đạo hiện thân vào cái Trống . 

Chữ Đạo kép bởi bộ Xước là quai chèo,chở đi, và bộ Thủ là Đầu: Cội Rễ muôn loài . 

道 =辶 + 首 

Đạo : Bộ xước + Bộ thủ : Đường Trở về Nguồn gốc Tâm linh  ( Xước là quai chèo để chuyên 

chở, Thủ là cái đầu, là nguồn gốc ) 

Trong Trống ta cũng thấy các đoàn vũ đang “ ĐI về (Đi theo chiều Tả nhậm ) với ĐẦU “ là 

Trung cung Trống Rổng . Bí quyết Thống nhất ( con đẻ của Tâm linh ) nằm trong lối tiến 

Tả nhậm này . Lão Tử nói về Đạo rằng : “ Vi Đạo nhật tổn “ , hiện thực Đạo thì mỗi ngày 

một bớt đi , nhờ xả bỏ mỗi vòng một bé lại, cho đến vòng trong cùng chỉ còn là sự Trống 

Rổng , nên làm nơi các tai xe có thể cắm vào. Điều đó biểu thị chân lý này là càng xả bỏ thì 

càng trở nên Trống Rổng, càng trở nên Linh, Thống nhất.  Đấy là lý do tại sao mỗi khi Tổ 

tiên ta hội họp đều đánh “ 3 hồi 9 tiếng Trống “, để nhắc mọi người hãy làm Trống rổng lòng 

bằng bỏ Tư Ý, Tư Dục, mà chỉ nhắm vào công ích với lòng Thái Công Vô Tư, thì sẽ đạt 

Thống nhất. Cho nên Thống nhất là hậu quả của Linh thiêng . Linh thiêng là con của 

Trống Rổng, tức là những Tâm hồn xa lìa vật chất thì dễ hoà hợp với nhau. “  (  Kim 

Định  ) 

 

II.-  NHỮNG VỊ GIÁO CHỦ TÔN GIÁO  Ở  VIỆT NAM 

I.- Phương Đông 
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Lão Tử   571BC   Lão:  với  Lân hư,  “ Vô vi  nhi trị 

 

Đức Phật  624 BC   Phật với Vô niệm   Chân Không diệu hữu 

 

 

Đức Khổng Tử  551 BC với Không tang 

空心桑樹: Không Tâm tang thụ”. Quân tử  rổng ruột như cây Dâu. ( như cây Trúc ) 

Thánh Gandhi:Je me reduit à  ( en )  Zéro: tôi tận diệt đến số không  

II.- Phương Tây 
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JESUS CHRIST :   2021 AD 

Chúa Giê – su:  “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời ”: 

“ Các con hãy trọn lành như Cha các con ở trên Trời! “ 

 

 

 

 

 

 

 

C H Ư Ơ N G  S Á U   

 ĐƯỜNG VỀ  TÂM LINH CỦA CÁC TÔN GIÁO  VIỆT NAM       

Nước Việt Nam trước kia có  ba Tôn giáo đồng nguyên, đó là  Nho, Lão, Phật, sau này có thêm 

Kitô giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và mộtvài tôn giáo nhỏ nữa. 

A.- LÃO GIÁO VỚI LÝ VÔ VI 

Lý Vô Vi gồm: Vô cầu, Vô tranh, Vô đoạt, Vô chấp. 

Vô cầu, giúp ta vô vọng, xa lìa vọng tưởng điên đảo. 

Vô tranh, giúp ta vô đại, xa lìa ý tưởng hơn thua, cao thấp. 

Vô đoạt, giúp ta vô thủ, xa lìa ý tưởng có, không, còn, mất. 
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Vô chấp, giúp ta vô ngại, xa lìa ý tưởng trược thanh. 

Vô Vi tức Đạo. Đạo thường vô vi nhi vô bất vi (không làm tức là Đạo. Đạo thường không 

làm, mà không gì không làm được). Từ chỗ là không làm mà làm được tất cả. Làm được 

tất cả mà như không làm gì cả. Đó là bí quyết của Đạo. Lý Vô Vi quá sức huyền diệu cao 

viễn, ít ai thấu triệt nổi, thành ra bị thất truyền hay bị hiểu sai lạc đi. 

Lão giáo với Cốc Thần bất tử 

Cốc Thần bất tử, thị vị Huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, thị vị Thiên Địa căn. Miên miên 

nhược tồn, dụng chi bất cần :Thần hang bất tử, gọi là Huyền Tẫn (Mẹ nhiệm màu) ; cửa 

Huyền Tẫn là gốc của Trời Đất.     Dằng dặc mà như bất tuyệt, tạo thành mọi vật mà không 

kiệt (hay không mệt). 

 

Mục đích tôi luyện Thân, Tâm. Ðạo-gia đề ra 3 đường lối để luyện tập: 

1.- Cách  Tổ chức và các nghi thức Đạo giáo   

Đạo giáo là tôn giáo nẩy sinh ở chính Trung Hoa và kết tinh tín ngưỡng dân gian sau khi đã 

được quý tộc hoá cho nên phản ảnh tâm thức bình dân đầy đủ và rất khác các tín ngưỡng 

khác trên thế giới tuy đều có nguồn gốc Saman giáo. 

2.- Thiên Đình Đạo giáo 

Xuất phát từ tính Thống nhất giữa con người với vũ trụ, Đạo giáo xây dựng một thiên đình 

hết sức độc đáo. Có một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản mọi vật. Nhưng vị thần này 

chỉ được nhắc đến tên mà không có vai trò gì. Thiên Đình Đạo giáo gồm có các Thiên thần, 

Địa kì, các Tiên nhân và các Nhân quỷ.  

Các thiên thần gồm Tam Thanh, Tứ Ngự, Tam Cung, 

Mặt Trăng, Mặt Trời, các sao ( Tam quang : Nhật Nguyệt Tinh ) , các thần Gió, Mưa, 

Sấm, Chớp. Mỗi tên như vậy chỉ một nhóm thần. Vì những tên này rất quen thuộc trong tiểu 

thuyết Trung Quốc cho nên ta cũng cần biết.  

Tam Thanh bao gồm Ngọc Hoàng, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh hay Thái 

Thượng Lão Quân, tức Lão Tử, người thực tế cầm đầu Đạo giáo. Ngũ Phương ngũ Lão 

quân là năm ông vua ở năm phương: Thanh Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế 

tương ứng với các phương trong Ngũ Hành.  

Tứ Ngự gồm bốn vị thần:  

Ngọc Hoàng Đại Đế trông coi đạo Trời của Đạo giáo,  

Thiên Hoàng Đại Đế trông coi các Ngôi sao, Mặt Trăng, Mặt Trời, sự vận hành của 

bốn mùa,  
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Hậu Thổ trông coi Âm Dương, sự sinh sản của vạn vật. 

Các Địa kì bao gồm Thổ Địa, các Thành Hoàng, các thần Xã Tắc, Ngũ Nhạc 

(năm ngọn núi nổi tiếng), Tứ Độc (bốn con sông dài nhất), các Thần Núi, Thần Sông. 

Các Tiên nhân và Nhân quỷ bao gồm các Tiên thánh, Tiên tổ, Tiên sư, những người có 

công đức ở nhân gian, các đạo sĩ đã tu luyện thành tiên trong đó có 8 vị Thiên thường được 

vẽ là: Lý Thiết Quày, Hán Chung Ly, Trương Lão Quả, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, 

Lã Đổng Tân, Tào Quốc Cậu. 

Đặc điểm khu biệt của Đạo giáo là ngay trong con người, không phân biệt tôn ti xã hội, đã 

có đủ các vị Thần. Khác phần lớn các Tôn giáo tách cái linh hồn bất tử ra khỏi thể xác, Đạo 

giáo cho mỗi con người có hai loại hồn: loại cao gọi là Hồn, loại thấp gọi là Vía. Đàn ông 

có 3 Hồn 7 Vía, Đàn bà có 3 hồn 9 vía. Vì thể xác phải chết cho nên phải thay thế dần dần 

các cơ quan của thể xác bằng các cơ quan bất tử để tạo nên ở trong thể xác cái mầm mống 

của sự bất tử. 

3.- Cách tu luyện 

Cơ thể con người có hàng vạn vị thần. Sự sống nhập vào bởi khí, khí nhập vào bụng xuống 

tới đan điền ở dưới rốn để hợp nhất với Vũ trụ. Do đó Đạo giáo chủ trương cách tu luyện để 

được trường sinh bất tử. Để được trường sinh có ba cách: luyện đan, vận khí và quan hệ 

Nam Nữ, nhưng cách thứ ba bí truyền, nên người ta chỉ biết hai cách đầu. 

a.- Luyện đan. Thuốc uống quan trọng nhất là đan sa, đây là sự phối hợp của thuỷ 

ngân với lưu huỳnh qua một sự bào chế hết sức công phu gồm 9 lần nấu và 9 lần phơi. Rồi 

đến tịch cốc tức là không ăn ngũ cốc vì ngũ cốc làm nảy sinh những con sâu trong cơ thể 

ân hết sức sống của con người. Loại sâu này mang hình dáng quỷ. Loại quỷ trên đầu khiến 

người ta đui, điếc, hói, rụng răng. Loại quỷ trong lồng ngực khiến người ta đau tim, buồn 

bã. Loại quỷ ở dưới rốn (đan điền) gây nên bệnh tật.  

Thay thế ngũ cốc phải ăn vừng, nhân sâm, quế, cam thảo, trái cây. Phải thay thế 

dần dần ngũ cốc và cá thịt bằng những thức ăn mới, chế biến cực kì công phu. 

b.- Vận khí. Vì vũ trụ với cơ thể là một, cho nên phải vận khí để tạo nên trong 

cơ thể cái mầm bất tử cứ lớn lên dần. Ngày chia ra làm hai phần: buổi sáng vũ trụ hút 

thanh khí của sự sống cho nên các đạo sĩ phải hít thanh khí vào; còn buổi chiều và buổi 

tối, vũ trụ hút tử khí cho nên không tập thở vào lúc này.  

Cách tập thở hết sức phức tạp, chủ yếu phải tập nín thở sao cho đến mức thở 

bằng bào thai như đứa trẻ trong bụng mẹ. 

c.- Lên trời. Theo Đạo giáo, cái Một là gốc của Trời Đất. Muốn giữ cái Một thì 

bản chất của con người sẽ thay đổi, cái Một sẽ nhập vào cơ thể, cái mầm bào thai sẽ nẩy 

sinh, kết quả anh sẽ lên trời. Phải ngồi quay mặt vể hướng Đông lúc nửa đêm, hít vào 9 lần, 

nuốt nước miếng 36 lần. Sau đó tập trung nhìn 7 ngôi sao của Bắc Đẩu. Dần dần ngôi sao 

này hạ xuống. Trong 7 ngôi sao có hai ngôi sao Âm tinh đại diện cho bản chất con người. 
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Hai ngôi sao này sẽ xuống gần đầu. Lúc đó, tinh thần con người thoát khỏi xác rồi lên trời. 

Cần phải hít vào thực sâu: các vị thần lần lượt vào đan điền. 

_________________________________________________________________  

B.- PHẬT GIÁO 

với Nguyên lý Mẹ: Quan Thế Âm Bồ Tát 

 

VỚI: TỪ BI /TRÍ TUỆ →HỶ XẢ 

 

QUA TAM BẢO:  GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 

GIỚI để dẹp  “ Tâm viên Ý mã “  của THAM, SÂN,  SI để VÔ NIỆM 

Có VÔ NIỆM mới ĐỊNH  để có TUỆ GIÁC mới GIÁC NGỘ 

“ Giới, định, tuệ là tam học mà các hàng đệ tử xuất gia và tại gia đang vững tiến trên bước 

đường giải thoát cố gắng gìn giữ, trao dồi và làm cho tăng trưởng mạnh mẽ để đạt được mục 

đích tối hậu của con đường phạm hạnh là giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi. “ 

 “ Tầm quan trọng của giới, định, tuệ được Đức Phật nói đến như sau: 

"Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. 

Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu 

lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu." 

(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya “ 

 

  BÁT CH ÁNH ĐẠO 

  

  Nhập đề 

D- Định nghĩa: 

Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sanh hướng đến một 

đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng 

sanh đến đời sống an lạc, giải thóat, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương  

B- Nội dung Bát chánh đạo: 

1-Chánh kiến: 
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Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức - 94 -han 

suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp. 

D. Hiểu biết chân chánh: 

Hiểu biết tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian này đều do nhân duyên sanh, 

không trường tồn và luôn luôn biến diệt. 

Nhận thức rõ nhân quả- nghiệp báo để hành động. 

Nhận thức rõ giá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh. 

Nhận thức rõ Khổ- Vô thường- Vô ngã của vạn pháp. 

Nhận thức rõ tất cả chúng sanh cùng một bản thể thanh tịnh. 

Nhận thức rõ Tứ đế- Thập nhị nhân duyên, không chấp thường , chấp đọan. 

b. Hiểu biết không chân chánh: 

Chấp Thượng đế tạo vật, không tin lý nhân quả nghiệp báo. 

Phủ nhận mọi sự vật hiện hữu, không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh. 

Chấp vào thành kiến; quan niệm không bình đẳng giữa người và muôn vật. 

Cố chấp vào kiến thức vọng tưởng; không tin vào những quả vị giải thóat. 

 

2- Chánh Tư Duy: 

Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, 

có lợi cho mình và cho người. 

D. Suy nghĩ chân chánh: 

Suy nghĩ đến nguyên nhân đau khổ của mình và chúng sanh, ở đó vô minh là nguồn gốc của 

mọi tội lỗi, để biết mà tu tập hầu tìm được giải thóat cho mình và cho người. 

Suy nghĩ đến Giới- Định –Huệ làm căn bản tiến tu đến quả vị Niết bàn. 

 

b. Suy nghĩ không chân chánh: 

Suy nghĩ đến lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng tìm - 94 -han mưu nghìn kế để hại người. 

Suy nghĩ đến nhiều cách để hơn người, mọi mưu mô để trả thù; - 94 -han tà thuật; dựa 

vào - 94 -han tin của con người để mê hoặc. 
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3. – Chánh ngữ: 

Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công 

bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người 

khác. 

a.- Lời nói chân thật: 

Lời nói ngay thẳng, thành thật, hợp lý không thiên vị, hòa nhã, giản dị và - 95 -han suốt. 

Lời nói lợi ích, đồng nhất và mang tính chất sách tấn, khuyến tu, mở bày ánh - 95 -han giác 

ngộ tự tâm trong mỗi tha nhân. 

Lời nói mang tính chất tuyên dương đạo lý làm người; tuyên dương chánh pháp Từ bi và Trí 

tuệ. 

b.- Lời nói không chân thật: 

Lời nói gây chia rẽ, không đúng sự thật. 

Lời nói để hại người, xuyên tạc, thiên vị, dua nịnh. 

Lời nói nguyền rủa , mắng nhiếc, vu họa và thô tục. 

Lời nói để bảo vệ Ngã và Ngã sở. 

 

4 .- Chánh nghiệp: 

Nghiệp gốc từ chữ Phạn được Trung hoa dịch ra, có nghĩa là hành động có ác ý. Chánh 

nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải - 95 -han suốt chân chánh. 

a. Hành động chân chánh 

Hành động theo lẽ phải, biết tôn trọng quyền sống chung của mọi người, mọi lòai. 

Hành động có thận trọng không tổn hại đến nghề nghiệp, tài sản, danh giá và địa vị của kẻ 

khác. 

Hành động chân chánh là hành động có lương tâm, đạo đức trong địa vị của mình, biết gìn 

giữ tánh hạnh. 

 Biết hy sinh chánh đáng để đem lại lợi lạc cho quần sanh. 

D. Hành động không chân chánh: 

Hành động không gìn giữ các phép tắc, giới điều. 
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Hành động chỉ vì lợi mình mà hại người. 

5.- Chánh mạng: 

Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng 

nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người 

khác 

. a.- Đời sống chân chánh: 

Sống bằng khả năng, tài năng chân chánh, không lừa dối gạt người. 

Sống thanh cao, đúng chánh pháp không mê tín. 

 

b.- Đời sống không chân chánh: 

Làm tổn hại và não lọan tâm trí mọi người. 

Sống lugồn cúi, - 96 -han miệng lưỡi, mối lái để giao dịch thân thiện. 

Sống chạy theo mê tín, dị đoan; sống nương tựa ăn bám vào kẻ khác. 

 

6.- Chánh tinh tấn 

Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục 

đích và lý tưởng mà Phật đã dạy. Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho 

mình và cho người. 

a.- Chuyên cần chân chánh: 

Quyết tâm lọai bỏ các việc ác đã sanh, ngăn ngừa những việc ác chưa sanh. 

Chuyên làm các việc lành việc tốt. 

Chuyên cần trau dồi phước đức và trí tuệ. 

b.- Chuyên cần không chân chánh: 

Là người say sưa với ngũ dục và khóai lạc. 

Là kẻ say sưa lạc thú làm tổn hại đến người khác, không tiết chế bản thân. 

 

7.- Chánh niệm: 
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Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có 2: Chánh ức niệm và 

chánh quán niệm. Ức niệm là nhớ nghĩ đến Quá khứ, những chuyện đã qua. Quán 

niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của Tương lai. 

( Xem - 97 -han 101 câu hỏi và trả lời trong Cẩm nang của người Phật Tử  ) 

   

II.- PHẬT  GIÁO VỚI  NGÀNH YOGA 

            Nhà Phật thì cho Thời gian là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau, nên phải tìm cách  diệt “ 

Tham Sân, Si  hầu tránh đau khổ luân hồi bằng cách Tu Thiền theo 3 bước Giới, Định, Tuệ 

với 7  Lugật Tâm linh của Yoga   ( The seven spiritual Laws of  Yoga  .Deepak Chopra 

M.D. & David Simon M.D.:  ) với 8 ngành Yoga, cùng 7 Chadra Meditation: 

1.- Seven spiritual Laws of Yoga 

   The Law of Pure Potentiality 

   The Law of Giving  ( - ) and Receiving ( +)  

  The Law of Karma ( Or Cause and effect ) 

  The Law of Least Effect 

   The Law of Intention and Desire 

   The Law of Detachemnt 

  The Law of Dharma ( Or Purpose in Life  ) 

2.- Eight Branches of Yoga 

 The First Branch of Yoga: Yama 

  The Scond Branch of Yoga: Niyama 

  The Third Branch of Yoga: Asana 

  The Fouth Branch of Yoga: Pranayama 

  The Fifth Branch of Yoga: Pratyahara 

  The Sixth Branch of Yoga: Dharana 

  The Seventh Branch of Yoga: Dhyana 

  The Eighth Branch of Yoga: Samadhi. 
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3.-   7 Chadra  ( luân xa ) Meditation 

                           Chadra                                 Neural                               Hormonal 

                         Association                         Associatiom 

 

  First – Root                      Sacral plexus                     Adrenal Gland 

 

  Second Root –             Creavity  Lumbar pleus     Reproductive glands  

       

  Third Root  - Energy             Solar Plexus               Pancreas (Insulin ) 

 Fourth Root- Heart                Cardiac plexus                  Thymus  gland 

 Fifth Root – Expression         Cervical plexus                  Thyroid  gland 

 Sixth Root – Intution              Carotid plexus                 Pituitary  gland   

 Seventh Root- Consciousness Celebral cortex                  Pineal Gland 

[    The seven spiritual Laws of Yoga by Deepak Chopra.M.D.David Simon M.D.] 

  

  

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 

(  Nguồn:  Phan Anh Dõng chuyển ) 

Thập Nhị Nhân Duyên là mười hai điều kiện tùy thuộc vào nhau mà sinh và cũng tùy thuộc vào 

nhau mà diệt, có cái này thì có cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Cái này sinh thì cái 

kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. 

Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân duyên sinh chính là tập đế, khổ đế. Thập nhị nhân duyên diệt chính 

là đạo đế, diệt đế. 

Vây Thập nhị nhân duyên chỉ là cách nói khác của Tứ Diệu Đế, chứ không phải như người ta 

thường hiểu lầm Tứ Diệu Đế là pháp môn tu của Thanh Văn và Thập nhị nhân duyên là pháp môn 

tu của Duyên Giác. Chỉ vì trùng nhau chữ duyên mà người ta liên tưởng một cách sai lầm. Trên 

thực tế, ai muốn giác ngộ thành Phật cũng đều phải tu Tứ Diệu Đế mà trong đó bao hàm mười 

hai nhân duyên sinh và diệt. 

 Có hai cách hiểu thập nhị nhân duyên sinh: 

 - Một là hiểu như vòng luân hồi sinh tử trong ba đời (kiếp sống) quá khứ, hiện tại, vị lai. 
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 - Hai là hiểu như tiến trình tâm-sinh-vật-lý được điều động bởi vô minh, ái dục trong ba 

thời (thời gian) quá khứ, hiện tại, vị lai. 

 Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trình bày hai ý nghĩa trên của Thập nhị nhân duyên: 

 * Trước tiên Thập nhị nhân duyên mô tả diễn biến của vòng luân hồi sinh tử trong ba đời: 

 Trong những kiếp quá khứ, do thiếu sáng suốt (vô minh) chúng ta đã tạo các hạnh nghiệp (hành) 

rồi thác sinh vào những cảnh giới tương ứng trong hiện tại. Kiếp sống quá khứ chấm dứt với tử 

tâm (cuti). 

 Sau đó thức tái sanh, tức kiết sinh thức (patisandhi-vinnana) khởi lên nối liền với kiếp sống hiện 

tại. 

 Thức này còn gọi là hương ấm thuộc về danh (tâm), kết hợp với tinh cha huyết mẹ thuộc về sắc 

(thân), tạo thành sự sống của cái phôi gồm đủ hai yếu tố danh và sắc nên gọi là danh sắc. 

 Dần dần cái phôi lớn lên, sắc hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là ngũ căn, và danh hình thành 

từ thức gọi là ý căn. Năm căn hòa hợp với ý căn tạo thành tác dụng của lục nhập, tức là sáu cơ quan 

tiếp nhận đối tượng của chúng. 

 Khi hình thành một thai nhi đủ điều kiện ra khỏi bụng mẹ, hài nhi ra đời và lục căn bắt đầu 

tiếp xúc với lục trần. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

pháp. 

 Sự tiếp xúc giữa căn và trần vừa xảy ra thì liền có thọ, tức là những cảm giác khổ, lạc, xả, hỷ và 

ưu. Nói đến xúc tức là đã bao hàm các thức, vì vậy ở đây: 

- Nhãn thức thọ xả. 

- Nhĩ thức thọ xả. 

- Tỷ thức thọ xả. 

- Thiệt thức thọ xả. 
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- Thân thức thọ khổ và lạc. 

- Ý thức thọ xả, hỷ và ưu. 

Đã có khổ, lạc, xả, hỷ, thì liền có ưa, ghét khởi lên. Đó là ái. Ở đây ái chính là dục ái, hữu ái, phi 

hữu ái (đến đây mới có ưu) hoặc dục ái, sắc ái, vô sắc ái như chúng ta đã nói trước đây. 

 Khi đã có ưa, ghét (ái) thì ưa sinh đam mê, ghét sinh hiềm hận. Sự nắm giữ ái như vậy gọi là thủ. 

Nói rõ hơn thủ có 4 loại: 

- Dục thủ là nắm bắt lục dục. 

- Kiến thủ là chấp giữ quan niệm. 

- Giới cấm thủ là chấp giữ hình thức, nghi lễ. 

- Ngã luận thủ là chấp giữ quan niệm bản ngã, linh hồn. 

 Do chấp thủ tư kiến, tư dục, hình thức và bản ngã mà chúng ta tạo nghiệp. Đó chính là hữu. 

Hữu tức là tạo tác để trở thành (bhava, becoming) có nghĩa là tạo nghiệp bất thiện, thiện và bất 

động. 

 Ái có dục ái, sắc ái, vô sắc ái nên hữu (nghiệp) cũng có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, nghĩa là tạo 

nghiệp để tái sinh trong tương lai ở ba cõi sáu đường. 

- Nghiệp bất thiện thì tương lai tái sinh trong bốn đường khổ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, 

a-tu-la. 

- Nghiệp vừa thiện vừa bất thiện thì tương lai tái sinh vào cõi người. 

- Nghiệp thiện thì tương lai tái sinh trong các cõi trời dục giới như Tứ đại thiên vương, 

Đao lợi, Dạ ma, Đâu suất, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. 

- Nghiệp bất động thì tương lai tái sinh trong các cõi sắc giới, vô sắc giới, tùy theo khả năng 

thiền định của mỗi người. 
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 Khi đã tái sinh thì lại tạo nghiệp  và đưa đến già chết (lão tử), cứ thế sinh sinh tử tử trong vòng 

luân hồi lẩn quẩn triền - 101 -han. 

 Tóm lại, từ vô minh đến ái dục, từ tạo nghiệp đến gặt quả, từ tái sinh đến già chết, đó là những 

gì được mô tả rõ - 101 -han qua các yếu tố điều kiện phát sinh trong Thập nhị nhân duyên. 

 Có người hỏi: 

- Nếu Thập nhị nhân duyên được - 101 -han để giải thích vòng luân hồi tái sinh thì có phải chăng vô 

minh chính là khởi thủy hay nguyên nhân đầu tiên của chúng sinh? Thập nhị nhân duyên có phải 

là vũ trụ quan hoặc nhân sinh quan Phật giáo không? 

 Thầy Viên Minh: 

- Vô minh là nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân đầu tiên của luân hồi sinh tử, vì là điều 

kiện phát sinh nên vô minh vừa là nguyên nhân của vòng sinh tử sau, vừa là kết quả của vòng sinh 

tử trước, nghĩa là vô minh cũng do nhân duyên phát sinh, không nên hiểu vô minh như là nguyên 

nhân đầu tiên hay tạo hóa. 

 Cũng đừng gán cho Thập nhị nhân duyên nhãn hiệu vũ trụ quan hay nhân sinh quan gì cả. 

Thập nhị nhân duyên chỉ mô tả trình tự duyên khởi của sự kiện diễn tiến tâm-sinh-vật lý mà 

thôi. Đức Phật chỉ mô tả sự thật mà Ngài đã giác ngộ chứ không chủ trương một quan niệm có tính 

hệ thống hay triết lugận, cũng không nhằm phân tích sự kiện như một đối tượng của khoa học. Vì 

cả hai triết học và khoa học đều sử dụng lý trí trên đối tượng giả định còn Đức Phật sử dụng 

tuệ giác trên đối tượng thực kiện, một bên để thỏa mãn tri thức hoặc ứng dụng còn một bên là 

giải quyết luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Chúng ta nên lưu ý điều này, đừng để Đạo Phật 

bị đồng hóa với khoa học và triết học vì một số phương diện giống nhau nào đó. 

 * Trở lại vấn đề, có lẽ chúng ta ai cũng có thể chấp nhận cách giải thích theo truyền thống như đã 

trình bày ở trên, nhưng bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một ý nghĩa khác của Thập nhị nhân duyên, 

thực tế hơn, gần gũi hơn ngay trong đời sống - 101 -han ngày của chúng ta. 

 Đức Phật dạy: “Thấy Thập nhị nhân duyên tức thấy pháp, thấy pháp tức là thấy Như Lai”. 

Chúng ta cũng đã biết pháp là thiết thực hiện tại hay thực tại hiện tiền, vượt khỏi thời gian, tự mình 

chứng nghiệm từ bên trong. 
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 Nếu thấy được Thập nhị nhân duyên sinh thì chúng ta cũng có thể thấy Thập nhị nhân duyên 

diệt. Như vậy ngay trong hiện tại chúng ta có thể giác ngộ ra sự thật duyên khởi này, và nhờ đó có 

thể chấm dứt vòng luân hồi sinh tử ngay tại đây và bây giờ vì pháp là thiết thực hiện tại, vượt khỏi 

thời gian, có phải vậy không? Ngày xưa, ngay khi Đức Phật thuyết về Thập nhị nhân duyên, có rất 

nhiều vị giác ngộ ngay lập tức và chấm dứt hoàn toàn vòng luân hồi sinh tử. 

 Nếu chúng ta có thể chuyển hóa tiến trình tâm hay chiếu phá ngũ uẩn (bản ngã) ngay bây giờ, 

thì chính là chúng ta đã chấm dứt vòng duyên khởi tái sinh. 

 Thập nhị nhân duyên chỉ là một cách triển khai khác rộng rãi và chi tiết hơn về ngũ uẩn hay tiến 

trình tâm mà thôi. 

(Trích từ quyển “Thực Tại Hiện Tiền” của Thầy Viên Minh) 

 

C.- NHO GIÁO 

VỚI NGUYÊN LÝ MẸ: ÂU CƠ  TỔ MẪU 

 

NHÂN / NGHĨA→ HÙNG / DŨNG ( : BAO DUNG ) 

 

 

KINH DỊCH NHƯ MỘT  “ TÂM LINH PHÁP 

I.- TU THÂN THEO: NGŨ THƯỜNG: NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN 

HAY TAM CƯƠNG: 

NHÂN / NGHĨA, BAO DUNG  ( HÙNG / DŨNG ) 

Nhân là yêu Mình, Kính trọng Mình và yêu, Kính trọng Người và Vạn vật. 

Nghĩa là hành xử với nhau theo theo hai chiều:  “ Phải Người / phải Ta “ 

Bao dung: Chấp nhận nhau cả nết Tốt lẫn nết Xấu. 

Hùng là sức mạnh Vật chất, Cơ bắp. Dũng là sức mạnh Tinh thần.  

Lễ là Trọng Mình và trọng Người . ( Cung Kỷ, Kình Tha ) 

Trí là biết Mình và biết Người.( Tri Kỷ, tri Bỉ ) 

Tín là Tin Mình và Tin Ngưòi ( Tín Kỷ, Tín Tha ) 
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  ( Tất cả đều là nét gấp đôi, được khởi từ Nội khởi tới Ngoại khởi  )  

  

II.- KINH DỊCH NHƯ MỘT  “ TÂM LINH PHÁP “ 

 “ Khi tôi nhìn ra được vũ trụ toàn thể viên dung và tôi xử đối theo đó thì gọi là Đạo. 

Nói khác Đạo bao gồm ba yếu tố là Âm, Dương, hòa: khi tôi thấy cả Âm lẫn Dương hòa 

hợp thì tôi có cái nhìn của Triết gia, của người hiểu Đạo. Nhưng tại sao lại rất hiếm triết gia? 

Vì thường con người chỉ thấy có Âm hoặc Dương: Âm tán Dương tụ. Tán tụ là hai lugật 

nền móng của Vũ trụ. 

Tán là nhất thể, khi tỏa ra thì thành Vạn vật lẻ tẻ riêng biệt, đó la lugật mà khoa học ngày 

nay khởi đầu nhận ra sự giãn nở của Vũ trụ. 

Tụ là từ sự vật đa tạp quy tụ lại một mối, một lugật được khoa học nhận ra và đặt tên là 

lugật tổng hấp dẫn (attraction universelle). 

Đây là bước vĩ đại mà khoa học mới đi được để tới gần lại với nền Minh triết, còn chính 

Minh triết đã nhận ra lâu trước khi lugật Tán Tụ đó như hai mối liên hệ - 103 -han 

buộc vạn vật với nhau mật thiết đến độ gọi là Vạn vật nhất Thể. 

Chữ Thể nói lên một cơ thể sống động mà Âm là thở ra, Dương là hút vào; bởi vạn vật đều 

vâng theo nhịp đó, nên Vũ trụ kể là một thân thể sống động. 

Lối nhìn này còn thấu triệt hơn cả cái nhìn của khoa học mới nhìn thấy Vũ trụ như 

một sự vật giãn ra co vào, co giãn cách máy móc vòng ngoài chưa hẳn như một thể sống 

động thở hút bao hàm cả vòng trong tức Âm Dương hòa hợp không còn là tụ hay tán 

vì nó thuộc bình diện khác hẳn, bình diện sống, mà sống là hòa hợp. 

Tuy vậy cái nhìn của khoa học hiện đại đã bao quát hết Vũ trụ, và như thế là đã vượt xa cái 

nhìn của thường nhân. Thường nhân chỉ nhìn thấy có khía cạnh đa tạp cụ thể nghĩa là đã hiện 

ra các hình thể hoặc như những hiện tượng thường nghiệm ví dụ nước thấm ướt, lửa đốt cháy 

v.v… 

Và cứ nói chung thì con người chỉ dừng lại nơi đây, nghĩa là chỉ thấy có sự vật đa tạp cách 

biệt mà không nhìn ra được mọi hiện tượng liên hệ sống động - 103 -han buộc tất cả. Do đấy 

không biết Đạo, vì Đạo là nhất Âm nhất Dương, phải thấy cả hai mới là Đạo. 

Làm thế nào để đạt Đạo? Nói khác làm thế nào để nhìn ra lugật Dương Tụ nữa - 103 -han 

vào lugật Âm Tán? 

Chúng ta biết rằng Dương Tụ là lugật phổ biến y như Âm Tán cũng là lugật phổ biến. 

Đã phổ biến thì vượt hẳn tầm mức của giác quan, nên cũng vượt lý trí và ý thức, “nơi” 

hội tụ của những báo cáo giác quan. Vậy mà trong khoa học cũng như trong đời sống 

thường nhật ta chỉ chú trọng đến phần lý trí ý thức, thì tức là chỉ nghĩ đến có những 

vật bé nhỏ phân chia. Trong khi ta chú trọng tuyệt đối vào lý trí thì gọi là Duy Lý, mà 
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Duy Lý là cái nhìn rất hẹp hòi vì hạn cục vào có giác quan mà tầm thâu nhận rất bé 

nhỏ. Vì thế đáng lý phải lơi ra khỏi Lý Trí Ý thức để nhìn rộng hơn, nhưng hầu hết con 

người lại ngừng ngay lại đợt Duy Lý nhị nguyên đó để mà tạo tác ra Ý hệ, tạo tác ra 

những lý tưởng, những gương mẫu, những thần tượng, rồi đem hết - 104 -han trí vào 

việc phụng sự tuân theo mệnh lệnh những cái đó thì tức là tự mình cột chặt mình vào 

những cái bé nhỏ hẹp hòi và như thế là không còn có thể thấy gì được khác. 

 

Người Cộng sản chỉ thấy là giá trị những gì theo chiều ý hệ của họ, người cuồng tín cũng chí 

- 104 -han- 104 -h giá trị những gì theo chiều tin tưởng của họ. Đó quả là một thứ tù ngục 

che lấp không cho họ thấy được Đạo Thể Viên Dung bao gồm muôn khía cạnh. 

Muốn thóat ra khỏi tù ngục đó thì phải biết cách lơi ra khỏi Duy Lý nghĩa là nên tập 

nhìn chiều xoay ngược lại với chiều Lý trí: đó là xoay sang chiều Phản Lý, từ Duy Tình 

xoay sang Vô Tình, từ Hữu vi xoay sang Vô vi. 

Nhờ lối đi ngược chiều đó Tâm thức mình dần dần trút được thói quen độc tôn một 

khía cạnh Duy nhất để có được Tâm trạng bình quân giữa Có với Không, giữa Ý thức 

với Vô thức, giữa Tình với Lý. 

Đó là một thứ quân bình động đích uyển chuyển theo từng người cũng như theo lugật 

Không gian Thời gian vận chuyển.  

Khi nào đạt tới vị trí bình quân cần thiết thì sẽ ngộ Đạo, tức là nhìn ra Đạo Thể bao 

gồm cả Âm lẫn Dương, cả Xuất lẫn Nhập, cả Động lẫn Tĩnh. 

Đó là đường lối của Kinh Dịch đề ra, đường này cũng có tên là Tâm Đạo. 

Chữ Tâm là một danh từ không thể định nghĩa vì nội dung bao là của nó. 

Nếu ta gọi Tâm là Vô thức thì mới nói lên được có khía cạnh chống đối với Ý thức, nếu gọi 

là Vô lý thì mới nói được có khía cạnh Phản lý… 

Thế mà tác động then chốt của Tâm là Linh, tức thẩm thấu bao trùm tất cả. Đó gọi là 

An Vi. 

Thái độ Hữu vi là Duy Lý. Vì là Duy nên rất cần phá vỡ, bởi thế Vô vi đã phản động lại 

bằng Vô lý,Vô thức, nhưng An vi nhận xét rằng nếu Hữu vi là chấp nhất: nhất Tán, thì 

Vô vi cũng lại là chấp nhất: nhất Tụ. Thế mà Đạo lại không ở bên Âm hay Dương nhưng 

ở Trung điểm và siêu lên để ôm được cả Tán cả Tụ, cả Âm cả Dương. 

Nên Nho giáo kêu là Trung Dung. 

Trung có thể coi như nét Ngang: Không gian chỉ giữa Âm và Dương, Tả và Hữu. 

Còn Dung nét Dọc :Thời gian chỉ Trên và Dưới, phi Thời gian và hữu Thời, chỉ siêu việt 

thường hằng cũng như sự thường nhật liên tục. 
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Và đấy là Đạo. Vì thế Đạo cũng chỉ là cái gì thường thường nhưng ẩn bên trong lại có 

cái gì Thường Hằng. 

Hoặc nói theo lối phân tích: đối với con mắt thường nhân chỉ là cái gì thường thường. 

Cùng là một cử chỉ như ăn, ngủ, nói, cười… người đạt Đạo cũng làm như người thường: 

bề ngoài không có gì khác nhau, nhưng trong Tâm thức người đạt Đạo thì cái Tầm 

thường được “móc nối” với cái Thường Hằng, móc nối với cái Toàn Thể Viên Dung. 

Người thường thấy số 8 là số 8. Thánh nhân cũng thấy số 8 là số 8 nhưng còn thấy trong 8 

có số 3 bọc số 5. 

Nói kiểu Triết lý người thường chỉ thấy hiện tượng, thánh nhân thấy cả Hiện tượng lẫn 

Ẩn tượng cũng gọi là sự vật Tự thân (noumen). 

Dịch là Ẩn tượng vì nó ẩn khuất đối với con mắt thường nhân, nên bề ngoài coi y như nhau. 

Với người chưa tu hay với người đã đắc Đạo thì núi này cũng vẫn là núi này. Nhưng với 

người chưa tu thì trọng tâm đặt ở chữ này, nghĩa là những cái tư riêng, còn ở người đạt Đạo 

lại nhấn vào chữ núi, nói khác nhấn vào bản thể ăn thông với toàn thể. 

Hãy lấy thí dụ lời Kinh Dịch mà nói: với người thường thì những lời trong kinh Dịch cũng 

chỉ là những lời như bao nhiêu lời khác. Nhưng với triết gia lại thấy nó khác. Cái khác ấy ta 

có thể nhận ra phần nào ở trong hai điểm: 

Điểm nhất thuộc phần Hành văn. Đây không là những câu mạch lạc, quán xuyến kiểu triết 

học duy lý có lugận chứng minh bạch: câu sau ăn chặt với câu trước, đọc lên thấy liền văn 

mạch lý cứ. Ngược lại nó cũng không hẳn phi lý kiểu những công án của Thiền tông, tuyệt 

nhiên không tìm ra được liên hệ lý trí nào giữa câu trước với câu sau, và ta có thể nói là phi 

lý hoàn toàn. 

Trái lại với lời kinh Dịch có thể gọi là Hàm lý: nghĩa là có Lý, có Tình, có Y thức và cả 

Vô thức. 

Có lý nên lúc đọc thấy được ít lời huấn dụ thật sâu sắc. Nhưng còn phải kể đến vô thức, cảm 

tình, tác động. 

Tất cả bấy nhiêu như hiện diện đồng đều khiến cho không còn yếu tố nào chiếm địa vị độc 

tôn: không Duy Lý, không Duy Tình, không Duy nào cả. Nói khác là tất cả đều nằm trong 

thể Tương đối và gây nên bầu khí thuận lợi cho Tâm thức đạt trạng thái Bình quân, hay là 

Trung lập theo kiểu không dựa, không dính tuyệt đối vào cái gì cả. 

Đấy là một sửa soạn thuận lợi cho sự lóe - 105 -han lên của tia Minh Đức. 

Muốn đạt được ơn ích đó cần chú ý đến điểm thứ - 105 -han- 105 -h cách đọc Kinh Dịch. 

Muốn đọc Kinh Dịch cho trúng tinh thần thì cần phải đọc theo lối ngoạn hoặc theo lối chiêm. 

Cả hai lối đều bắt buộc phải lơi khỏi Ý thức và Lý trí, cũng có khi ngưng hẳn Ý thức 

để cho tiềm thức có đất nhô lên mặt Tâm thức. 
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Sở dĩ Tiềm thức hay Vô thức thường không hoạt động được là do Lý trí giăng bủa lưới khắp 

mặt Tâm thức, không để hở kẽ nào cho Tâm thức phát hiện. 

Mà Tiềm thức đã không xuất hiện thì lấy gì buộc các câu rời rạc kia lại. 

Lời Kinh Dịch có ý để rời rạc, có ý để thiếu liên hệ của biện chứng lý lugận là cột để đạt mối 

liên hệ lớn lao của toàn thể vượt xa mối liên hệ lý chứng. 

 

Liên hệ lý chứng cũng như văn mạch thuộc ý thức và đi vào đường Tán ra vạn vật và Nhập 

vào những lugật tắc của khoa học, của sự vật có thể đếm đo, cân lượng… 

Còn liên hệ toàn thể thuộc Tâm (tạm nói là Tiềm thức hay Vô thức) theo đường Tụ vào Nhất 

thể và xuất hiện mập mờ trong cái ta quen gọi là Vận số, Thiên mệnh, Tính mệnh, Định 

mệnh… tức là cái gì vượt quá tầm kiểm soát của Lý trí và Ý thức, nên khi đọc Kinh Dịch 

với óc Duy lý là bỏ mất phần quan trọng nhất, y như ăn cam có vỏ mà bỏ ruột vậy. 

Muốn nếm được ruột cần phải biết cách quan, ngoạn, chiêm, tức là những cách “đọc” riêng 

biệt đòi phải có cư, có an, có lạc. 

“Cư chi quảng cư”, Duy Lý chỉ ở có chỗ Hẹp mà không Quảng cư, 

An là “An Thổ, đôn hồ Nhân”. Nếu không An Thổ mà lại ý cứ vào một ý niệm rồi “đồng 

đồng vãng lai” trong cái đồng nhất thì đều là ý thức không phải là An Thổ vì Thổ là vô 

Tâm, vô Niệm, vô Ý.   Lạc là liễu hiểu Minh triết đến độ chót sau hai đợt Tri và Hiểu. 

Tất cả mấy chữ quan trọng trên ( Quan, Ngoạn, Chiêm ) đều nói lên lối đọc riêng biệt đòi 

có sự tham dự của Lý trí, Tình cảm, Ý thức, Vô thức, gọi tắt là Tâm. 

Nói khác, lối xem bằng Lý trí thì gọi là Đọc, còn lối xem bằng Toàn thể con người thì 

gọi là Quan, là Ngoạn, là Chiêm. 

Thí dụ vài câu sau đây: “Quan tượng, hệ từ yên, nhi minh cát hung” ( hệ từ 2 ). Cả Tượng 

cả Từ đều là cái gì mung lung nên phải quan lối nhìn tổng quan: nhìn mà không nhìn cái chi 

cả vì Tượng mới là số Sinh chưa thành hình tích cho giác quan, nên không thể chú mục. Vậy 

không nên chú mục vào một đích điểm riêng tư, không nên ý thức không nên lý luận… cốt 

để cho Tiềm thức nhô lên để nói về “cát hung”. Cát hung không thuộc định tắc khoa 

học hay thường nghiệm, nhưng thuộc phạm vi định số… là cái vượt Ý thức và thuộc 

phạm vi Vô thức cộng thông. Rốc két rơi vào nhà ông A và nổ chết người, đó là luật  khoa 

học. Nhưng tại sao lại rơi vào nhà ông A mà không rơi vào nhà ông B, C, D thì đó là thời cơ 

vận số, khoa học không thể đo lường, vì nó thuộc phạm vi rộng lớn hơn. May rủi, cát hung 

v.v… thuộc phạm vi này, và con người muốn đi vào đó chỉ có lối Tâm cũng gọi tạm là 

Tiềm thức hay Vô thức cộng thông tùy lúc. 
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Muốn đọc lối đó phải biết cách cư, an, lạc, ngoạn… như hệ từ nói: “Thị cố quân tử sở cư 

nhi an giả, dịch chi tư dã: sở lạc nhi ngoạn giả, hào chi từ dã, (H.T 2). 

“Cho nên quân tử phải cư để được an, đó là thứ tự của Dịch. Phải Lạc và Ngoạn thì 

mới đạt ý trong lời của hào”. Cái thứ tự là phải Cư phải biết xây nhà rồi ở đời thì quan mới 

An. An là “ An thổ đôn hồ nhân” (tất cả đã bàn trong chữ Thời) nếu không theo thứ tự đó 

lại đem cái óc lý luận hạn hẹp vào Kinh Dịch thì chẳng hiểu chi hết. 

Ấy là mới nói đến đọc để hiểu được nền Minh triết chung, mà Kinh Dịch khuyên trong những 

câu chẳng hạn “thị cố quân tử cư tắc quan kỳ tượng, nhi ngoạn kỳ từ,  ” ( H.T 2). Cho 

nên quân tử phải có Tâm hồn an định ( Cư là không lạc hướng mới có thể Quan Tượng và 

Ngoạn. Nhớ Quan với Ngoạn không phải là đọc kiểu thường). 

Phương chi khi đi vào đời đầy biến hóa phải - 107 -han đến lối Chiêm, tức đem Đạo lý chung 

áp dụng vào từng trường hợp riêng thì càng khó hơn: lời Kinh rằng khi biến cố xảy tới ( 

biểu thị bằng hào động ) thì phải quan sự biến, đồng thời ngoạn điều mình chiêm nghiệm. 

“Động tắc quan kỳ biến, nhi ngoạn kỳ chiêm,” (H.T 2). Chiêm lời hào mà chưa đạt độ Lạc 

( lạc thiên tri mệnh cố bất ưu…) thì hiểu được cái chi? “ . 

Kim Định 

_________________________________________________________________  

Tìm hiểu 3 Chữ Quan, Ngoạn, Chiêm 

 

觀 QUAN 

Từ điển phổ thông 

xem, quan sát 

Từ điển trích dẫn 

1. (Động) Xem xét, thẩm thị. ◎Như: “sát ngôn quan sắc” 察言觀色 xem xét lời nói vẻ mặt. 

◇Dịch Kinh 易經: “Ngưỡng tắc quan tượng ư thiên, phủ tắc quan pháp ư địa” 仰則觀

象於天, 俯則觀法於地 (Hệ từ hạ 繫辭下) Ngửng lên xem xét các hình tượng trên trời, 

cúi xuống xem xét các phép tắc dưới đất. 

2. (Động) Ngắm nhìn, thưởng thức. ◎Như: “quan thưởng” 觀賞 ngắm nhìn thưởng 

thức, “tham quan” 參觀 thăm viếng (du lịch). ◇Tả truyện 左傳: “Thỉnh quan ư Chu 

lạc” 請觀於周樂 (Tương Công nhị thập cửu niên 襄公二十九年) Xin hân thưởng nhạc 

Chu. 

3. (Động) Bày ra cho thấy, hiển thị. ◇Tả truyện 左傳: “Quan binh ư Đông Di” 觀兵於

東 夷  (Hi Công tứ niên 僖 公 四 年 ) Diễn binh thị uy ở Đông Di. 

4. (Danh) Cảnh tượng, quang cảnh. ◎Như: “kì quan” 奇觀 hiện tượng, quang cảnh lạ 

lùng, hiếm có, “ngoại quan” 外 觀  hiện tượng bên ngoài. 

5. (Danh) Cách nhìn, quan điểm, quan niệm. ◎Như: “nhân sanh quan” 人生觀 quan 

điểm về nhân sinh, “thế giới quan” 世 界 觀  quan niệm về thế giới. 

6. (Danh) Họ “Quan”. 
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7. Một âm là “quán”. (Động) Xét thấu, nghĩ thấu. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh 般

若波羅密多心經: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu 

kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách” 觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時, 照

見五蘊皆空度一切苦厄 Bồ Tát Quán Tự Tại, khi tiến sâu vào Tuệ Giác Siêu Việt, nhận 

chân ra năm hợp thể đều là (tự tánh) Không, liền độ thoát mọi khổ ách. 

8. (Danh) Nhà dựng trên cao, bên ngoài cung vua, để vui chơi. ◇Lễ Kí 禮記: “Sự tất 

xuất du vu quán chi thượng” 事畢出遊于觀之上 (Lễ vận 禮運) Việc xong, đi ra chơi ở 

nhà lầu. 

9. (Danh) Lầu, gác cao. ◎Như: “Nhật quán” 日觀 là tên nhà lầu cao để xem mặt trời 

trên núi Thái Sơn 泰山. ◇Sử Kí 史記: “Nhị Thế thượng quán nhi kiến chi, khủng cụ, 

Cao tức nhân kiếp lệnh tự sát” 二世上觀而見之 , 恐懼 , 高即因劫令自殺  (Lí Tư 

truyện 李斯傳) Nhị Thế lên lầu xem thấy thế, hoảng sợ, (Triệu) Cao liền nhân đấy bức 

bách Nhị Thế phải tự sát. 

10. (Danh) Miếu đền của đạo sĩ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhất nhật, tự song trung 

kiến nữ lang, tố y yểm ánh hoa gian. Tâm nghi quán trung yên đắc thử” 一日, 自窗中

見女郎, 素衣掩映花間. 心疑觀中焉得此 (Hương Ngọc 香玉) Một hôm, từ trong cửa sổ 

thấy một người con gái, áo trắng thấp thoáng trong hoa. Bụng lấy làm lạ sao ở trong 

đền đạo sĩ lại có người này. 

 

NGOẠN:玩 

Từ điển phổ thông 

chơi đùa 

Từ điển trích dẫn 

1. (Động) Khinh thường, khinh nhờn. ◎Như: “ngoạn thế” 玩世 khinh đời, coi thường 

mọi sự. ◇Thư Kinh 書經: “Ngoạn nhân quan đức, ngoạn vật quan chí” 玩人喪德, 玩

物喪志 (Lữ ngao 旅獒) Khinh nhờn người thì hỏng đức, khinh thường vật thì hỏng chí. 

2. (Động) Thưởng thức, ngắm. ◎Như: “thưởng ngoạn” 賞 玩  thưởng thức. 

3. (Động) Nghiền ngẫm. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Ức tích Lam Sơn ngoạn vũ kinh” 憶昔

藍山玩武經 (Hạ quy Lam Sơn 賀歸藍山) Nhớ khi xưa ở Lam Sơn nghiền ngẫm binh 

pháp. 

4. (Động) Đùa giỡn, nô đùa. ◎Như: “xuất khứ ngoạn” 出去玩 đi ra ngoài chơi. ◇Hồng 

Lâu Mộng 紅樓夢: “Thuyết trước, ngoạn tiếu liễu nhất hồi” 說著, 玩笑了一回 (Đệ tứ 

thập bát hồi) Nói xong, cười đùa một lúc. 

5. (Động) Chơi. ◎Như: “ngoạn bì cầu” 玩皮球 chơi bóng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: 

“Ngã bất quá thị tâm lí tiện mộ, tài học trước ngoạn bãi liễu” 我不過是心裏羨慕, 才學

著玩罷了 (Đệ tứ thập bát hồi) Em chẳng qua trong - 108 -han thấy thích (thơ), mới học 

để mà chơi đấy thôi. 

6. (Động) Trêu chọc, đùa bỡn. ◎Như: “ngoạn lộng” 玩 弄  đùa cợt. 

7. (Động) Giở trò. ◎Như: “ngoạn nhi thủ oản” 玩 兒 手 腕  giở thủ đoạn. 

8. (Danh) Vật, đồ để ngắm chơi, thưởng thức. ◎Như: “trân ngoạn” 珍玩 đồ chơi quý 
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%85%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8F%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
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báu, “cổ ngoạn” 古 玩  đồ cổ. 

9. (Tính) Dùng để chơi, ngắm. ◎Như: “ngoạn cụ” 玩具 đồ chơi, “ngoạn ngẫu” 玩

偶 búp bê, ông phỗng 

CHIÊM 佔 占 

 

 

佔 chiêm [chiếm] 

Từ điển phổ thông 

quan sát, theo dõi 

Từ điển trích dẫn 

D. (Động) Dòm, nhìn xem. § Cũng như “chiêm” 覘 . 

2. Một âm là “chiếm”. (Động) Đoạt lấy. § Cũng như “chiếm” 占. ◎Như: “chiếm 

cứ” 佔據 chiếm giữ. 

Từ điển Thiều Chửu 

① Dòm xem. 

② Một âm là chiếm. Chiếm lấy, như chiếm cứ  佔 據 chiếm giữ lấy. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

(văn) Dòm, nhìn xem. 

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 

Nhìn. Xem — Lấy làm của mình. Một âm khác là Chiếm. 

占 “ chiêm [chiếm] 

Từ điển phổ thông 

xem điềm để biết tốt xấu 

Từ điển trích dẫn 

D. (Động) Bói, nhìn điềm triệu để đoán tốt xấu. ◎Như: “chiêm bốc” 占卜 xem bói, “chiêm 

quái” 占 卦  xem quẻ. 

2. Một âm là “chiếm”. (Động) Tự tiện lấy của người. § Thông 佔. ◎Như: “chiếm 

hữu” 占 有  chiếm làm quyền sở hữu của mình. 

3. (Động) Truyền miệng. ◎Như: “khẩu chiếm” 口占 đọc thơ ra bằng miệng, làm thơ 

văn không cần - 109 -han bút khởi thảo. 

Từ điển Thiều Chửu 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/hv/chi%C3%AAm
https://hvdic.thivien.net/hv/chi%E1%BA%BFm
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/hv/chi%C3%AAm
https://hvdic.thivien.net/hv/chi%E1%BA%BFm
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%A0
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① Xem, coi điềm gì để biết xấu tốt gọi là chiêm. Bói cho khỏi ngờ cũng gọi là chiêm. 

② Một âm là chiếm. 

_________________________________________________________________  

Ở đây chưa phải là chỗ đi sâu hơn được, chỉ xin tóm tắt rằng muốn hiểu kinh Dịch thì phải 

đọc bằng một lối riêng, lối đó buộc phải có một hai cử chỉ để gạt bỏ Lý trí đặng nhường 

chỗ cho Tiềm thức nhô lên. Do đó mới nói: “Dịch vô tư dã vô vi dã. Tịch nhiên bất động, 

cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố” (H.T 10). “Đường lối xem Dịch là không Duy Lý 

lugận giải cũng không hữu vi, nhưng hoàn toàn im lặng, bất động, rồi đột nhiên cảm 

thông được cái lý do trong thiên hạ”, thì đó là việc của Tiềm thức hay là Tâm nghĩa là 

ngoài tầm với của Lý trí hạn hẹp.  

Đây là lý do giải nghĩa sự phảng phất một cái gì u linh rộng lớn của “thần vật” (thi quy). Và 

do đó đòi phải có một số điều kiện Tâm linh mới hiểu nổi kinh Dịch, một cuốn kinh 

mang lưỡng thê tính: một bên móc nối với Lý trí, Y thức bằng những lời kèm theo 

Tượng, còn bên kia với cõi Vô thức Tâm linh thì móc nối bằng Tượng, bằng “Thi quy” 

nên Thi quy được gọi là “Thần vật”. Nhưng Thi quy cũng chỉ là những phương tiện tùy 

thời thay đổi, hay chẳng - 110 -han đến cũng được; miễn hiểu rằng chúng chỉ là những 

phương thế ngoại lý - 110 -han để gỡ Lý trí, gỡ Ý thức ra không cho bám chặt vào một khía 

cạnh nào, nhưng phải nhường chỗ cho các Tiềm năng bao la khác của người. 

Chính vì chỗ bao la đó nên Kinh Dịch không thể đọc như khi ta đọc các sách khoa học, 

nhưng phải “đọc” trong một tâm trạng đặc biệt u linh huyền mặc. Chính vì chỗ đó mà 

Jung cha đẻ khoa uyên tâm đã kinh ngạc khi nhận ra trong Kinh Dịch một khoa học 

Tâm lý vô song bất khả địch (psychology altogether unmatched Memories 375). 

Tuy “vô song” nhưng chúng ta có khai thác nổi hay không lại là chuyện khác. Hầu hết    các 

học giả đời nay đều nói Kinh Dịch là một sách bói. Nói thể chí đúng có phần tư của bì phu, 

bởi vì Dịch gồm bốn mặt của Đạo thánh nhân: 

Là ngôn từ để dạy Minh triết 

Là linh động để dạy biết Biến hóa 

Là tượng để dạy cách chế khí cụ 

Là bốc phệ để chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 “Dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên: Dĩ ngôn giả thượng kỳ từ, Dĩ động giả thượng 

kỳ biến, Dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, Dĩ bốc phệ giả thượng kỳ chiêm”.   

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài, 

nghĩa là đọc lối thường mà không biết “ngoạn kỳ tượng, không chiêm kỳ từ”. Bởi cho 

được chiêm được ngoạn thì phải có những tâm kiện ra sao, nếu không phải là người đủ tâm 

kiện thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác động. “Cầu phi kỳ nhơn, Đạo bất ư hành”. 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là 
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tại nơi mình: “linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Chính vì thế nên những chặng tiến tới trong 

quẻ Kiền (xem chương sau) đều được giải nghĩa móc nối vào con người. Văn ngôn nói: 

Nguyên giả Thiện chi Trưởng dã 

Hanh giả Gia chi Hội dã 

Lợi giả Nghĩa chi Hòa dã 

Trinh giả Sự chi Cán dã. 

Quân tử thể Nhân túc dị trưởng Nhơn, Gia hội túc dĩ hợp Lễ.Lợi vật túc dĩ Hòa Nghĩa, 

Trinh cố túc dĩ cán sự. 

 Quân tử hành tứ đức giả Cố viết Kiền: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.  

Nguyên là đầu của thiện 

Hanh là hội tụ mọi cái đẹp 

Lợi là hòa hợp những cái thích nghi cân xứng. 

Trinh là cần mẫn kiên trì với sự việc. 

Quân tử mặc được đức Nhân thì đủ dẫn đầu người. Vì thế bói dịch thường thấy chỉ là một 

lối sa đọa, nó đến sau Kinh Dịch, y như bói Kiều đến sau truyện Kiều. 

Học giả nói Kinh Dịch trước hết là một sách bói rồi sau mới thành sách triết là giải nghĩa 

theo quan điểm Duy Vật, hoặc Duy Lý tức là đợt tiến triển thứ hai của Tâm thức con người 

sau đợt tiến thứ nhất là Thần thọai dị đoan, nhưng họ chưa đạt đến đợt ba là Tâm linh, cho 

nên họ không thể ngờ được rằng các hiền triết chép Kinh Dịch đã bỏ xa lại đằng sau đợt thần 

thoại cũng như đợt duy lý khách quan của họ để tiến sâu vào đợt ba tâm linh rồi vậy. Chính 

vì chỗ đó mà Kinh Dịch là một sách vĩ đại không phải về lượng nhưng về phẩm, nên đã 

tác động trên tâm thức của không người lớn nhất trong nhân loại cách bền bỉ sâu xa 

như chưa từng thấy và cũng chính vì tính chất tâm linh đó mà nó sẽ hướng dẫn nền 

Văn hóa nhân loại trong những thế kỷ đang đi tới, miễn là có người vun trồng theo 

đúng tinh thần sách như câu sau: 

“Dịch chi vi thư dã, bất khả viễn, vi: đạo dã lũ thiên, biến động bất cư: chu du lưu lục 

hư. Thượng Hạ vô thường, Cương Nhu tương dịch: bất khả vi điển yếu. Duy biến khả 

thích,  ” (H.T 8). 

Cái làm nên Kinh Dịch không thể xa lìa vì đường đi của nó luôn luôn biến động. Không 

ở trong một vị trí nào nhưng lưu thông ở 6 cõi. Lên xuống không thường: cương nhu 

thay đổi không thể đặt ra lugật tất yếu. Chỉ phải biến hóa thích nghi… 

Trở lên là thử trình bày một hai nét then chốt của Kinh Dịch mà điều quan trọng hơn cả là 

xem mọi biến cố trong thế tương liên với toàn thể. Muốn vậy phải - 111 -han lối đọc riêng 
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là Ngoạn và Chiêm. Nắm vững điều đó rồi bây giờ chúng ta hãy mở Kinh Dịch ra đọc thử 

quẻ Kiền là quẻ mở vào Kinh Dịch. “ 

Kim Định’ 

  

III.- CÁCH TU THÂN THEO DỊCH LÝ 

            Nho giáo thì Tu theo tinh thần Dịch  : “ Dịch vô tư dã , vô vi dã , tịch nhiên bất động, cảm 

nhi toại thông thiên hạ chi cố: Dịch là  Không suy tư  ( no mind ) để dẹp Tâm viên Ý mã 

, không nhân vi  ( artificial ) , ngồi bất động  ( Still ) yên lặng ( Silent ), đột nhiên cảm thông 

được nguồn cơn của Vũ trụ. 

              “ Tri chỉ nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng Định, Định nhi hậu năng năng an, an 

nhi hậu năng Lự, Lự nhi hậu năng Đắc  ( Đại học ) :   

        Khi biết rõ mục tiêu thì dừng lại đó, ngồi bất động yên tĩnh,bỏ suy tư.  Có vô tư < vô 

niệm: no mind > để tránh Tâm viên ý  mã  thì mới Định Tâm ( Silence, Stillness ) , có Định 

Tâm  thì mới được Yên ổn  không bị quấy rầy, không bị quấy rầy thì mới có thể Tư lự  ( 

- 112 -han- 112 -htful ) được để thanh lọc Thân Tâm, Thân Tâm có được thanh lọc thì mới 

mong  đạt Đạo (Âm / Dương Hòa )  thì mới Đắc   ) 

            Khổng  giáo thì Tu Thân theo  “ Tử  ( Khổng Tử ) tuyệt Tứ “ : Vô ý ( no mind ) , 

Vô cố ( bỏ cố Chấp < prejudice.> để  Phá < Demolish >, vô tất  (  bỏ ngay cả những thứ cho 

là tất định  ( determination ) như luân thường  đạo lý chỉ cần cho đời này thôi  ) , vô ngã, ( 

bỏ cái Tôi : mind identification ) . 

           Noi tóm lại Văn Hoá Việt Nam là cái Kiềng 3  chân gồm :  “ Lão – Khổng ( Nho  ) 

– Phật.”  Nho đưọc đặt ở giữa là vì  chữ Nho là phương tiện truyền thông chung, và Xã hôi 

Nho là môi trường  sống chung.  

Xem ra,  Phật Lão nặng về việc Tu đức Cá nhân, còn Khổng thì lại lao mình vào việc cộng 

đồng. Cá nhân / Cộng đồng cần được lưỡng nhất. 

  

Do đó mà cuộc sống chung của Dân tôc Việt Nam đều mang theo ít nhiều  Sắc thái của Tam 

giáo, ai thích hợp với điều nào của  Tôn giáo nào  thì cứ theo đó mà sống, trong các tác phẩm 

của chữ Nho cũng chứa đầy phong vị của Tam  giáo.  Đây là lý do khiến cho Vị nghiên cứu 

về Nho cho rằng Việt Nho có hai ngành Nho học và Đạo học về vô ngôn. 

Đạo học của Lão Tử và Trang Tử  là vô ngôn với Đề cương: “ Đạo khả Đạo phi thưòng 

Đạo, Danh khả Danh phi thuờng Danh “ vì lời nói thì hữu hạn mà Đạo thì  vô biên, cho 

rằng đem cái hữu hạn mà theo đuổi cái Vô biên thì nguy mà thôi vậy. nên Đạo “ Khả dị Hội 

Ý  ( nhờ cảm xúc Quy tư: feeling ), bất khả dị Ngôn truyền ( nhờ Suy tư : thinking )  “ 
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IV.-NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

T. G. Kim Định đã bảo:  Trong cuộc Sống, Tổ Tiên chúng ta không đi trên Đại Lộ huy hoàng 

hay Lý tưởng cao vời, mà âm thầm đi trên đường mòn. Đặc tính của Văn Hóa là :Giản tắc 

dĩ Tri, Dị tắc dĩ Hành; Có Đơn giản thì cả người ít học lẫn ngưòi thông minh đều hiểu, Có 

Dễ thì mới dễ làm.  Do đó mà Văn Hoá có nét gấp đôi về Kinh điển tứ Thư  ngũ Kinh và 

Văn chương truyền khẩu.  

Tứ Thư ngũ Kinh thì phải đến trường học, còn Văn chương truyền khẩu thí bất cứ ở đâu, 

bà con thiên hạ cứ chuyền miệng những câu ca dao tục ngữ , qua lời ca tiếng hát, chuyện 

trò và theo đó mà sống  theo Văn Hoá.  Trên thế giối chẳng có Dân tộc nào có được như thế 

. Đặc biệt nhờ có Văn Chương triuyền khẩu mà qua trướng kỳ Lịch sử, đại Hán đã tìm hết 

cách Tiêu diệt Văn Hóa để tiêu diệt Dân tộc Việt Nam mà  không sao làm nổi! 

Còn việc Làm thì khởi đầu từ cái Gần  tới xa, tử Dễ tới Khó,từ Tầm thường tới Phi thường, 

từ Đơn giản tới phưc tạp, từ Tinh vi tới Vĩ đại, Tổ Tiên có căn dặn là “ Vật khinh hình 

trọng “, tuy sự việc có hình thức đơn giản nhưng.Nội dung lại vô cùng quan trọng, mà quả 

thật là khi bị tụi Hoa Hán áp bức bóc lột cho nghèo khó và muốn đốt cháy giai đoạn theo 

Tậy phương mà Dân tộc gặp phải những bước hụt hững trong cuộc sống, rồi cứ loay hoay, 

vẫy vùng trong bế tắc mà không sao có đủ Nội lực mà tiến lên được!. 

Để giải quyết nan đề thì Dân tộc  bao giờ cũng phải trực diện với cuộc sống Nơi đây và 

Bây giờ ( Here & Now ) , với tinh thần Hiện tại - 113 -han trường ( ever present ) nhằm 

giúp phát triển con Người toàn diện  bằng cách  làm thỏa mãn ba nhu yếu Thâm sâu của con  

Người, đó là Thực, Sắc, Diện , nhờ đó mà đạt được Nhân phẩm: Nhân, Trí, Hùng / Dũng 

hay Nhân Nghĩa, Bao dung. 

Do nền Văn hoá phát xuất từ Thái cực Âm Dương hoà, nên nhận ra tính chất quan trọng 

các cặp đối cực:  Gần / Xa, Trong / Ngoài, Nhỏ / To, Đơn giản / Phức tạp, Tầm thường 

/ Phi thường, Tinh vi / Vĩ đại,   Đạo / Đời đều có thể Lưỡng nhất, nên muốn tìm cái này thì 

có thể bắt đầu tìm trong cái kia gần và dễ hơn. Mọi sinh hoạt - 113 -han ngày cũng nên theo 

lối đó: 

Trong mọi sinh hoạt Đạo / Đời cũng đều theo thứ tự trên. 

Muốn tìm về Đạo thì bắt đầu tìm từ Mệnh nơi mình để vươn lên tới Tính,  ( Tính :Tâm + 

sinh: 性= < 心 > 忄+ 生; Chỉ vật có sự sống, có Tâm ) vì Mệnh và Tính có liên hệ nhất Thể 

với nhau. 

Muốn làm chuyện Lớn thì phải bắt đầu làm tốt mọi chuyện Nhỏ, vì chuyện Nhỏ là một phần 

của chuyện Lớn liên quan. 

Muốn làm được cái Phức tạp thì phải bắt đầu làm từ cái Đơn giản, không làm được cái Đơn 

giản thì làm sao có cái Phức tạp . 

Muốn đi tới điểm Xa thì phải khởi đầu từ điểm Gần, chứ không thể nhảy vọt như XHCN. 



 
 

- 114 - 

 

Muốn hiểu cái Vĩ đại thì phải tìm hiểu cái Tinh vi trước, vì Vạn vật đồng nhất thể và Vạn 

vật tương liên. 

Khi hiểu được cấu trúc của một Nguyên tử rồi ra ta cũng nhận ra Cấu trúc của Thái Dương 

hệ , cấu trúc Nguyên tử và Thái Dương hệ cũng giống nhau . 

Đạo cũng chỉ là cái gì thường thường nhưng ẩn bên trong lại có cái gì Thường Hằng. 

Trong nhiều sinh hoạt Đạo Đời người ta thường làm ngược lại, cứ thích những cái lý tưởng 

cao cả xa vời với con người, thường bỏ quên những việc nền tảng thiết thân với con người, 

đưa tới tình trạng Lạc Hồn Dân tộc, nên Dân tộc mới  tan Đàn xẻ Nghé như hiện nay! . 

Cách sống của Nho giáo là luôn sống theo nét Gấp đôi:  Suy tư ( Thingking; Lý  ) / Quy tư 

( Feeling; Tình  ) theo tinh thần Âm / Dương Hoà để  giúp cho Thân an / Tâm lạc  ( Body 

/ Mind in One ). 

Rõ - 114 -han mọi sinh hoạt của Dân tộc đều theo Tinh thần Dịch Lý. Những cặp  đối cực 

Gần / Xa, Nhò / To, Đơn giản / Phưc tạp, Tầm thường  / Phi thường, Tinh vi / Vĩ đại,  . . . 

đều là các cặp đối cực Dịch lý luôn liên kết chặt chặt chẽ với nhau, không thễ tách rời, do đó 

mà cách sinh hoạt hay nhất và nền tảng nhất la phải đi từ Gần mới tới Xa,  từ Dễ tới Khó, từ 

Tầm thường tới Phi thường . . .tức lá lối sống Thuận Thiên theo Dịch lý, chứ không hành xử 

Nghịch thiên bằng những bước nhảy vọt mà sa xuống hố  !   

Nét Đặc trưng của Văn Hóa Việt 

1.- Nét Đăc trưng thứ nhất: Mối Tình bao la của người Mẹ  

Nền Văn Hóa được đặt trên Nguyên lý Mẹ: Nguồn Tình Nhân ái Bao la của Mẹ Âu Cơ  ( 1 ). 

Đây là lãnh vực Tâm lý miền sâu thuộc Tiềm thức Công thông của Nhân lọại được gọi là Sơ 

nguyên tượng. tức là những ấn tượng được khắc sâu trong Tâm khảm mọi con Người  từ khi mới 

sinh cho đến suốt đời. Nhờ được cưu mang trong Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu, nên mọi con Dân đều coi nhau 

là Đồng bào, mọi người biết lấy Tình Nghĩa ăn ở với nhau mà Dựng nhà và Giữ nước. Thế nhưng, 

qua - 114 -han ngàn năm, viên Ngọc Long Toại quý hóa của Văn Hóa đã bị kẻ thù phuơng Bắc và 

phương Tây  vấy bẩn, nay cần đưọc gột rửa lại cho tinh tuyền - 114 -han trong. Tuy còn sống trong 

tình trạng lạc hâu, nhưng Tổ Tiên Việt đã trực cảm được Tiềm thức Cộng thông  Nhân loại từ ngày 

Lập Quốc vào 5, 7 ngàn năm trước, thế mà, mãi đến thế kỷ thứ 19  Bá tước Carl Jung của Tây Âu 

mới nhận ra.    

 _____________________________________________________________  

[ ( 1 ) .  Father-Mother Of God November 17, 1992 

We often think of God as Father. And a father’s strength, courage, dependability, and so forth 

certainly do offer us insights into God’s nature. Yet, a mother’s tender love, compassion, mercy, are 

also encompassed in God’s  omnipotent goodness. Thinking of God as both Father and Mother, 

then, expands our understanding, and we begin to see God’s nature more fully. The motherhood of 

God is seen and expressed through such qualities as purity and joy. But none of us is restricted to 
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reflecting just one part or aspect of God. God is the source of all the qualities that His child, spiritual 

man, reflects. And these God-bestowed qualities are good and permanent. God is the source of all 

good qualities. And God’s goodness is expressed through man, His image and likeness. If comfort 

or love seems to be elusive, we can turn to God to understand man’s spiritual oneness with God, his 

Father-Mother. ] 

2.- Nét đặc trưng thứ hai :Thống nhất 

Văn Hóa Việt  là nền  “ Văn Hoá thống nhất  “ giữa hai thành phần Văn gia  ( có học ) và Chất 

gia.( vô học hay ít học )  

 Văn gia với Kinh Điển  

Chất gia với Văn chương truyền khẩu: Ca dao, Tục ngữ . . .  

Cả hai thống nhất nơi Thái cực Âm / Dương Hoà: Nhất nguyên Lưỡng cực . 

 “ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh  

Trời Đất in Ta một  chữ Đồng “  

(  Vịnh Tam Tài.  Trần Cao Vân )  

“ Trai mà chi, Gái mà chi  

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

( Ca dao )  

Các nền Văn hoá khác thì Qúy tộc ( CHỦ )  có Văn Hóa riêng  còn  Chất gia ( NÔ )  lại có Văn hoá 

khác hay kh ông có  Văn Hóa.  

3.- Nét đặc trưng thứ ba : Gồm Triết lý Nhân sinhvà Văn học Nghệ thuật 

Nền Văn Hoá gồm hai phần: 

Triết lý Nhân sinh với Thiên Tính: Thực, Sắc  Diện gọi là Nghệ thuật vị Nhân sinh  

Văn học Nghệ thuật gọi là Nghệ thuật vị Nghệ thuật  

Nghệ thuật vị Nhân sinh là Gốc.  Nghệ thuật vị Nghệ thuật là Ngọn  

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật Lưỡng nhất: Văn Hóa Việt. 

4.- Nét đặc trưng thứ tư: Đạt Minh Triết 

Xưa nay người ta làm Văn hoá chỉ sinh hoạt trên tầng Ngọn: Văn học, Nghệ thuật,vì để mất Gốc: 

Triết lý Nhân sinh,  bỏ đói Thiên tính nơi con Người, nên mới bị sa đoạ. Nghệ thuật vị Nhân sinh  

( Hạ tằng cơ sở ) / Nghệ thuật vị Nghệ thuật ( Thượng tằng kiến trúc  ) là cặp đối cực ngược 

nhau lớn lao, mà hành xử sao cho được Lưỡng nhất theo tinh thần Âm Dương Hòa là điều vô 
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cùng khó - 116 -han, nên mới đạt Minh Triết Việt. Minh Triết còn có nghĩa là Nghệ thuật sắp 

xếp mọi thứ làm sao cho ba cõi Thiên  - Địa –Nhân được Thái Hòa:  “ Thiên sinh Địa dưỡng 

Nhân hòa “ .  

5.- Nét Đặc trưng thứ năm: Phổ biến và Tiệm tiến 

T. G.Kim Định đã bảo: Tổ Tiên chúng ta không dấn thân trên đại lộ huy hoàng như Tây phương 

mà lầm lũi trên dặm đường mòn: Mọi sự đều bắt đầu:  

Từ Gần tới Xa,  

Từ Nhỏ tới To,  

Từ Đơn gỉản tới Phức tạp,  

Từ Tầm thường tới Phi thường,  

Từ Tinh vi tới Vĩ đại,. . .  

Đây là bước đường tiệm tiến, tích tiểu thành đại, ai cũng hiểu và làm được, tuy  mức độ cao thấp 

có khác nhau  Mỗi người suốt  đời cứ Tuần tự nhi Tiến, không nhảy vọt để khi gặp khi khó khăn,Lực 

bất tòng Tâm, khiến Xôi hỏng Bỏng không. Nếu cứ theo cách tuần tự này thì ai ai cũng tiến bộ được, 

nhưng cứ muốn đốt cháy Giai đoạn, chưa học đi đã học nhảy , nên mới không tới Đich.  

6.- Nét Đặc trưng thứ sáu: Bây / Đây với Hiện tại - 116 -han trưòng 

Con Người Việt Nam là con Người Lưỡng thê, có mối Liên hệ - 116 -han Dọc với Trời là Vô biên, 

và - 116 -han Ngang với Đất Hữu hạn, nên trong cuộc sống cũng có hai mặt :một mặt hướng tới 

Tuyệt đối, còn mặt khác lại bám vào cuộc sống Tương đối để tìm cách đáp ứng   nhu cầu cho  con 

Người Nơi đây và Bây giờ.   

Đành rằng mọi thứ trong thế giới hiện tượng đều đối thay không ngừng, “ Thực nhược hư, Hữu 

nhược Vô “, Có đó rồi Không đó, nhưng con Người vẫn phải bám vào cái thực tại Bây Đây theo 

Hiện tại - 116 -han trường để xây dựng  cái Hiện tại như là bàn đạp để vươn tới tương lai, con 

Người phải vượt qua mọi - 116 -han trở ngại mà liên tục vươn lên miền siêu việt,  không thể coi thế 

gian là tội lỗi hay là trò ảo hóa mà lẫn tránh, mà bỏ đói Thiên tính nơi con Người, khiến con Người 

mất Tư cách và Khả năng. Cứ mơ tuởng về ảo ảnh tương lai như Thiên đường Trần gian là vong 

Nhân Vong Thân, vong Gia, vong Quốc và  vong Nô!.  

7.- Nét đặc trưng thứ bảy: Nền Văn Hóa rất cũ, nhưng cũng lại rất mới 

Nền Văn Hóa Việt Nam tuy cũ rất cũ, vì khởi nguyên từ nền Văn Hoá Hòa bình cách nay từ 12 ngàn 

năm đến 30 ngàn năm -  nền  Văn Hoá sớm nhất và lan truyền khắp thế giới - , nhưng cũng rất tân 

tiến, rất hợp với khoa học ngày nay, nhất là ngành Tân Nhân văn như  Khảo cổ , Di truyền, Nhân 

chủng, Cơ  cấu lugận, Tâm lý miền sâu Vật lý  vi tử  . .  .  

 Cái Họa về Quốc nạn là vì không hiểu những Biểu tượng về Văn Hóa Tổ Tiên , đem bỏ đi những 

viên Ngọc quý Nhân Bản, lại rước về cái Tại họa Vật bản, Duy lý  của Tây phương , đó là Chế Độ 

Nô lệ, Chế Độ Đế Quốc Thực dân và Cộng sản – nguồn của các Chế độ Độc tài hiện nay !  
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 Việt Nho .- Những  khúc  mắc về  Biểu tượng Việt Nho mà Tổ Tiên chúng ta cảm nghiệm được 

từ 5, 7 ngàn  năm  trước, mãi tới  thế kỷ thứ 18, 19, các nhà Khoa học Tây phương mới tìm ra  mà  

giải thích rõ  rang như:    

      Ngũ hành  ( Vũ / Trụ  ) với Time – Space – Continuum của Einstein . 

      Lạc Thư  ( Số  Lẻ / số  Chẵn  ) với Ngũ hành: đều là Lò Cừ 

      Lạc Thư  với Vector equilibrium cùng với công thức E = mc2 ( Hành Thổ ):   

      Nguồn của trạng thái  Quân bình động trong Vũ trụ . 

     Thái Âm với the masculine principle within  a woman, Thái Dương với   

       feminine principle within a man ( Carl Jung )   

                    Thái Âm: Âm trung hữu Dương căn : Masculine principle.  

Thái Dương: Dương trung hữu Âm căn:  Feminine principle. 

 

Tóm lại 

Quả thật, trên thế giới chưa có một nền Văn Hoá  nào đi được chuyến tàu suốt từ Vũ 

trụ quan động, tới Nhân sinh quan Nhân chủ, cùng Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình và Đạt quan 

Phong / Lưu theo  Hệ thống cơ thể đươc kết nối bằng nét lưỡng nhất của Dịch lý ( Thiên 

lý: Tiểu Thái cục Âm /Dương Hòa ) tài tình như thế! 

_________________________________________________________________  

D.- CÔNG GIÁO 

VỚI NGUYÊN LÝ MẸ: ĐỨC BÀ MARIA 

BÁC ÁI / CÔNG BẰNG→ THA THỨ ( 70 lần7 ) 

 

NÊN THÁNH theo Tiến trính 3 bước  (  State or Way ) 
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THANH TẨY ( Purgative way) 

NÊN THÁNH ( Illuminative way ) 

KẾT HỢP VỚI CHÚA ( Unitive way ) 

 ( The State or Ways ) 

I.- KINH HOÀ BÌNH: ĐỈNH CAO CỦA TINH THẦN CÔNG GIÁO 

by STEPHEN on OCTOBER 9, 2009 

Lạy Chúa từ nhân! 

Xin cho con biết mến yêu 

Và phụng sự Chúa trong mọi người. 

Lạy Chúa xin hãy dùng con 

Như khí cụ bình an của Chúa, 

Ðể con đem Yêu thưong vào nơi Oán thù, 

Ðem Thứ tha vào nơi Lăng nhục, 

Ðem An hòa vào nơi Tranh chấp, 

Ðem Chân lý vào chốn Lỗi lầm. 

Ðể con đem Tin kính vào nơi Nghi nan, 

Chiếu Trông cậy vào nơi Thất vọng, 

Ðể con dọi Ánh sáng vào nơi Tối tăm, 

Ðem Niềm vui đến chốn U sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con:   

Tìm an ủi người hơn được người ủi an, 

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, 

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, 

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, 

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, 

Xin thương ban xuống 

Những ai lòng đầy thiện chí ơn An bình. 

(  St. Francis d’Assisi  ) 

   CẶP ĐỐI CỰC Dịch lý dàn trải ra  từ đầu chí cuối lời Kinh, khi  mọi cặp đối cực được 

biến dịch theo Tinh thần  “ Âm Dương Hòa  “ thì Tinh thần Hòa bình  tỏa lan ra khắp 

4 cõi. 

II.- MEDITATION AND COMTEMPLATION 

( Trầm tư mặc tưởng và Chiêm ngưỡng ) 

Dear Sister Mary Colombiere, 
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I have heard of meditation and contemplation and sometimes the words seem to be 

interchangable.  Is there a difference between the two? 

Let us begin by saying that the basic difference between meditation and contemplation is 

that meditation is a human mode of prayer whereas contemplation is divinely infused 

prayer. 

In her Autobiography St. Teresa of Avila uses water as an image of various stages of 

prayer.  

Meditation corresponds to the First Water. It is an invitation to contemplative prayer and 

is the characteristic prayer for all who are in this early stage of spiritual growth; in other 

words those who are in the first three mansions, as St. Teresa would term them. Teresa 

envisioned the soul as a garden. Since gardens rely on water for life and growth, the person 

in the first three mansions was the gardener who provided the water. In Teresa’s time the 

gardener would carry the water in buckets to the garden. In this first level of prayer the 

gardener provides very much of the labor. 

Although meditation uses images, concepts and reasoning, those means which are of the 

created order to commune with God, it includes nevertheless all forms of prayer in which 

human effort is quite active. It can offer only a remote knowledge of God.  

Neither St. Teresa nor St. John of the Cross speak much about methods of prayer but 

concentrate rather on the fruits of prayer: growth in a virtuous life. For prayer and virtue 

cannot be separated. Piercing the truths of our faith through reflection on the mysteries of 

Creation, the Incarnation, and Redemption open us to interior devotion and a longing and 

yearning for God. The appetite is awakened to experience God’s presence and gives us 

direction for our lives. When faith enlightens the mind worldly things begin to lose their hold 

on us. We are drawn away from the “sensual” as we strive to unite our will with the Will of 

God and we express this through the virtue of our actions. 

However, in meditation the method used is intended to lead to a prayer beyond all methods, 

that is contemplative prayer. Contemplation is often a misunderstood word. It is not a prayer 

that we can initiate or cause to happen. It is divinely produced and no amount of action on 

our part can produce or prolong it. To return to Teresa’s image of water infused 

contemplation begins the Fourth Mansion of the Interior Castle. This is the Second Water in 

which we still use a bucket but the labor is less intensified since the water comes through an 

aqueduct and the use of a water wheel. The action here belongs to the Holy Spirit and the 

work we do is only to dispose ourselves to receive the graces God is giving us. 

We have entered into a wordless prayer, an awareness of the Divine Guest within, not 

through the use of the intellect but through a knowing loving, a deep communion with the 

Triune God. It is a prayer of quiet calmness in which we drink deeply at the life-giving fount. 

There are different intensities within this prayer but the way of experiencing and the passion 

of the experiences will vary among individuals. Our external senses remain free and enable 
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us to carry out our responsibilities and duties even when the interior faculties are captivated 

by God. 

As prayer deepens and we become transformed the Holy Spirit prompts us from within to 

virtuous actions. In Teresa’s Way of Perfection, Chapter 16 in speaking of contemplation 

she reminds us that God doesn’t give Himself but to those who give themselves entirely 

to Him. There is no room here for inordinate self-love. 

All of us are called to holiness as Vatican Council II reiterated in Chapter 5 of Lumen 

Gentium. 

The Lord Jesus, the divine Teacher and Model of all perfection, preached holiness of life to 

each and everyone of His disciples of every condition. He Himself stands as the author and 

consumator of this holiness of life: “Be you therefore perfect, even as your heavenly 

Father is perfect”. 

 

Contemplative prayer, therefore, does not belong to a privileged few. It is a normal common 

experience of the Christian life open to all. It is God’s to give when and where He wills. Our 

preparation is to live the Gospel life and to be receptive to the graces God continually gives 

us – to be watchful and receptive. 

Therefore, all the faithful of Christ are invited to strive for the holiness and perfection of 

their own proper state. Indeed they have an obligation to so strive. Let all then have care that 

they guide aright their own deepest sentiments of soul. Let neither the use of the things of 

this world nor attachment to riches, which is against the spirit of evangelical poverty, hinder 

them in their quest for perfect love. Let them heed the admonition of the Apostle to those 

who use this world; let them not come to terms with this world; for this world, as we see it, 

is passing away. (Lumen Gentium Chapter5, #42) 
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III.- MEDITATION vs. CONTEMPLATION 

What's the Difference? 

n-RICH d'WORLD 

 A lot of my training has been by Contemplatives throughout the last 6 years. In this video, 

I speak about the similarities and differences between Meditation vs Contemplation.  

Some people have used them interchangeably because they are both forms of mental prayer. 

There is a difference, however, and I explain it here using the Autobiography of Saint Teresa 

of Avila, a Catholic mystic and doctor of the Church, in which she explains the 4 waters of 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
https://www.youtube.com/channel/UCICegwC2UVX7-B_wgfikaxg
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prayer. Both of these forms of mental prayer are wonderful and can lead us to further 

encounter divinity, however, it is a good idea to know the difference. Although not the only 

way, meditation, or precontemplation, is an avenue to enter into contemplation. Rarely 

do we get enlightening moments of contemplation without first being placed in a meditative 

state. That's why I think that the precontemplation stage of meditation is something we 

should practice daily so that we open ourselves up for more contemplative gifts. One of 

my favorite Catholic Saints, Teresa of Avila, explains meditation and contemplation 

beautifully in her autobiography and I'm hoping that knowing more about contemplation vs. 

meditation will guide you into entering into this prayerful journey even when it seems 

difficult. I hope you do :) 

IV.- Tu Trì Là Gì ? 

Thứ năm - 01/02/2018 12:10 

 

Ngày 2 tháng 2, Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, còn gọi là Lễ Nến, được dành 

để cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến. Ở Việt Nam, các Kitô hữu thường không phân biệt ơn 

gọi giáo sĩ (linh mục) với ơn gọi tu trì (thánh hiến), cho nên các thỉnh sinh nam/nữ vào thỉnh 

viện hay các chủng sinh vào chủng viện đều gọi là đi tu hết. Thật ra ơn gọi linh mục khác 

với ơn gọi thánh hiến. 

 

Tu Trì Là Gì ? 

Ngày 2 tháng 2, Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, còn gọi là Lễ Nến, được dành 

để cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến. Ở Việt Nam, các Kitô hữu thường không phân biệt ơn 

gọi giáo sĩ (linh mục) với ơn gọi tu trì (thánh hiến), cho nên các thỉnh sinh nam/nữ vào thỉnh 

viện hay các chủng sinh vào chủng viện đều gọi là đi tu hết. Thật ra ơn gọi linh mục khác 

với ơn gọi thánh hiến. 

 

– Ơn gọi linh mục nhằm đến việc phục vụ dân Chúa qua bí tích truyền chức. Các linh mục 

nhân danh Chúa Kitô, thi hành các nhiệm vụ: giảng dạy, thánh hoá và quản trị, trong chức 

tư tế thừa tác. 
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– Còn ơn gọi thánh hiến của các tu sĩ nhằm đến sự hoàn thiện Kitô giáo qua việc tuyên khấn 

các Lời khuyên Tin Mừng. Qua nếp sống tu trì và thực thi sứ mạng của Hội dòng, người tu 

sĩ trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa. 

 

Mời độc giả tìm hiểu thêm giải thích của cha Phan Tấn Thành cho những thắc mắc về đời 

sống tu trì Kitô giáo ở mục hỏi đáp dưới đây. 

Nguồn: Phan Tấn Thành, Hiểu và Sống Đức Tin, tập 3 (Tp. HCM: Học viện Đa Minh, 2009), 

tr. 215-220, trước đó đã được phát thanh trên Đài Vatican tiếng Việt, ngày 30-01-2000. Tựa 

đề bài viết trong sách là “Những hình thức tu trì trong Giáo hội.” 

 

Tu trì và tận hiến có gì khác nhau? 

Nếu tôi không lầm thì trong tiếng Việt, chữ tu có ít là 3 nghĩa khác nhau: 

Thứ nhất, khi cầm một chai nước (hay chai rượu) mà dốc một hơi vào miệng (không dùng 

ly) thì gọi là tu. 

Thứ hai, tu cũng có nghĩa là cười nói to tiếng, từ đó có từ “tu hú”. 

Thứ ba, theo một nghĩa nghiêm chỉnh hơn, tu có nghĩa là sửa sang cho ngay ngắn, như khi 

nói: tu chính, tu sửa, tu bổ. 

Chính theo nghĩa này mà người ta nói tới “giới tu hành, tu sĩ”, móc nối với các tư tưởng “tu 

nhân tích đức”. Hiện tượng tu trì xuất hiện ở nhiều tôn giáo khác nhau. Nói chung, từ “tu” 

có tính cách hơi tiêu cực, theo nghĩa là sửa sang cái gì xấu xa, lệch lạc. 

 

Thế còn đời tu của Kitô giáo thì tích cực hơn hay sao? 

Trước khi đi vào vấn đề tiêu cực hay tích cực, thiết tưởng cần ghi nhận một sự khác biệt 

quan trọng về từ ngữ trong các văn kiện của Giáo hội và trong ngôn ngữ phổ thông tại Việt 

Nam. 

Ở Việt Nam, những ai đi chủng viện để làm linh mục hay đi nhà dòng để làm tu sĩ đều gọi 

là đi tu. Như thế, các linh mục và tu sĩ đều được gom vào một hạng tu hành. Tuy nhiên, ngôn 

ngữ của giáo luật thì khác: các linh mục thuộc hàng ngũ giáo sĩ; còn các tu sĩ thì mới thuộc 

hàng ngũ tu sĩ theo nghĩa chặt. 

 

Sự khác nhau giữa hai hàng ngũ đó nằm ở chỗ nào? 

Nói chung, 

Ơn gọi của các giáo sĩ là để phục vụ cộng đồng Dân Chúa; 

Ơn gọi của các tu sĩ là tìm sự hoàn thiện, qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm, 

khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời. 
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Đó là nói trên nguyên tắc, chứ trên thực tế thì sự phân biệt đó khó nhận thấy. Bộ giáo luật 

La-tinh buộc các linh mục phải giữ độc thân, vì thế họ cũng giống các tu sĩ; nhưng bộ giáo 

luật Đông phương chấp nhận cho các linh mục có gia đình. Dù sao, nếu một linh mục có thủ 

đắc tài sản cho mình thì cũng chẳng có gì ngang trái, bởi vì mình không có lời khấn; trái lại, 

tu sĩ thì không được làm điều đó. 

Như đã nói trên, chúng ta cần phải tìm hiểu sự khác biệt giữa các giáo sĩ và các tu sĩ là tại vì 

trong tiếng Việt, cả hai đều được gọi là tu sĩ (nhà tu). Còn trong ngôn ngữ của Giáo hội, thì 

có hai từ ngữ khác biệt. 

Các giáo sĩ được gọi là clerus (gốc Hy-lạp, có nghĩa là gia nghiệp) còn các tu sĩ được gọi là 

religiosus. Phải nói rằng dịch religiosus là “tu sĩ” thì không đúng. Theo thánh Tôma Aquinô 

cắt nghĩa, religiosus là người dành suốt đời cho việc thờ phượng Chúa, mà tiếng Latin gọi là 

religio (nhân đức thờ phượng). 

Như vậy, tu sĩ Kitô giáo nhấn mạnh đến việc đọc kinh cầu nguyện hơn là tu thân tích đức 

hay sao? 

Thực ra, ở các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, chúng ta gặp thấy những người được đặt tên là 

asceti, có nghĩa là người khổ hạnh, bởi vì nếp sống khắc khổ của họ. Họ không lập gia đình 

đã vậy, nhưng còn hạn chế việc ăn ngủ qua việc canh thức, kiêng khem. Đến khi phong trào 

tu hành phát triển vào thế kỷ IV, chúng ta thấy danh xưng chung đặt cho họ là monaci, mà 

tiếng Việt dịch là đan sĩ. Đã có nhiều lối giải thích ý nghĩa của danh từ đó. Có người cho 

rằng monacus là người sống đơn độc một mình trong cô tịch, xa cách chốn phồn hoa nhộn 

nhịp. Có người giải thích monacus là người chỉ đi tìm một mình Chúa, sống cho một điều 

duy nhất là mến Chúa. 

Dù cắt nghĩa thế nào đi nữa, chúng ta có thể nhận thấy rằng các đan sĩ thường chọn nơi cô 

tịch để tu hành (sa mạc, đồi núi), và họ dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Nói thế 

không có nghĩa là họ đọc kinh cầu nguyện 24 giờ một ngày. Nói cho đúng, vào các thế kỷ 

đầu, đã có những người chủ trương như vậy. Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của các bậc 

thầy lão luyện qua các bản luật, người ta cố gắng tìm sự quân bình giữa cầu nguyện lao động 

cũng như ngủ nghỉ. 

Nhưng mà khi các tu sĩ được định nghĩa như là những người thờ phượng Chúa, thì cũng 

muốn nhấn mạnh đến sự cầu nguyện trong cuộc đời của họ đấy chứ? 

Đúng như vậy. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc thờ phượng Chúa không được biểu lộ 

qua số giờ dành cho việc cầu nguyện, mà là qua ý chí muốn thuộc trọn về Chúa qua sự dâng 

hiến. Thánh Tôma nhìn thấy sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa khi con người dâng ý chí tự do, 

thân xác và tài sản qua ba lời khấn vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo. 

Nói đến “dâng hiến trọn vẹn” tức là nói đến “tận hiến” phải không? 

Phải. Nhưng đó là nói trong tiếng Việt. Trong các văn kiện của Giáo hội, danh từ chính thức 

được sử dụng từ thời Trung cổ cho đến công đồng Vaticanô II là “religiosus” có nghĩa là kẻ 

dâng mình phụng sự Chúa. Tuy nhiên, ngoài chuyện định nghĩa thần học, giáo luật còn ấn 

định một nếp sống cho họ nữa. Đừng kể ba lời khấn dòng, các tu sĩ phải sống chung với nhau 

trong tu viện, mặc áo dòng. 

Vào giữa thế kỷ XX, Giáo hội chấp nhận một nếp sống mới, quen gọi là “tu hội đời”. Những 

nhóm này không sống thành cộng đoàn, không mang tu phục hay phù hiệu, bởi vì họ muốn 

trà trộn vào đời, để làm chứng nhân cho Chúa Kitô ở giữa lòng đời, giữa các môi trường của 

trần thế. Họ có thể là chính trị gia, thương gia, luật sư cũng như có thể làm việc trong quán 
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ăn hay đi quét đường. Tuy rằng họ cũng tuyên giữ ba lời khuyên Phúc âm, nhưng họ không 

muốn đồng hóa với các tu sĩ cổ truyền (religiosus) bởi vì họ muốn nêu bật nếp sống khác 

biệt của họ. Vì thế bộ giáo luật năm 1983 đã đặt ra một từ ngữ mới, “đời tận hiến” (vita 

consecrata) bao gồm cả các tu sĩ và các tu hội đời. 

Đến đây, tôi thấy cần lưu ý rằng danh từ “consecratio” trong tiếng Latin thì rộng hơn từ “tận 

hiến” trong Việt ngữ. Trong tiếng Việt, tận hiến có ngh ĩa là hiến dâng trọn vẹn. Nó chỉ bao 

hàm hành vi của con người. Còn danh từ “consecratio” trong tiếng La-tinh còn bao hàm một 

hành động về phía Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn ai, thì Ngài tách biệt 

người đó, dành riêng để thi hành một sứ mạng. 

Chính vì thế mà đôi khi có người dịch là “thánh hiến” (hay hiến thánh), nhằm nêu bật sáng 

khởi của Thiên Chúa: Chúa kêu gọi và dành riêng một người nào đó. Dù muốn nhìn về phía 

con người (tận hiến) hay muốn nhìn về phía Thiên Chúa (thánh hiến), từ consecratio muốn 

đề cao khía cạnh tình yêu; đang khi mà từ religiosus, như đã nói trên đây, đặt tư tưởng thờ 

phượng lên hàng đầu. 

Nói cách khác, yếu tố quan trọng của đời tu là yêu mến chứ không phải là đọc kinh thờ 

phượng phải không? 

Chắc chị đã biết là không những đời tu, mà toàn thể đời sống Kitô hữu đều dựa trên yêu mến. 

Việc đọc kinh thờ phượng chỉ là một hành vi biểu lộ hay nuôi dưỡng tình yêu mà thôi. Và 

có nhiều dạng thức biểu lộ tình yêu. Chúng ta có thể nhận thấy một sự tiến triển trong các 

hình thức tu trì trong Kitô giáo dựa theo những chiều kích khác biệt của tình yêu. 

 

Hồi thế kỷ IV, các đan sĩ rời bỏ thành thị xóm làng, đi vào nơi cô tịch để hàn huyên với 

Chúa. Họ biểu lộ tình yêu mến qua việc thinh lặng chiêm niệm. 

 

Sang đến đầu thiên niên kỷ thứ hai, ta thấy xuất hiện nhiều Dòng tu dấn thân đi phục vụ tha 

nhân, qua nhiều dạng thức khác nhau: giảng thuyết, giúp đỡ các người nghèo, người bệnh, 

người nô lệ. 

 

Trong những thế kỷ gần đây, số các hội dòng chuyên về hoạt động giáo dục, bác ái xã hội 

tăng gia rất nhiều. Họ không rút lui lên nơi cô tịch để tìm Chúa, nhưng họ sống giữa xã hội 

để cứu giúp đồng loại. Họ biểu lộ lòng yêu mến qua việc phục vụ những người nghèo, theo 

như lời Chúa dạy: điều gì làm cho người bé nhỏ nhất thì cũng được Chúa coi như làm cho 

chính Ngài. 

Từ đó, người ta thường chia các dòng tu thành ra hai ngành chính: những hội dòng thiên 

về chiêm niệm, và những hội dòng thiên về hoạt động. Sự khác biệt giữa hai ngành phần 

nào tương ứng với hai mối thương yêu: mến Chúa yêu người. Đành rằng hết mọi Kitô hữu 

đều muốn sống trọn cả hai mối tình đó, nhưng các dòng chiêm niệm muốn nêu bật việc sống 

gần bên Chúa, còn các Dòng hoạt động thì muốn hướng về phục vụ các anh em của Chúa. 

Lý tưởng là phải dung hoà cả hai chiều kích đó (chiêm niệm và hoạt động). Nếu ai chỉ nghĩ 

đến việc chiêm niệm, sống một mình với Chúa mà không nghĩ gì đến các nhu cầu của nhân 

loại thì sự chiêm niệm đó không phải là Kitô giáo. Đức Kitô không muốn tách rời ra khỏi 

các chi thể của Người, như thánh Augustinô đã nói. Ngược lại, nếu một người lăn xả vào 
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công tác phục vụ tha nhân mà bỏ bê việc cầu nguyện thì sẽ có lúc họ sẽ cảm thấy đặt lên câu 

hỏi: tôi là một tu sĩ hay là một cán bộ xã hội? Đó là chưa nói đến việc họ cần được tình yêu 

Chúa nâng đỡ để sự phục vụ của họ luôn mang tính cách vị tha theo tinh thần Phúc âm. 

Đây chính là điểm khác biệt giữa đời tu trì Kitô giáo và đời tu trì của các tôn giáo khác phải 

không? 

Tôi nghĩ như vậy, tuy không dám quả quyết một trăm phần trăm, bởi vì tôi chưa có dịp đối 

chiếu với tất cả các tôn giáo. 

Một điều đáng ghi nhận khi đối chiếu giữa đời tu Kitô giáo với đời tu bên Ấn giáo hay Phật 

giáo, đó là các tôn giáo này thiên về chiêm niệm hơn là hoạt động xã hội. 

Nói cho đúng thì các Giáo hội bên Đông phương cũng chỉ biết hình thức đan tu; các dòng 

hoạt động bắt nguồn bên các Giáo hội Tây phương. Ngoài sự khác biệt về nếp sống chúng 

ta có thể ghi nhận sự khác biệt về cơ cấu tổ chức. Nếp sống đan tu không phát triển thành 

hội dòng: mỗi đan viện tự lập, hay cùng lắm chỉ duy trì những mối liên lạc tinh thần với 

những đan viện cùng chí hướng. Còn nếp sống hoạt động thì đòi hỏi những cơ sở rộng lớn, 

vì thế được tổ chức quy mô thành hội dòng, với những cơ quan quản trị có thể điều động 

nhân sự từ địa điểm này qua địa điểm khác (khác với các đan sĩ trụ trì tại một chỗ đến chết). 

Tuy nhiên, với các tu hội đời, thì người ta lại muốn trở về cơ cấu đơn giản. Tu hội không có 

cơ sở chung; mỗi thành viên hoạt động theo khả năng riêng của mình; họ tu trì ngay tại gia 

và làm việc ngay tại môi trường nghề nghiệp của mình. Họ muốn chú trọng đến cốt yếu của 

đời tu là đi theo đức Kitô và làm chứng nhân cho Người ở giữa đời. 

Nguồn tin: Học Viện Đaminh 

_________________________________________________________________ 

 

V.- Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su: 

Tác phẩm – Linh đạo 

By CDS1         September 30, 2020           Phan Tấn Thành 

1. Các tác phẩm của thánh nữ Têrêxa Lisieux 

Thánh Têrêxa không còn phải là một người xa lạ đối với các tín hữu Việt Nam, bởi vì không 

những Người đã được Đức Thánh Cha Piô XI đặt làm Bổn mạng các nơi truyền giáo vào 

năm 1927 (2 năm sau khi phong hiển thánh), nhưng Người đã có dự định sẽ sang đan viện 

Carmel Hànội. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở phần tiểu sử cho bằng giới thiệu những tác 

phẩm hầu giúp hiểu biết thêm về linh đạo của Người. 

Nói đến các tác phẩm của thánh Têrêxa hài đồng Giêsu, quý vị sẽ nghĩ ngay đến truyện 

“Một tâm hồn”. Tuy nhiên cuốn truyện đó chỉ mới hé mở một phần về cuộc đời và tư 

tưởng của Người. Hơn thế nữa, truyện “Một tâm hồn” không phù hợp trung thực với 

nguyên bản do chính tác giả viết ra, nhưng đã được các chị em trong Dòng thêm bớt sửa 

đổi! Việc tìm hiểu các thủ bản của tác giả đã trở nên một đề tài sôi bỏng vào những thập 

https://catechesis.net/author/user1/
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niên 60-70 của thế kỷ XX. Chúng tôi xin nói qua vấn đề xuất bản các tác phẩm của Têrêxa, 

mà phần cốt yếu là truyện “ Một tâm hồn ” và các “ Thư ”. 

Truyện “Một tâm hồn” gồm bởi 3 bản tự thuật viết vào 3 hòan cảnh khác nhau. Sau đó 3 bản 

tự thuật này được sửa chữa, và thêm vào một lời dẫn nhập nói về nguồn gốc gia thế, và một 

chương chót thuật lại những ngày cuối đời, và được xuất bản dưới tựa đề “Tiểu sử của một 

linh hồn”. Ngòai 3 bản tự thuật vừa nói, Têrêxa còn viết nhiều bài thơ, vở kịch, lời nguyện, 

và các thư. Khác với các bản tự thuật được viết ra theo lệnh của bề trên, các lá thư bộc lộ 

tâm tình cách tự phát hơn. Têrêxa viết bức thư đầu tiên khi mới lên 3 tuổi (nói đúng ra, đó 

chỉ là viết ké vào thư của Céline gửi cho chị Marie). Từ đó cho đến khi qua đời, chị viết trên 

dưới 265 lá thư nữa. 

 

2.- Việc biên sọan truyện “Một tâm hồn” 

Thực ra chị Têrêxa không hề nghĩ tới việc biên soạn tác phẩm để xuất bản. Sự thành hình 

của truyện “Một tâm hồn” hòan tòan có tính cách ngẫu nhiên. Một buổi chiều mùa đông năm 

1894, khi đang ngồi bên lò sưởi, Têrêxa kể lại vài kỷ niệm thời thơ ấu cho các bà chị của 

mình đã vào Dòng trước. Chị Marie “Thánh-tâm Chúa-Giêsu” (Marie du Sacré Coeur, bà 

chị cả) ngỏ ý với Bề trên (Mẹ Agnès de Jesus, tức là chị Pauline) yêu cầu Têrêxa viết lại 

những kỷ niệm đó. Sau khi phân vân một hồi, Bề trên tán thành đề nghị ấy. Têrêxa đã dành 

suốt năm 1895 để hòan tất, và tới ngày 21 tháng giêng năm 1896 đã có thể trao cho Bề trên 

tập hồi ký làm quà mừng thánh bổn mạng (được các học giả đặt tên là “Thủ bản A”, 87 trang 

vở). 

Bản tường thuật thứ hai (được đặt tên là “Thủ bản B”) được viết vào những ngày 13-16 tháng 

9, cũng năm 1896, theo lời yêu cầu của chị Marie- Thánh-tâm. Được phép của Bề trên, chị 

xin Têrêxa hãy thuật lại ánh sáng đã nhận được nhân kỳ tĩnh tâm riêng hồi đầu tháng, đặc 

biệt là chuyện về “con đường nhỏ”. Chính trong thủ bản này mà Têrêxa khám phá ra ơn gọi 

của mình giữa lòng Hội thánh, đó là Tình yêu (Dans le coeur de l’Eglise, ma Mère, je serai 

l’Amour) 

Bản tường thuật thứ ba (“Thủ bản C”) được thành hình vào những tháng cuối đời của Têrêxa. 

Sau khi đã nhận được các bản tường thuật, Mẹ Agnès thấy còn nhiều thiếu sót. Têrêxa đã 



 
 

- 127 - 

 

viết khá đầy đủ về buổi thiếu thời, theo như được yêu cầu. Nhưng giai đọan ở trong nhà tu 

thì chỉ thấy phớt qua. Vì thế Mẹ Agnès (vừa mãn nhiệm kỳ Bề trên) đã xin người kế vị (Mẹ 

Marie de Gonzague) yêu cầu Têrêxa quảng diễn thêm giai đọan sống trong dòng Carmêlô. 

Lúc đó là vào đầu tháng 6 năm 1897, 4 tháng trước khi chị qua đời. Bản tường thuật này 

được viết trên giường bệnh, bằng bút chì. 

Tóm lại, các bản tường thuật được viết ra vì vâng lời bề trên, trong những điều kiện bất lợi: 

thiếu bàn làm việc, thiếu thời giờ, giấy mực thô sơ. Xét vì là những tự thuật viết cho bề trên, 

tác giả không chú ý đến văn chương trau chuốt. 

3.- Việc xuất bản truyện “Một Tâm hồn” 

Têrêxa qua đời ngày 30/9/1897. Một tháng sau, ngày 29/10, bề trên đan viện Lisieux, Mẹ 

Marie de Gonzague gửi các bản tự thuật cho linh mục Godefroid Madelain, nhờ cha đọc lại 

và sửa chữa nếu cần. Sau khi đã đọc đi đọc lại, cha Godefroid đã phân chia thành từng 

chương, đẽo gọt văn từ đây đó. Khi gửi trả lại thủ bản cho Mẹ Bề trên vào đầu tháng 3 năm 

1898, cha đã đề nghị nhiều sửa chữa. Có những đọan (ghi nét màu xanh), cần phải bỏ khi in, 

bởi vì hoặc là vì quá tư riêng hay là quá cao siêu khiến cho đại chúng không hiểu. Có những 

đọan lặp đi lặp lại, cũng nên lọai bỏ. 

Vào đúng giáp năm ngày qua đời (30/9/1898), truyện “Một tâm hồn” được xuất bản (dày 

475 trang), với phép của Đức cha Hugonin, giám mục sở tại. Tác phẩm được tái bản nhiều 

lần, mỗi lần thêm vài lá thư hoặc bài thơ của Têrêxa. 

Những phụ chương đó, cộng vào những nguồn thông tin khác nhau, đã khiến các học giả đặt 

nghi vấn về đường lối xuất bản những tác phẩm của Têrêxa. Từ đó bắt đầu một chiến dịch 

truy tầm nguyên bản các bút tích. Người khởi xướng chiến dịch này là cha Ubald de Alençon 

(đồng hương với Têrêxa). Trong một bài báo đăng tại Barcelona năm 1926, cha hòai nghi về 

tính cách trung thực của quyển sách “Một tâm hồn”, bởi vì trình bày khuôn mặt Têrêxa cách 

ủy mị, khác với Têrêxa mà cha đã biết. Tiếp theo đó, nhiều học giả cũng nêu nghi vấn tương 

tự. 

Tuy nhiên, phải chờ đến năm 1942, công cuộc xuất bản các nguyên bản của Têrexa mới tiến 

hành. Linh mục A. Combes đã được đan viện Lisieux chấp thuận cho nghiên cứu các thủ 

bản. Cần phải gây áp lực mạnh, nhà dòng mới cho xuất bản các lá thư của Têrẽa vào năm 

1948 (Lettres, Paris 1948). Cha Combes thấy vẫn còn thiếu sót, và yêu cầu nhà dòng phải 

cho xuất bản hết tất cả các thủ bản của Têrêxa, ngõ hầu có thể biết rõ tòan bộ bản lĩnh và tư 

tưởng của tác giả. Đến lượt các Bề trên Dòng Nam Carmêlô phải can thiệp thì đan viện 

Lisieux mới chịu cho phát hành tất cả các thủ bản. 

Từ năm 1956, lần lượt các thủ bản được đưa ra ánh sáng, khởi đầu là bản chup của 3 bản tự 

thuật (Manuscrits autobiographiques de Sainte Therese de l’Enfant Jesus). Việc xuất bản các 

tác phẩm đã hòan tất vào năm 1973, kỷ niệm bách chu niên Têrêxa chào đời (Edition du 

Centenaire). Tòan bộ các tác phẩm được chia thành 8 quyển. 

Các bản tự thuật (Manuscrits autobiographiques), với những lời dẫn nhập, chú thích. 
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Truyện “Một tâm hồn”, theo ấn bản đầu tiên vào năm 1898. 

3-4. Các lá thư (Correspondance génerale). Trong số 266 lá thư, 199 thư do Têrêxa viết; phần 

còn lại là những trích dẫn các chỗ nhắc tới các bức thư của tác giả. 

Các bài thơ (Poésies). Gồm 54 bài thơ do Têrêxa sáng tác nhân dịp một lễ trong cộng đòan 

(thí dụ: khấn dòng). Hầu hết các bài thơ là những lời nguyện. 

Các vở kịch (Théâtre au Carmel – Récréations pieuses) và các lời nguyện (Prières): gồm 8 

vở kịch sọan ra để giúp vui cho cộng đòan; và 21 lời nguyện. Trong số các lời nguyện, quan 

trọng nhất là bản kinh dâng mình cho Tình Yêu lân tuất. 

Những cuộc đàm thọai cuối cùng (Les derniers entretiens). Các tư tưởng, tâm tình, ước ao, 

do chị em thu lại như là chúc thư của thánh nữ, trong thời gian 6 tháng chót của cuộc đời. 

zz (Novissima Verba). Thuật lại những cuộc đàm thọai chót, do Mẹ Agnès ghi lại. 

Dĩ nhiên, để hiểu biết hơn về cuộc đời của Têrêxa, các sử gia còn phải đối chiếu các tác 

phẩm vừa kể với những nguồn sử liệu khác nữa. Đừng kể những tài liệu nói về hòan cảnh 

chính trị tôn giáo tại Pháp vào thế kỷ 20 (được coi như là bối cảnh), một nguồn tư liệu quan 

trọng khác là lịch sử của đan viện Carmel tại Lisieux1. Đan viện này được thành lập năm 

1838, nghĩa là 50 năm trước khi Têrêxa gia nhập (vào thỉnh viện ngày 9/4/1888, mặc áo dòng 

ngày 10/1/1889). Lúc đó, đan viện đã có 24 nữ tu, trong số đó có 2 người là chị ruột của 

Têrêxa: Pauline (Agnes), vào dòng năm 1882 và Marie vào dòng năm 1886. Chị Pauline làm 

bề trên Lisieux từ năm 1893-1896 (20/2/1893- 20/3/1896), và hầu như liên tục trong suốt 

nửa đầu thế kỷ 20, cho tới khi qua đời vào năm 1951. Nên biết là một người chị nữa tên 

Céline, sau khi thân phụ qua đời, cũng vào Lisieux năm 1894 (6 năm sau Têrêxa). Như vậy 

là vào đầu năm 1897, trong tổng số 25 nữ tu của đan viện Lisieux, thì có 4 chị em ruột của 

gia đình Têrêxa, cộng thêm một người chị họ là Marie Guérin. 

Một nguồn tài liệu khá quan trọng để hiểu biết về Têrêxa là hồ sơ án phong thánh, khởi đầu 

từ năm 1907 tại cấp giáo phận (các phiên tòa kéo dài trong 2 năm 1910-1911) và từ năm 

1915 ở cấp Tòa thánh (kết thúc năm 1917). Vào dịp bách chu niên sinh nhật của thánh nữ 

tòan thể hồ sơ được tái bản, gồm 2 chặng: chặng tòa án giáo phận và chặng tòa án Tòa thánh. 

(Procès de béatification et canonisation de sainte Therese de l’Enfant Jesus. Procès Ordinaire 

. Rome 1973. Procès Apostolique Rome 1976). 

Dựa theo các nguồn tư liệu vừa nói, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết về “con đường nhỏ”, 

một nét mới mà Têrêxa đóng góp cho lịch sử linh đạo Kitô giáo. 

https://catechesis.net/thanh-terexa-hai-dong-giesu-tac-pham-linh-dao/#_ftn1
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5.- Con đường nhỏ của thánh Têrêxa 

Chúng tôi đã giới thiệu sơ qua những nguồn tư liệu để hiểu biết cuộc đời và tư tưởng của 

Têrêxa. Ngòai những tác phẩm mang tính cách tự thuật, các sử gia còn phải đối chiếu với 

bối cảnh chính trị, xã hội, tôn giáo thời đó nữa. Thêm vào đó, một khung cảnh không thể nào 

bỏ qua là bầu khí đạo đức của đan viện Carmêlô tại Lisieux. Sự kiện mà Têrexa đã có lòng 

tôn kính đối với “Thánh nhan Chúa Giêsu” không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên, nhưng 

dựa theo thói tục mà Mẹ Geneviève (sáng lập đan viện Lisieux: 1805-1891) đã du nhập từ 

đan viện Tours. Có tác giả còn cho rằng linh đạo của Lisieux vào thế kỷ XIX chịu ảnh hưởng 

của trường phái Pháp quốc (De Bérulle, Charles Gay, nhấn mạnh tới hy sinh đền tạ, hiến tế) 

hơn của truyền thống Dòng Carmêlô (Gioan thánh giá, Têrêxa Avila)! Trên thực tế, trong 

suốt cuộc đời của Têrêxa tại Lisieux, đan viện này hầu như không có liên lạc gì với các cha 

dòng Carmêlô hết. Vì lý do thời giờ eo hẹp, chúng tôi không thể đi sâu vào hết các chi tiết, 

nhưng chỉ giới hạn vào vài nét đặc trưng của linh đạo thánh Têrêxa Lisieux. Linh đạo này 

không phải là kết qủa của một cuộc nghiên cứu truy tầm các sách vở trong thư viện, nhưng 

là cảm nghiệm bản thân về mối tương quan với Thiên Chúa. Vì thế thay vì trình bày tư tưởng 

của tác giả theo hệ thống mạch lạc, chúng tôi áp dụng một phương pháp khác, đó là theo dõi 

những bước thăng trầm của cuộc cảm nghiệm này. Thực vậy, như chúng ta sẽ thấy, “con 

đường nhỏ” của Têrêxa không phải trơn tru bằng phẳng như nhiều người lầm tưởng: con 

đường ấy có lúc êm trôi, phẳng lặng; có lúc sóng gió và tăm tối! 

6.- Buổi thiếu thời 

Têrêxa được may mắn sinh ra trong gia đình đạo hạnh. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã có ước 

mơ muốn làm thánh khi đọc tiểu sử các vị anh thư của Pháp quốc, đặc biệt là thánh Nữ 

Jeanne d’Arc. Tuy nhiên, từ chỗ ước mơ tới chỗ thực hiện, quãng đường không ngắn ngủi. 

Têrêxa cũng biết rằng đường nên thánh phải trải qua nhiều đau khổ. Cô bé cũng sớm nếm 

cảnh đau khổ: khi mới được 4 tuổi rưỡi (28/8/1877) đã nếm cảnh mồ côi mẹ; lên 6 tuổi 

(1879), vào dịp xưng tội lần đầu, em đã được thị kiến về bệnh tình của thân phụ. Vào năm 9 

tuổi (2/10/ 1882), em đã nếm thêm một cảnh chia ly khác, đó là chị Pauline đi tu; từ khi mất 

mẹ, Têrêxa coi bà chị này như hiền mẫu. Vài tháng sau (25/3/1883), Têrêxa lâm bệnh nặng: 

phải chăng tại vì nhớ chị? Dù sao, thì không đầy 2 tháng sau (13/5) em đã lành bệnh nhờ sự 

chăm sóc của thân nhân, những tuần cửu nhật cầu nguyện, và đặc biệt là sự can thiệp của 

Đức Mẹ Maria: em thấy bức tượng Đức Mẹ đặt ở đầu giường đã mỉm cười với mình. 
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Xem ra những thử thách vừa nói thuộc về phạm vi tình cảm trong gia đình. Nhưng có một 

cuộc thử thách khác có lẽ ảnh hưởng nhiều tới tinh thần đạo đức trong tương lai là cuộc 

khủng hoảng bối rối, xảy ra trong dịp tĩnh tâm kỷ niêm giáp năm ngày rước lễ vỡ 

lòng2 (17/5/1885). Khi hồi tưởng lại cuộc khủng hỏang này (kéo dài 18 tháng), Têrêxa gọi 

là cuộc tử đạo (Thủ bản A 39r). Sự đau khổ còn tăng thêm khi bà chị Marie rời gia đình đi 

tu vào giữa tháng 10 năm 1886. Trong gia đình, bây giờ chỉ còn có cha già với chị Céline. 

May thay, đến cuối tháng thì các cơn bối rối tan biến. Hơn thế nữa, ra như để bù lại, vào đêm 

lễ Chúa Giáng sinh năm 1886, Têrêxa đã nhận được ơn cải hóan. Sau khi đi lễ về, Têrêxa 

mong đợi nhận được quà như thói quen. Nhưng khi nghe thân phụ nói với Céline rằng đây 

là lần chót mà các con còn nhận quà Giáng sinh, Têrêxa được ơn soi sáng cho biết rằng thời 

con nít đã qua, và cần phải lớn lên. Têrexa bước sang giai đọan thứ hai của cuộc đời. 

7.- Vào Dòng Carmêlô 

Năm 1887 đánh dấu vài bước tiến nữa. Khoảng đầu năm, Têrêxa lên 14 tuổi, và cảm thấy 

ước nguyện mãnh liệt muốn đi tu Dòng Carmêlô. Như chúng ta đã biết, chị phải đương đầu 

với nhiều khó khăn, trước là trong gia đình, và sau là về phía ngăn trở giáo luật. Phải chờ 

hơn 1 năm sau, các chướng ngại mới được giải quyết ổn thỏa. Vào khỏang tháng 7, khi chiêm 

ngắm tượng Chúa chịu nạn phán ra “Tôi khát”, Têrêxa ước ao muốn gíup Chúa. Dịp may cụ 

thể là chị biết tin tử tội Pranzini sắp bị hành quyết. Chị đã cầu nguyện xin cho anh được ơn 

trở lại. Và lời cầu đã mang lại công hiệu là anh đã ăn năn thống hối trước khi chết. Chị càng 

thêm xác tín hơn về lòng ước ao cứu vớt các linh hồn. 

Têrêxa vào nhà dòng ngày 9/4/1888 (năm ấy là lễ Truyền tin, được dời lại vì trùng với Tuần 

thánh). Khi được Đức Giám mục thẩm vấn trước khi mặc áo và khấn dòng, chị trả lời là mình 

đã có ý hướng đi tu ngay từ khi mới có trí khôn; và động lực thúc đẩy vào Dòng Carmêlô là 

để cứu các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục. 

Khi nghĩ đến các gian truân đã vượt qua, Têrêxa tưởng rằng ngày đặt chân vào nhà dòng 

đánh dấu giai đọan của bình an. Tuy nhiên, con đường thăng tiến nội tâm mới còn ở chặng 

khởi đầu. Xét về tuổi tự nhiên, chị mới có 15 tuổi; xét về tuổi tâm lý và siêu nhiên, chị chưa 

thể nói là đã trưởng thành. Dù sao, chị luôn thâm tín rằng sự trưởng thành siêu nhiên đòi hỏi 

thanh lụyên thử thách. 

1- Có lẽ sự thử thách đầu tiên mà chị phải đương đầu là mối tình đối với 2 bà chị ruột đã vào 

nhà dòng trước mình (Pauline và Marie). Các chị em trong cộng đòan không muốn thấy cảnh 

gia đình trị! Các đương sự cũng biết điều đó, cho nên họ cũng muốn để lộ tình cảm ruột thịt. 

Chị Pauline (Agnes) không còn phải là hiền mẫu như khi còn ở gia đình nữa; chị sửa sai cô 

bé liên miên. Têrêxa có dịp tập đức khiêm nhường đã vậy, nhưng còn phải tập thanh lọc tình 

cảm nữa. Tuy không ngừng gắn bó với bà chị, nhưng Têrêxa phải cố gắng để thăng hoa nó. 

Mình vào dòng là để đi theo Chúa Giêsu chứ đâu phải là đi theo các chị ruột của mình? Khi 

thuật lại tình cảm dành cho các chị ruột trong thời gian sống trong nhà dòng, Têrêxa thú nhận 

là một sự “tử đạo”, một cuộc “lưu đày” (Thủ bản C, 8-9) 

2- Một nguồn đau khổ khác mà Têrêxa phải chịu trong nhà dòng là bệnh tình của cha già. 

Một năm trước khi chị vào dòng (1/5/1887), ông cụ đã bị cơn liệt. Bệnh tình trở thành nguy 

https://catechesis.net/thanh-terexa-hai-dong-giesu-tac-pham-linh-dao/#_ftn2
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kịch hơn sau khi chị rời gia đình. Ông chỉ tham dự lễ mặc áo Dòng của Têrêxa (10/1/1889), 

nhưng vào ngày 12/2 năm ấy, ông được đưa vào dưỡng trí viện tại Caen; vì thế ông vắng 

mặt vào dịp khấn (8/9/1890) và đội lúp (24/9 cùng năm) của chị. Nhà dòng cho rằng ông ta 

bị bệnh tâm thần bởi vì nhớ con cưng của mình! Chị chỉ biết lợi dụng cơ hội để suy niệm 

thêm về mầu nhiệm Nhan thánh đau khổ của Chúa Giêsu. Khuôn mặt ấy tuy bị khạc nhổ sỉ 

nhục, nhưng vẫn là dung nhan của Con Thiên Chúa. Một cách tương tự như vậy, bệnh tật 

của người cha già không làm giảm đi phẩm giá của ông là con yêu quý của Thiên Chúa. 

3- Cộng đòan đan viện cũng là cơ hội giúp cho Têrêxa trưởng thành. Nói chung, cả nhà dòng 

đều quá biết cá nhân và gia đình của chị; nhưng không vì thế mà chị được ưu đãi. Trái lại là 

khác. Mẹ Bề trên Marie de Gonzague rất nghiêm khắc đối với chị (và bà chỉ thay đổi thái độ 

từ khi được tái cử vào tháng 6 năm 1896, khi Têrêxa đã bị bệnh). Các chị em khác thì coi 

chị là con nít, cần phải chỉ vẽ từng ly từng tí một. Ngày mặc áo và ngày khấn dòng đã bị 

hõan lại từ 4 tháng đến hơn nửa năm đã làm chị khá buồn tủi. Cộng đòan chỉ giao cho chị 

những công tác lặt vặt, hay phụ tá cho các chị khác, chứ không trao trách vụ nào quan trọng 

cho Têrêxa. Sau này, chị được cử làm giáo tập (1893-1897), nhưng kỳ thực, chị vẫn là phụ 

tá cho Mẹ Marie Gonzague thôi. Vả lại, cần biết là suốt đời chị vẫn thuộc hàng ngũ tập sinh. 

Trong đan viện Lisieux, vì đã có hai chị ruột có quyền đầu phiếu rồi; bởi thế cộng đòan 

không cho Têrêxa được hưởng hết mọi quyền lợi của các khấn sinh. 

Đó là những cơ hội để Têrêxa khám phá ra con đường nhỏ bé khiêm nhường. Chị biết mình 

không có khả năng làm công chuyện to tác trong nhà dòng. Thậm chí, vì sức khỏe yếu kém, 

nên chị không được phép thực hành các việc hãm mình theo như luật dòng quy định. Chị 

khéo lợi dụng những hòan cảnh ngang trái đó để trở nên khiêm nhường. Chẳng hạn, bề trên 

cho phép chị được bồi dưỡng sức khỏe, được ăn nhiều hơn. Trên thực tế, chị phải ăn đồ thừa 

của những bữa trước còn lại. Khổ hơn nữa, theo lời khai của Chị Guerin trong hồ sơ phong 

thánh, ngay từ khi vào nhà dòng, Têrêxa đã thấy đồ ăn khó nuốt! Sự hãm mình đích thực của 

chị là hãm dep ý riêng, không thể làm điều mà mình muốn hoặc là phải chiều theo ý của 

người khác. Nhất là chị khám phá rằng điều cốt yếu của đường trọn lành là tình yêu. 

Chắc hẳn cuộc khám phá này mang tính cách tiệm tiến chứ không đột phát. Dù vậy, chính 

tác giả cũng thuật lại cho vài nhật kỳ đáng nhớ. 

Vào khỏang cuối năm 1894, nhờ đọc hai đọan Kinh thánh (Châm ngôn 9,4; Is 66,12-13), chị 

nhận thấy rằng Thiên Chúa chỉ đòi hỏi có một điều, đó là hòan tòan tín thác nơi Tình thương 

Lân tuất của Ngài. Thay vì buồn phiền vì những yếu đuối, không có khả năng thi hành những 

công tác thiêng liêng mà mình muốn, Têrêxa cần phải biết chấp nhận và yêu mến sự nhỏ bé 

của mình, và để cho Chúa Giêsu dẫn dắt như trẻ thơ. Đây là “con đường nhỏ” mà Têrêxa 

không những muốn mang ra thi hành, mà còn truyền thụ cho các tập sinh và cho hai vị thừa 

sai mà chị nhận đỡ đầu. 

Từ ngày 24/2/1895 trở đi, Têrêxa bắt đầu thêm biệt hiệu “bé tí” vào chữ ký (la toute petite 

Thérèse). Trước đây trong gia đình, người ta đã gọi chị là “cô bé” (petite Thérèse), vì là con 

út. 
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Nên biết là Têrêxa gọi linh đạo của mình là “con đường nhỏ” (petite voie). Danh xưng 

“đường thơ ấu thiêng liêng” (voie d’enfance spirituelle) là do Mẹ Agnes (Pauline) sử dụng 

từ năm 1907 (10 năm sau khi Têrêxa qua đời). Cho dù gọi thế nào chăng nữa, con đường đó 

không đơn giản trơn tru như nhiều người lầm tưởng. Chính Têrêxa đã nếm cảnh thử thách 

hãi hùng khi đi vào con đường đó. 

8.- Cuộc thử thách đức tin 

Tuy rằng đạo lý “con đường nhỏ” dựa trên bản văn Kinh thánh, nhưng chị đã khám phá ra ý 

nghĩa bằng chính cuộc đời của mình, một nữ tu tầm thường trong tu viện, không được giao 

phó trọng trách nào hết. Theo lời tự thuật, Têrêxa khám phá con đường đó vào khỏang cuối 

năm 1894. Con đường “nhỏ” đối lại với con đường “lớn”. Cả hai con đường đều nhắm tới 

việc nên thánh. Thế nhưng, theo Têrêxa, sự đối chọi hai con đường không phải chỉ dựa theo 

tiêu chuẩn phương tiện mà nhất là dựa theo quan niệm về Thiên Chúa. Con đường nên thánh 

cổ truyền được đặt tên là “lớn”, bởi vì đòi hỏi phải thi hành nhiều công tác anh hùng, hoặc 

là trong việc khổ chế bản thân hoặc là trong các công tác bác ái giúp đỡ tha nhân. Con đường 

“nhỏ” thì chỉ sử dụng những công việc tầm thường hằng ngày, nhưng được thực hiện với 

nồng độ cao của tình yêu. Thực ra đây là điểm nòng cốt của linh đạo Têrêxa. Chị nghĩ rằng 

các chị em trong Dòng rất quảng đại khi tình nguyện lãnh nhận các việc hãm mình đền tội 

thay có các tội nhân. Thế nhưng quan điểm này hàm ngụ hình ảnh của một Thiên Chúa công 

thẳng, trừng phạt các tội nhân. Vì vậy mà chúng ta cần đứng ra xin lãnh hình phạt thay cho 

họ. Còn chị thì quan niệm Thiên Chúa là Tình yêu lân tuất. Sự khám phá ấy có ảnh hưởng 

gì đối với đường tu đức? Trong bài hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi sự tiến triển của 

chị, và nhất là cuộc thử thách đức tin vào giai đọan cuối đời. 

9.- Tận hiến cho Tình yêu lân tuất 

Năm 1895 đã đánh dấu một chặng đường quan trọng trong cuộc đời của Terêxa. Được lệnh 

của Bề trên viết hồi ký gia đình, Têrêxa có dịp ôn lại cuộc đời dưới ánh sáng của tình yêu 

Chúa. Tuy nhiên, biến cố quan trọng nhất là việc dâng mình cho Tình yêu lân tuất. Có thể 

coi đây là cuộc cải hóan lần thứ hai trong đời, tiếp theo cuộc cải hóan lần thứ nhất vào đêm 

Giáng sinh năm 1886. 

Vào dịp kính Chúa Ba Ngôi (9/6), đang khi tham dự Thánh lễ, Têrêxa nhận được cảm hứng 

dâng mình cho Tình yêu lân tuất. Như vừa nói trên đây, xưa này đã có tục lệ dâng mình đền 

tạ, nghĩa là xin lãnh nhận hình phạt thay cho các tội nhân để đền bù phép công thẳng của 

Chúa.  

Nhưng Têrêxa đã khám phá rằng Thiên Chúa là tình yêu lân tuất, chứ không phải là 

sự Công thẳng. Sự Công thẳng thì đòi hỏi việc bồi thường các sự vi phạm; còn Tình 

thương thì chỉ đòi hỏi sự đáp lại bằng tình thương. Điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi 

ta là dâng hiến trái tim mình để cho tình yêu Chúa thiêu đốt. 

Đó là động lực thúc đẩy Têrêxa tiến tới việc dâng mình cho Tình yêu lân tuất của Thiên 

Chúa. Khởi đầu từ việc chiêm ngắm Tình yêu dạt dào của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Ba 

Ngôi, nơi mà ngọn lửa Tình yêu bừng cháy trong hạnh phúc, chị muốn để cho ngọn lửa đó 
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chiếm đọat tất cả con tim của mình. Chị sọan ra bản kinh dâng mình cho Tình yêu lân tuất, 

và tuyên đọc 2 ngày sau đó cùng với chị Céline (mới vào nhà dòng từ tháng 7 năm ngóai, và 

trở thành bạn tâm giao của Têrêxa). 

Từ nay, Têrêxa hòan tòan sống cho Tình yêu Chúa: sống là sống cho Tình yêu, chết là chết 

cho Tình yêu. Tuy nhiên, mối tương quan với Tình yêu không thơ mộng tí nào cả. Hình như 

Têrêxa chỉ biết được có một phần bí quyết của con đường này. Chị biết rằng sống cho Tình 

yêu có nghĩa là tín thác hòan tòan vào Thiên Chúa, tựa như đứa con thơ không dựa vào sức 

lực của mình. Nhưng đồng thời chị cũng biết rằng sống cho Tình yêu cũng là gắng làm đẹp 

lòng Chúa, dâng những bông hoa nhỏ của tinh yêu và hy sinh để cho Ngài vui. Sống cho tình 

yêu cũng ngụ ý là không bao giờ khước từ Chúa bất cứ điều gì dù lớn hay nhỏ, cốt sao để 

làm hài lòng Chúa. 

Những điều vừa nói nằm trong yêu sách của tình yêu, mà ai đã quen thuộc với văn chương 

tu đức đều nhận ra được. Tuy nhiên, có lẽ điều mà Têrêxa không ngờ là những cuộc đột kích 

mà Tình yêu Chúa đã dành cho chị, dưới hình thức của cuộc thử thách đức tin. 

10.- Thử thách đức tin 

Têrêxa luôn luôn cố gắng mỉm cười với Chúa Giêsu. Chị cũng dạy những tập sinh thực hành 

điều đó. Nhưng mà lắm lần phải gượng mà cười, nhất là khi trong lòng không thấy vui. Cuộc 

sống trong cộng đòan đã gây ra nhiều đau khổ cho chị, nhất là khi chứng kiến cuộc bầu cử 

bề trên đan viện diễn ra vào ngày 21/3/1896. Bề trên Marie de Gonzague đắc cử sau 7 vòng 

đầu phiếu. (Nên biết là trước đó, bà đã giữ chức vụ bề trên từ năm 1874-82, 1886-93, và rồi 

1896-1902). Bầu khí trong cộng đòan không lúc nào cũng đượm lòng mến Chúa. Thực khó 

mà biết được tình cảnh đó ảnh hưởng thế nào đến tâm hồn của chị Têrêxa. Điều chắc chắn 

là không đầy 2 tuần sau, vào chiều thứ 5 tuần thánh, chị đã thổ huyết. Hiện tượng này còn 

xảy ra vào đêm hôm sau. Tiếc rằng bác sĩ chỉ coi đó là chứng chảy máu cam, chứ không biết 

là chị mắc bệnh lao, cơn bệnh đã kết liễu cuộc đời. 

Dù sao, những ai đọc tiểu sử của chị Têrêxa đều biết đến cơn bệnh này rồi. Nhưng về cơn 

khủng hoảng đức tin của chị thì chỉ có cha giải tội và bề trên biết. Chi tiết này đã bị giấu kín 

trong hồ sơ phong thánh, và chỉ được đưa ra ánh sáng với việc xuất bản các tác phẩm. 

Vào chính ngày lễ Phục sinh năm 1896, chị bắt đầu trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin 

và kéo dài cho tới khi chết. Cho đến lúc ấy, đức tin là mặt trời đối với Têrêxa, nghĩa là cái 

gì trong sáng, đơn sơ. Đức tin là tia sáng giúp cho chị nhìn thấy tình âu yếm của Thiên Chúa 

dành cho mình cũng như dành cho hết mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những 

người tội lỗi. Thế mà từ lễ Phục sinh năm 1896, ánh sáng đó đã mờ đi, ẩn khuất sau lớp mây. 

Đức tin trở nên cuộc chiến đấu đối với chị. Đức tin đã bị tối tăm bao phủ. Sự tối tăm trở nên 

dày đặc đến nỗi chị hình dung nó như một hình nhân tiến tới vật ngã và tiêu hủy mình. Thậm 

chí có lúc chị đã mô tả tình trạng này như là “đêm tối của hư không”. Cơn cám dỗ ấy như 

thế nào? Đó là cơn cám dỗ nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Chị bị cám dỗ không còn tin 

tưởng gì nữa hết, không còn tin có Chúa, và cũng chẳng tin được Chúa yêu thương. Chị có 

cảm tưởng rằng sau khi chết rồi thì chẳng còn có gì nữa hết! 



 
 

- 134 - 

 

Những cuộc thử thách đức tin đã được các tác giả tu đức của Dòng Carmêlô (tựa như Gioan 

Thánh giá, Têrêxa Avila) nói từ lâu rồi. Đó là đêm tối thanh luyện linh hồn khỏi những quyến 

luyến tạo vật hay những an ủi giác cảm. Chị đã biết điều đó. Thế nhưng, cơn thử thách này 

trở nên nặng nề cách khác thường đối với chị, bởi vì nó xảy đến vào lúc chị vừa khám phá 

ra con đường nhỏ, con đường của tình yêu lân tuất của Thiên Chúa, thay vì con đường cổ 

điển của Thiên Chúa công thẳng? Phải chăng là chị đã lầm? 

Chị đã phải chiến đấu và chịu dằn vặt dữ dội. Người ngòai chỉ biết là chị bị bệnh lao hành 

hạ, đưa tới tình trạng khạc ra máu. Nhưng sự đau khổ nội tâm còn kinh khủng hơn. Dù vậy, 

chị cũng dám đặt câu hỏi: Tại sao Chúa lại để cho tôi như thế này? 

Dần dần chị mới khám phá ra ý nghĩa của nó: Chúa muốn cho chị được chia sẻ tình trạng 

của những người không hề biết Thiên Chúa là gì, những người không thể nhận ra được tình 

yêu của Thiên Chúa. Cuộc thử thách này nằm trong kế họach sư phạm mà Tình yêu lân tuất 

dành cho chị. Trước đó, chị không thể tưởng tượng được rằng trên đời này có những người 

vô thần, vô tín ngưỡng. Chị cho rằng những người vô thần chỉ bo bo chống đối Thiên Chúa 

ngòai miệng, nhưng trong lòng họ vẫn tin thờ Đấng Thiêng liêng nào đó. Giờ đây, qua cảm 

nghiệm này, chị mới hiểu được rằng thực sự có những người vô thần, vô tín ngưỡng: họ 

chẳng tin tưởng gì hết. Chị nhận biết rằng Chúa Giêsu đã muốn cho chị được nếm thử tâm 

trạng của người vô thần, để mà thông cảm với họ và tỏ tình liên đới đối với họ. Thay vì đứng 

ở một vị trí từ trên cao nhìn xuống các người vô thần với cặp mắt thương hại, Chúa muốn 

cho chị đồng hóa với thân phận của họ, và từ vị trí đó mà cầu nguyện cho họ. Chị muốn ví 

mình như là ngồi cùng bàn với người vô thần, chia sẻ niềm cay đắng của sự thiếu bóng Thiên 

Chúa. Chị chấp nhận món cay đắng đó, để cầu xin Thiên Chúa ban cho họ được ánh sáng 

đức tin, thay vì đứng dậy ra khỏi bàn của họ. Như đã nói, những cơn thử thách đó kéo dài 

cho tới lúc chị qua đời. 

Phải thú nhận rằng không dễ mà hiểu được tâm trạng của Têrêxa trong khỏang thời gian đó. 

Vào tháng 6 năm 1897, tức là một tháng trước khi qua đời, chị viết rằng: “Từ một năm qua, 

tôi đã giục lòng tin nhiều lần hơn là trong suốt cả cuộc đời”. Nhưng đồng thời, chị vẫn không 

ngừng tiếp tục trên con đường của Tình yêu. Giữa đêm tối của đức tin, vào tháng 9 năm 

1896, chị viết rằng sứ mạng của chị là trở thành trái tim yêu mến ở giữa lòng Mẹ Hội thánh 

(Thủ bản B). Cũng nên biết là trái tim đó ước muốn ôm ấp hết mọi người, không phân biệt 

biên cương, nhưng vào những tháng cuối đời, chị cảm thấy rằng tình yêu đó cần diễn đạt 

cách cụ thể từ cộng đòan mà mình đang sống, chấp nhận những chị em khó tính, và tỏ ra đại 

lượng với Mẹ Bề trên, cả khi bà ấy xử tệ với mình. 

11. Thánh Têrêxa, bổn mạng các nơi truyền giáo 

Đối với lịch sử linh đạo Kitô giáo nói chung, thánh Têrêxa đã giữ một vai trò đặc biệt ở thế 

kỷ XX bởi vì đã đề ra một đường lối nên thánh dựa theo căn bản Phúc âm (tình yêu mến) 

thay vì chú trọng đến các công tác vĩ đại. Ngòai ra, thánh Têrêxa còn được Đức Piô XI đặt 

làm bổn mạng các miền truyền giáo (AAS 20,1928,1478). Thánh nữ có liên quan gì đến công 

cuộc truyền giáo? Việc đặt Người làm bổn mạng các nơi truyền giáo có ý nghĩa gì? Đó là 

những điểm mà chúng tôi muốn tìm hiểu trong bài hôm nay. 
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12. -Têrêxa với công tác truyền giáo 

1- Phải nhìn nhận rằng vào cuối thế kỷ XIX, phong trào cổ động việc truyền giáo đang lên 

cao tại Pháp. Thực ra, không thể nào chối được là cao trào đó đã chịu ảnh hưởng của chính 

sách thuộc địa của Pháp, cách riêng là cuộc bành trướng thế lực tại Á châu. Tuy nhiên, xin 

đừng vội đồng hóa công tác truyền giáo với chính sách thuộc địa! Dù sao, chúng tôi không 

muốn đi sâu vào vấn đề này. Chỉ cần ghi nhận là nước Pháp là nơi phát xuất nhiều Dòng tu 

nam nữ chuyên việc truyền giáo, cũng như của 3 Hiêp hội Truyền giáo (Hội Truyền bá đức 

tin do bà Jaricot thành lập tại Lyon năm 1822; Hội nhi đồng truyền giáo do Đức Cha De 

Forbin lập tại Nancy năm 1843; Hội thánh Phêrô tông đồ do ông Picard thành lập tại Caen 

năm 1889). Các tín hữu nhận được tin tức về sinh họat truyền giáo nhờ các tạp chí “Annales 

de la Propagation de la Foi” (1822), “Annales de la Sainte Enfance” (1846), “L’oeuvre des 

écoles d’Orient” (1857), “Missions catholiques” (1868). 

Têrêxa đã được hấp thụ tinh thần truyền giáo ngay từ trong gia đình. Ngòai việc đọc kinh 

cầu nguyện, ông bà thân sinh đóng góp tiền của giúp Hội Truyền bá Đức tin. (Hai ông bà 

mong được có đứa con trai để trở thành nhà thừa sai: nhưng đứa con út vẫn là gái; dù vậy 

Têrêxa hứa sẽ không làm song thân thất vọng ). Hai ông bà cũng đã giáo dục con cái mình 

về tinh thần hãm mình hy sinh để cầu nguyện cho các tội nhân được trở lại. Khi còn nhỏ, 

Têrêxa đã mơ ước sẽ cải hóan các bạn học trong lớp, các thợ thuyền, các người nghèo. 

2- Thế nhưng, sau đó, Chị không gia nhập một Dòng họat động để đi truyền giáo nhưng đã 

chọn vào tu trong Dòng kín Carmêlô. Việc lựa chọn này không phải là chuyện ngẫu nhiên, 

nhưng đã được suy tính. Từ lâu (ít là từ khi nhận được ơn cải hóan vào lễ Giáng sinh năm 

1886), Têrêxa ý thức rằng muốn sống hạnh phúc thì phải biết quên mình và làm hài lòng kẻ 

khác. Liền sau đó, trong một thị kiến chị thấy Chúa Giêsu trên thập giá đã đổ máu ra cứu 

chuộc hết mọi người, nhưng không có ai đã hứng máu cứu chuộc. Chị dốc quyết sẽ đón nhận 

hồng ơn cứu chuộc thay cho hết mọi người, cầu nguyện cho mọi người được cứu rỗi. Chúa 

đã cho chị cảm thấy lời cầu nguyện được chấp nhận trong một hòan cảnh cụ thể, đó là tử tội 

Pranzini đã ăn năn hối cải trước khi chết nhờ lời cầu nguyện của chị. Đó là lý do vì sao chị 

chọn đi tu dòng Carmêlô. Các vị thừa sai thì đi rao giảng tình thương của Thiên Chúa; còn 

chị thì chọn lựa dòng kín để tìm cách giúp cho mọi người đón nhận tình yêu đó, bằng lời cầu 

nguyện và việc hy sinh. Đối với chị, cuộc đời tận hiến trong Dòng Carmêlô là cuộc đời tông 

đồ bằng lời cầu nguyện và đồng thời cũng là cuộc tử đạo. Tinh thần hy sinh này càng tăng 

gia hơn nữa vào thời gian chịu bệnh vào lúc cuối đời. Dù sao, niềm xác tín căn bản của 

Têrêxa là tình yêu (đức ái) là động lực của hết mọi công cuộc tông đồ. Nhờ tình yêu này mà 

chị có thể ôm ấp hết mọi người, không những trong thời gian còn sống mà kể cả khi đã sang 

thế giới bên kía nữa. 

3- Ngòai việc cộng tác vào công tác truyền giáo qua việc cầu nguyện và hãm mình, Dòng 

Carmêlô còn duy trì một hình thức tham gia nữa, đó là cầu nguyện cho các vị thừa sai, qua 

việc bảo lãnh tinh thần cho các vị. Têrêxa được ủy thác chia sẻ công tác truyền giáo của hai 

linh mục người Pháp: cha Maurice Barthelémy Bellière truyền giáo tại Phi châu (1874-1907) 

và cha Adolphe Roulland truyền giáo bên Trung quốc (+1934). Têrêxa bắt đầu liên lạc thư 

từ với hai vị từ năm 1895 cho tới lúc qua đời. Ngày nay, người ta còn giữ được 10 thư gửi 

cho Belliere và 6 thư gửi cho cha Roulland. Qua những lá thư đó, không những Têrêxa đã 
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nâng đỡ tinh thần cho các thừa sai qua những khuyến khích cầu nguyện, nhưng chị không 

ngần ngại trình bày đạo lý về “con đường nhỏ” nữa. Chị cũng nhận đỡ đầu cho các em nhi 

đồng được cha Roulland rửa tội. 

4- Một biến cố liên kết đan viện Lisieux với miền truyền giáo là việc chị Philomène de 

l’Immaculée Conception nhập dòng tại đây vào năm 1846. Nữ tu này la chị em họ với Đức 

Cha Dominique Lefebre, Đại diện Tông tòa tại địa phận Tây Đàng trong (tức là Sàigòn). 

Người xin đan viện Lisieux nghĩ đến việc thành lập cơ sở tại Đông dương. Ước mơ này được 

thành tựu vào năm 1861, với việc thành lập nhà Carmêlô tại Saigon, cơ sở đầu tiên của Dòng 

tại miền Viễn Đông. Sau đó, nhà Carmêlô có ý định mở thêm nhà tại Hànội, và viết thư về 

Lisieux để xin thêm nhân sự. Danh tánh của các chị Pauline, Céline, Têrêxa được nhắc đến, 

nhưng cuối cùng xem ra Têrêxa được coi là người thích hợp hơn cả để xuất ngọai. Tiếc rằng 

dự án này bị đình lại vì lý do sức khỏe của chị. Nhà dòng đã làm tuần cửu nhật kính cha 

Théophane Vénard (chịu tử đạo tại Hànội ngày 2/2/1861), khấn cho chị được lành bệnh. Cái 

chết đã cắt đứt mối hy vọng đó; dù vậy trong thư gửi cho cha Roulland, chị xác tín rằng cái 

chết của chị vẫn mang ích lợi nào đó cho các vị thừa sai. 

13.- Têrêxa bổn mạng các miền truyền giáo 

Vào ngày 14/12 năm 1927, thánh Têrêxa được đức Piô XI đặt làm bổn mạng các nơi truyền 

giáo, ngang hàng với thánh Phanxicô Xavier. Nên nhớ là cũng chính Đức Piô XI đã phong 

chân phước (29/4/1923) và hiển thánh (17/5/1925) cho chị. Đức Piô XI (1922-1939) đã để 

lại nhiều sáng kiến trong kế hoạch truyền giáo của Giáo hội, trong số đó có việc tiến cử hàng 

giáo sĩ bản quốc với việc tấn phong giám mục Ấn độ tiên khởi năm 1923, 6 giám mục Trung 

hoa vào năm 1926, giám mục Nhật bản năm 1927. 

Thực khó mà biết được tất cả các động lực đã đưa đến việc tôn phong Têrêxa làm bổn mạng 

các nơi truyền giáo. Dù sao, thì quan niệm về họat động truyền giáo đã thay đổi rất nhiều 

trong vòng 70 năm qua, nhất là từ công đồng Vaticano II. Các nhà thừa sai không còn đồng 

hóa với các chính quyền thực dân bảo hộ nữa. Giáo hội cũng tỏ bày thái độ tôn trọng đối với 

các nền văn hóa và các tín ngưỡng khác. Trong bối cảnh mới của họat động truyền giáo, sứ 

điệp của thánh Têrêxa có còn thích thời nữa không? 

Ngoài những đề tài quen thuộc nêu bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện và hy sinh hãm 

mình đối với công cuộc truyền giáo của Giáo hội, các học giả muốn vạch thêm vài nét đặc 

sắc của linh đạo Têrêxa đối với tinh thần truyền giáo thời này. Khi đọc bức thư của hai vị Bề 

Trên Tổng quyền của Dòng Carmêlô gửi cho các tu sĩ tòan dòng vào ngày 16/7/1996 (xc. 

Documentation Catholique, n.2145, 6 oct.1996, p.830-839), chúng ta có thể ghi nhận 3 điểm 

như sau: 

1/ Động lực truyền giáo nằm ngay trong ơn gọi của mỗi người Kitô hữu. Ai thực tình mến 

Chúa thì cũng mong muốn cho Thiên Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến. Tình yêu 

của Thiên Chúa chỉ có thể đền đáp lại bằng tình yêu. 

2/ Việc truyền giáo cần phải thực hiện do lòng yeu mến. Truyền giáo không phải chỉ là tuyên 

truyền một lý thuyết, nhưng cần phải đượm thắm tình yêu mến. Thánh Têrêxa đã chấp nhận 
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tự đồng hóa với những người tội lỗi, những người vô thần, chia sẻ những lo âu khắc khỏai 

của họ. Chị không truyền giáo với thái độ trịch thượng, muốn dạy bảo cho họ con đường cứu 

rỗi, song chị đã ngồi đồng bàn với họ, bày tỏ cảm nghiệm của mình về tâm trạng của một 

con người yếu đuối, đầy tội lỗi, lam nghi nan, nhưng đã được tình thương của Chúa cứu vớt. 

3/ Đứng trước bao nhiêu cảnh bất công của xã hội hiện nay, cuộc truyền giáo bao hàm cả 

việc thăng tiến nhân bản, giúp cho con người sống xứng với nhân phẩm, thóat ra khỏi cảnh 

nghèo đói, bệnh tật, dốt nát. Những đường lối cổ võ sự thăng tiến thì đa dạng, tùy theo hòan 

cảnh của mỗi địa phương. Dù sao, thánh Têrêxa nhắc nhớ chúng ta đến môi trường đầu tiên 

cần được truyền giáo là chính con tim của con người. Khi con tim được cải hóan, trở nên 

chân thành đơn sơ, tín thác vào Thiên Chúa, thì nó có thể triển nơ, không còn hoang mang 

sợ hãi. Đó là động lực căn bản cho một cuộc dấn thân bảo vệ công lý hòa bình. 

Phan Tấn Thành 

 

Thư tịch. “Therese de l’Enfant Jesus” in: Dictionnaire de Spiritualité XV col.576-611. Num. 

especiales Revista de Espiritualidad n.219-220 (1996) 

_________________________________________________________________  

VI.- ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA 

 

Giản tắc dị Tri . Dị tắc dị Tòng 

Mới đây Tòa Thánh Vatican công bố: vào ngày 4 tháng 9, 2016, Ðức Thánh Cha Francis sẽ 

phong thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta. Cả thế giới đều biết Mẹ Têrêsa là một vị thánh vĩ đại. 

Tuy nhiên, ít ai biết đàng sau những thành quả ngoại hạng về mặt bác ái, Mẹ có một đời sống 

nội tâm rất sầu khổ. Mẹ đã bày tỏ tâm can của mình trong những lá thư gửi riêng cho quí cha 

linh hướng. Những lá thư mang một nội dung mà Mẹ phải dặn, “xem xong xin đốt đi”. Nhưng 

chính từ những lá thư ấy, Giáo Hội nhận ra Mẹ đã đạt tới trạng thái tâm linh thần bí (mystic). 

Ở đây, tôi xin nói về ánh sáng đức hạnh của Mẹ qua những lá thư đen tối đó. 

           

Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997), tên thật là Agnes Bojaxhiu, nữ tu dòng Đức Mẹ Loreto 

chuyên lo về giáo dục. Chị Agnes dạy học ở trường Đức Trinh Nữ  Maria (Blessed Virgin 

Mary) ở Bengal, Ấn Độ, trong khoảng 7 năm. Vào năm 1946, chị đến Darjeeling dự khóa 

tĩnh tâm và để dưỡng bệnh. Trên chuyến xe lửa đến đó, chị đã có một chứng nghiệm kỳ diệu. 
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Chị nghe thấy tiếng Chúa Giêsu kêu gọi: “Hãy đến, mang Ta tới chốn tồi tàn của người 

nghèo… Hãy đến làm ánh sáng của Ta.”(1)  Chúa muốn chị bỏ nghiệp giáo huấn, tới Calcutta 

phục vụ những kẻ bần cùng sống nơi cống rãnh bùn lầy. 

Chị đã vâng lời Chúa Giêsu. Trong đơn côi, không tài chánh, bị nghi kị đủ mọi chiều, chị đã 

vượt qua bao nhiêu cay đắng để thực hiện sứ mạng ấy. Rồi năm 1950, chị trở thành Mẹ 

Têrêsa, vị sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái (Missionaries of Charity) phục vụ dân nghèo. Mẹ 

Têrêsa thành công nhờ luôn được nâng đỡ bởi những lời khích lệ của Chúa Kitô. Mẹ cho 

biết đã có lần Chúa Giêsu trên Thập Giá đối thoại với Mẹ. Mẹ nhắc lại việc ấy bằng một cảm 

nhận rất riêng tư, “Chúa Giêsu trao ban chính Người cho tôi. 

” 

1.- Tâm hồn trống vắng của Mẹ Têrêsa 

 

           Khoảng đầu năm 1948, khi công việc cứu giúp dân nghèo đã có cơ sở, đột nhiên Mẹ 

Têrêsa thấy tâm hồn mình rơi vào khoảng trống vắng. Những cảm nhận tâm linh không còn 

nữa. Thiên Chúa hoàn toàn lánh mặt để Mẹ khắc khoải bơ vơ đi tìm mà không thấy. Nói theo 

ngôn ngữ của Mẹ, “người tình” đã bị Thiên Chúa “bạc đãi” và “ném bỏ” một cách “chán 

ghét”. Từ đó Mẹ sống trong đen tối của khủng hoảng đức tin. Khủng hoảng đến mức Mẹ 

hoài nghi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 

          Tháng 12, năm 1979, trong đáp từ lãnh giải Nobel Hòa Bình, Mẹ Têrêsa tuyên xưng 

với thế giới, “Chúa Kitô ở trong tâm chúng ta, trong những người khốn cùng chúng ta gặp, 

trong nụ cười chúng ta cho và trong nụ cười chúng ta nhận.” Nhưng 3 tháng trước đó, Mẹ 

gửi cho cha Michael Van Der Peet một lá thư với lời lẽ hoàn toàn trái ngược, “Chúa Giêsu 

đặc biệt ưu ái cha, phần con một cõi im lặng và trống rỗng vĩ đại, con nhìn mà không thấy, 

lắng nghe mà không thấy tiếng, miệng chuyển mà không ra lời.” Qua những lá thư khác Mẹ 

cho biết linh hồn Mẹ lạnh buốt như “một khối băng”. Mẹ than thở trong đau đớn, “Khi con 

cố gắng hướng ý nghĩ tới Thiên Đàng, nơi đó trống rỗng khiến những ý nghĩ dội lại như 

những lưỡi dao sắc làm thương tổn linh hồn con.” Mẹ đã dùng những chữ cảm khái nhất như 

“khô cằn”, “đen tối”, “cô đơn”, “đầy đọa”… để diễn tả nỗi cay đắng, nhưng chúng vẫn chưa 

đúng hoàn toàn. Mẹ thật sự muốn thốt ra những lời trung thực hơn, nhưng “phải che dấu vì 

sợ phạm tội lộng ngôn.” Vì vậy Mẹ têrêsa càng thêm đau khổ vì phải sống ray rứt với nỗi 

mâu thuẫn của chính mình.         

            Những bức thư bộc lộ tâm tư khắc khoải của Mẹ gửi cho các cha linh hướng và các 

vị bề trên làm bàng hoàng người đọc. Trước khi qua đời, năm 1997, Mẹ yêu cầu “Xin hủy 

bỏ mọi thư từ hay những gì con viết”. Tuy nhiên Tòa Thánh đã truyền giữ chúng lại vì ơn 

ích cho Kitô hữu. Cha Brian Kolodiejchuk, cáo thỉnh viên phong thánh cho Mẹ Têrêsa, ra 

công thu thập những thư từ rải rác trong vòng 66 năm cay đắng của Mẹ. Vào tháng 9 năm 

2007, ngài tiết lộ những tài liệu ấy qua cuốn sách nhan đề 

2.- “Mẹ Têrêsa - Hãy Đến Làm Ánh Sáng Của Ta” 

(Mother Teresa - Come Be My Light). 
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Cha Kolodiejchuk cho biết khi đọc một lá thư cho vài nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái nghe, họ 

sửng sốt đến há hốc miệng. Phản ứng ấy biểu lộ trọn vẹn cái chiều kích mới mà người ta 

chưa biết về Mẹ. 

            Mẹ Têrêsa hoàn toàn sống trong bóng tối thiếu vắng Thiên Chúa trong 50 năm. Thật 

là một khoảng thời gian chịu đựng quá mức. Cha James Martin, chủ nhiệm tạp chí America 

của dòng Tên, tác giả sách Đời Tôi Với Các Thánh đã phải thốt lên: “Tôi chưa từng đọc tiểu 

sử vị thánh nào mà phải chịu nỗi thống khổ tâm linh đen tối đến thế.” 

3.- Ngụy biện của nhóm vô Thần và duy Lý 

 

            Khi những lá thư của Mẹ được tiết lộ, hai chủ nghĩa hoài nghi của thời đại là vô thần 

và duy lý chụp lấy cơ hội để đả kích. Họ vẽ ra hai chân dung về Mẹ. Một nhóm, đại diện 

là  Christopher Hitchens, vị vô thần sừng sỏ nhất, cho Mẹ là người giả dối, kẻ thức tỉnh 

nhưng không dám chấp nhận sự thật. Một người có óc cuồng tín tôn giáo nhưng ngoài mặt 

vẫn đóng kịch hiền lành. Ông mỉa mai cho Mẹ là một diễn viên hài. Nhóm khác, tiêu biểu là 

Richard Gottlieb, lý giải tâm trạng của Mẹ qua phân tâm học. Vị bác sĩ này nhận định rằng 

Mẹ bị vướng mắc trong tình trạng xung đột nhân cách. Cuộc xung đột xảy ra vì bà là người 

có cá tính mạnh mẽ nhưng đồng thời lại là người có bản tính khiêm nhường. Bà thấy “bất cứ 

sự nhận công nào cho mình qua những thành đạt – dù là trong ý nghĩ thầm kín – cũng là tội 

lỗi.” Vì vậy để giữ cho quân bình tâm trí, khi bà càng thành công, nổi tiếng, thì bà lại càng 

tự hạ mình xuống làm kẻ bất xứng. Trên thực tế bà luôn luôn được ca tụng, nên nỗi đau khổ 

trở nên triền miên bất tận. Do đó cuộc khổ nạn của bà vô nghĩa vì nó do chính bà gây ra và 

tự ôm lấy cho mình.(2)  Rồi cả hai nhóm đưa ra kết luận: nếu chính một vị thánh Công Giáo 

phủ nhận “không thấy Chúa Giêsu trong lòng và trong Thánh Thể” thì “Tôn giáo chỉ là sản 

phẩm của óc tưởng tượng” và không còn gì để nói thêm. 

            Công Giáo phủ nhận tất cả những lối phê phán ngụy biện kiểu như trên. Thần học 

gia Elizabeth Lev cho rằng có người cả đời không tin có linh hồn, chưa hề có một chứng 

nghiệm tâm linh, sao dám phong cho mình thẩm quyền giải thích hành trình tâm linh của 

một vị thánh. Nhóm vô thần và duy lý không thấy được nguồn sinh lực tâm linh. Họ cũng 

không đủ thành thực và can đảm để nói ra sự thật. Sự thật là tuy bị khủng hoảng nội tâm, 

nhưng Mẹ Têrêsa không bao giờ giả dối. Mẹ rất thành thật trong lời nói, trong tư tưởng và 

việc làm. Thiên Chúa luôn luôn là tâm điểm đời sống của Mẹ. Mẹ làm việc là vì Chúa, đau 

khổ là vì Chúa, than thở là vì Chúa, và vẫn mãnh liệt khao khát Chúa. Trên thực tế, dù trong 

cơn tuyệt vọng khiến Mẹ phải than thở với Giám Mục Calcutta Ferdinand Périer, “Có một 

cõi tối tăm ghê rợn trong con, hầu như mọi sự đã chết”, nhưng Mẹ vẫn tha thiết yêu cầu, 

“Xin đặc biệt cầu nguyện cho con, để con không làm hỏng việc của Chúa và để Chúa tỏ mình 

ra.” 

 

4.- Hiện tượng đêm đen của Tâm hồn trống vắng Thiên Chúa 

         Đối với Công Giáo, hiện tượng tâm hồn vắng bóng Thiên Chúa được gọi là trạng thái 

“đêm đen của linh hồn”, đặc ngữ của thánh Gioan Thập Tự Giá (St. John of the Cross). 

(3)  Đó là mức tiến hóa tâm linh trong giai đoạn cực cao. Hiện tượng này chỉ có nơi những 
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bậc có sự liên kết với Chúa Giêsu đến mức cuồng si. Giáo Lý Công Giáo dậy rằng đức tin 

có thể bị thử thách đi vào “đêm tối của đức tin”, để hiệp thông với Chúa Con trong cơn khổ 

hình Thập Giá  (GLCG 164-65). Cũng như Đức Giêsu đã trải qua cơn hấp hối đen tối để đi 

vào cuộc phục sinh (GLCG 2719). “Đêm đen” là ân sủng Thiên Chúa gửi đến cho những 

linh hồn ưu tuyển để thực hiện những việc vĩ đại. Trong “đêm đen”, linh hồn cảm thấy mình 

bị Thiên Chúa bỏ rơi. Linh hồn lạc lõng trong vô định, không điểm tựa, không ý thức phán 

đoán chân giả. Cảm giác giống như thất lạc trong đêm tối mênh mông không dấu vết Thiên 

Chúa. Thánh Gioan Thập Tự Giá cho biết “linh hồn bị hủy hoại như tan rữa trong cơn đau 

khổ của cái chết tâm linh.” Nhưng đó không phải là một trống vắng thật sự mà vừa là một 

thử thách vừa là cuộc thanh tẩy. Thomas Merton giải thích theo hướng thần học, “Trước khi 

tâm linh có thể thấy Chúa Hằng Sống, tâm linh phải bị mù, cho dù nó có một tri giác và trí 

phán đoán thông minh nhất. Nhất thiết cần phải đi vào bóng tối tinh tuyền. Bởi vì bóng tối 

ấy lại là ánh sáng tinh tuyền – Ánh Sáng vô hạn này chính là bản thể của Thiên Chúa. Nhưng 

trong Ánh Sáng vô hạn của Thiên Chúa, trí óc hữu hạn của chúng ta chỉ thấy là bóng 

tối.”(4)  Nói một cách giản dị, để đến với Thiên Chúa, có người  phải đi qua vùng đêm đen, 

nơi đau khổ dường như bất tận vì không còn đức tin dẫn đường. Đêm đen là tinh túy của 

giáo lý chết là sống. Phù hợp hơn cả, thần học nhận ra tiếng rên thẳm thiết của Mẹ Têrêsa: 

“Lạy Chúa, Chúa của con, con là ai mà Chúa bỏ con” đồng dạng với lời than của Đức Giêsu 

bị bỏ rơi trên thập giá: “Lạy Chúa, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con.” Mẹ Têrêsa đã thật sự 

nhận lãnh sự đau khổ của Chúa Giêsu. 

          Trong lịch sử Công Giáo đã có một số thánh đạt chứng nghiêm đêm đen, chẳng hạn 

thánh Francis Assisi, thánh Têrêsa Lisieux, thánh Têrêsa Avila, thánh Gioan Thập Tự Giá, 

thánh Gregory Nyssa. Ngay cả Đức Trinh nữ Maria, vào thời tu trì trong đền thánh, cũng đã 

trải qua kinh nghiệm “đêm đen”. Thiên Chúa đã vắng mặt với Mẹ Maria trong 10 năm. 

Không những thế Người còn cho phép Satăng tới tạo áp lực để lung lạc lòng kiên trì của 

Mẹ.(5)  Dù mỗi trường hợp “đêm đen” của các thánh có mức độ khác nhau, nhưng các vị 

đều có chung một đặc tính: vững tin, một lòng yêu Thiên Chúa, và nhiệt thành phục vụ tha 

nhân.  Linh mục Kolodiejchuk cho rằng trường hợp Mẹ Têrêsa thì đặc biệt hơn cả, vì thảm 

trạng ấy kéo dài tới 50 năm. Bề mặt xem ra như Mẹ mất đức tin, nhưng chính khoảng thời 

gian chịu đựng quá dài mà không ngả lòng, chính những lời tự thú quá thảm thiết mà vẫn 

thực hiện những việc vĩ đại, lại là bằng chứng hùng hồn về đức tin kiên cường hiếm có của 

Mẹ. 

          Cuối cùng Mẹ Têrêsa cũng hiểu được giá trị của đêm đen. Cha Joseph Neuner, nhà 

thần học nổi tiếng mà Mẹ Têrêsa tin cậy, đã trấn an Mẹ rằng cảm nhận trống vắng không 

phải là lỗi của Mẹ. Trạng thái “đêm đen” là thành phần của đời sống tâm linh. Lời dẫn giải 

này đã mang đến bình an cho Mẹ Têrêsa. Trong thư gửi cha Neuner, Mẹ viết, “Con trở nên 

yêu bóng tối… Hôm nay con cảm thấy vui mừng sâu xa. Chúa Giêsu không thể đi vào trong 

đau khổ thêm nữa. Người muốn chuyển nỗi khổ ấy qua con. Hơn bao giờ hết con phó mình 

con cho Chúa.” (6)  Đây là một nhận thức quan trọng bậc nhất mà mọi Kitô hữu đều phải 

biết: trạng thái vắng bóng Thiên Chúa là một cảm nghiệm thần bí siêu việt. Mẹ viết cho cha 

Neuner, “Con sẵn lòng chịu đau khổ… Cho bất kỳ mọi lý do bất tận, nếu điều ấy cần xảy 

ra”. Cha Kolodiejchuk cho biết khi đọc đến câu này, ngài đã thảng thốt kêu lên “Chao ôi!”, 

ngài nói thêm, “Mẹ Têrêsa là vị tu đức thần bí vĩ đại của Công Giáo.” 
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5.- Yếu tố Cảm xúc (  Quy tư: Feeling )   và  Lý trí  (  Suy tư : Thingking  ) trong Đức 

Tin 

      

          Tình yêu có hai yếu tố: cảm giác rung động của con Tim và Lý lẽ thấu triệt của lý trí. 

Nền văn hóa duy vật hiện đại đã đặt toàn vẹn tinh túy của tình yêu vào nguồn cảm xúc. Yêu 

thương được coi là cảm nhận rung động của con tim. Người hiện đại tin rằng ý nghĩa của 

tình yêu là những gì mà con tim cảm xúc. Giáo lý Công Giáo cho biết tình yêu đích thực 

không đơn thuần chỉ có cảm xúc. Nó phải gồm cả cảm xúc, ý thức, ý chí tự do, và mối giao 

ước. Bốn chủ đề này vẫn được nêu ra cho mỗi đôi tân hôn trong nghi lễ hôn phối.  Thử hỏi 

chuyện gì xảy ra nếu ta bị mù. Hiển nhiên tình yêu bị thiếu hụt một nguồn cảm xúc. Nếu vừa 

bị mù, vừa bị câm, vừa bị điếc, thế là mọi nguồn cảm xúc đều bị cắt đứt. Đối với người sống 

bằng cảm xúc khi ấy tình yêu cũng mất theo. Bởi vì họ lệ thuộc vào những cảm xúc hạn chế 

của chính mình hơn là nguyên lý nội tại của tình yêu. Trái lại trong hoàn cảnh khiếm khuyết 

ấy, người Kitô hữu đích thực vẫn còn tình yêu vì họ vẫn còn lời giao ước và ý chí thể hiện 

lời giao ước ấy. Nhờ đó Kitô hữu đạt tới mức sâu đậm nhất của tình yêu. Chính vì vậy Công 

Giáo phủ nhận quan niệm cho rằng con người chỉ có thể tin và yêu Thiên Chúa nhờ có cảm 

giác về Người. Quan niệm ấy đã gạt tri thức và ý chí tự do ra ngoài. Giáo Hoàng Benedict 

XVI đã nhiều lần minh xác lý trí và đức tin không có gì nghịch lại nhau. Đức tin cũng có 

phần đóng góp của ý chí tự do và tri thức về chân lý. 

         Như một người trưởng thành tự cắt đứt mọi nâng đỡ và điểm tựa trẻ thơ. Thiên Chúa 

muốn bậc thánh nhân phải vượt khỏi mọi cảm xúc để tự chủ đứng một mình. Lời dẫn giải 

của Thomas Merton về trường hợp thánh Gregory Nyssa và thánh Gioan Thập Tự Giá có thể 

giúp chúng ta hiểu về điều này. “Linh hồn phải leo lên đỉnh cao, bỏ lại tất cả những gì thuộc 

bản năng phàm tục mà con người bám víu, để đi vào cung thánh tuệ giác của Thiên Chúa. 

Nơi tứ bề toàn là bóng tối mà linh hồn không thấy bất cứ gì ngoài sự hư vô không thể 

hiểu.”(7)  Bấy giờ con người mới thực sự biểu lộ ý chí tự do của mình. Tiếp tục tiến bước 

hay quay lại. Khi cảm giác không còn, vị thánh nhân sống bằng lý trí của mình. Trong thư 

gửi cho cha Neuner, Mẹ Têrêsa viết: “Con chấp nhận Thánh Ý Chúa không phải qua cảm 

xúc, nhưng bằng ý chí của con.” Mẹ viết cho Chúa Giêsu: “Xin đừng cất đi những buồn 

phiền – dù Chúa thấy con nghẹt thở vì đau đớn. Tất cả là do tự ý con muốn.” 

Những lá thư của Mẹ Têrêsa là bằng chứng cho thấy nếu không có ý chí thì một người bình 

thường không thể chịu đựng được một thảm cảnh như thế. Khi đã đặt tay vào chiếc cày quyết 

không quay đầu nhìn lại sau lưng. Mẹ Têrêsa không thấy Chúa Giêsu trong tâm, nhưng Mẹ 

thấy Chúa trong những kẻ hấp hối nơi cống rãnh. Giám Mục Périer đã viết cho Mẹ, “Mẹ thân 

yêu, Mẹ đã có chứng cớ bên ngoài để thấy là Chúa chúc phúc cho Mẹ.” 

 

6.- Hạnh của vị Thánh nơi cống rãnh 

 

          Trong khi Mẹ Têrêsa không thấy Chúa Giêsu trong lòng, vậy lời Mẹ khuyên người ta 

đến với Chúa Giêsu có giá trị không? Hạnh của Mẹ Têrêsa nổi bật ở điểm này. Mẹ ôm vết 

thương lòng bị Thiên Chúa bỏ rơi. Mẹ đón nhận sự thất sủng vì cho rằng mình là người bất 

xứng, nhưng Mẹ vẫn tin Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc và tha thiết yêu Chúa Giêsu. Vì vậy 
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Mẹ thật lòng mong muốn các linh hồn đến với Chúa. Thư cho cha Neuner, Mẹ viết, “Nếu 

đêm đen của con là ánh sáng cho vài linh hồn, dù chả là bao, con cũng hoàn toàn hạnh phúc 

được là bông hoa trong cánh đồng của Chúa” . 

          Với dáng người nhỏ bé, khiêm nhường, và thô sơ, Mẹ Têrêsa cứu giúp những người 

nghèo khó nhất trong những người nghèo khó. Mẹ là biểu tượng tình yêu toàn hiến của Kitô 

giáo. Với nỗi thống khổ vì sống trong trống vắng Thiên Chúa, Mẹ là biểu tượng về lòng bền 

đỗ của bậc thánh nhân. Thông thường khi không còn thấy Chúa, người ta sẽ ngả lòng đi yêu 

những thứ khác không phải là Chúa. Đối Mẹ Têrêsa, Mẹ cắt đứt mọi ham muốn để nhận lãnh 

nỗi đau khổ với một tình yêu tinh tuyền. Mẹ thưa với Chúa Giêsu, “Nếu việc này mang lại 

vinh quang cho Chúa, dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa, với lòng vui sướng con chấp nhận 

mọi sự cho đến hết đời con.” Giám Mục Périe cho công nghiệp của Mẹ ngang hàng với 

những vị mang danh hiệu Têrêsa của đời trước là thánh Têrêsa Lisieux và thánh Têrêsa Avila. 

Học giả Dinesh D’Souza, thành viên Trung Tâm Phương Thức Giáo Dục Công Giáo 

(Catholic Education Resource Center) nhận định rằng, để yêu Thiên Chúa, Mẹ Têrêsa phải 

thể hiện công đức một cách khốn khổ trong một xã hội bạc đãi như thế cũng là quá kinh ngạc 

rồi. Nhưng nếu Mẹ thực hiện việc này trong nỗi cô đơn thiếu vắng Thiên Chúa “mà không 

được coi là thánh thiện thì tôi không biết cái gì có thể tạo nên thánh thiện nữa.” 

          Đức hạnh của Mẹ Têrêsa lúc còn sống đã gây chấn động thế giới. Sau khi qua đời, 

những lá thư của Mẹ cũng gây chấn động thế giới không kém. Trong một thư Mẹ hứa, “Nếu 

có ngày tôi là thánh, tôi sẽ là vị thánh của đêm đen. Tôi sẽ thường xuyên vắng mặt trên Thiên 

Đàng để đi chiếu sáng cho những kẻ sống trong tối tăm dưới trần gian.” Triết gia Simone 

Weil đã có lần tâm sự, “Vào lúc từ đáy lòng, chúng ta tìm kiếm một âm thanh, nhưng khi 

cầu nguyện, chẳng có tiếng trả lời, chúng ta đã đi vào sự im lặng của Thiên Chúa.” Nhờ biết 

về chứng nghiệm “đêm đen” của Mẹ Têrêsa, chúng ta nhận ra “sự im lặng của Thiên Chúa” 

mà triết gia Simone Weil nói tới rất gần với đời sống tâm linh của mỗi người. Vào những 

lúc ấy chúng ta nhận rõ, như gương của MẹTêrêsa, là phải giữ vững ý chí. 

Chúng ta xin Mẹ Têrêsa Calcutta trợ giúp chúng ta trong cơn tối tăm tâm hồn như lời Mẹ đã 

hứa. 

 

 

 Đỗ Trân Duy 

 

VII.- Cuộc hội nhập Văn hóa của Giáo  hội Công Giáo Việt Nam (1533-2019) 

(  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn ) 

1.- Nhập đề 

“ Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái quát về cuộc hội nhập văn hoá của dân tộc Việt Nam 

trong dòng lịch sử để nhận ra những giá trị nào đang tồn tại nơi dân tộc Việt Nam. Trong 

phạm vi bài này, chúng ta muốn nhìn rõ hơn cuộc hội nhập văn hoá của những tín hữu Công 

giáo từ năm 1533 đến nay để thấy họ đã đem đến những giá trị nào cho dân tộc và nhận được 

những điểm tốt đẹp nào từ quê hương Việt Nam[1]. Tìm lại dòng lịch sử không phải là chúng 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/cuoc-hoi-nhap-van-hoa-cua-giao-hoi-cong-giao-viet-nam-1533-2019-58836#_ftn1
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ta muốn khơi lại những kỷ niệm đau buồn, những mối bất hòa, xung đột, nhưng là để giúp 

nhau nhận ra hồng ân Thiên Chúa trong mọi biến cố thăng trầm, tạo nên sự cảm thông giữa 

mọi thành phần dân tộc và xây dựng nền văn hoá Công giáo Việt Nam (GHVN) theo đường 

hướng hiệp thông và đối thoại của Công Đồng (CĐ) Vaticanô II đã được Đức Thánh Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần nhắc đến. 

2.- Con đường Nhập Thể - Cứu Độ 

Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể đã dạy cho người tín hữu Việt Nam khám phá ra giá 

trị của bối cảnh lịch sử trong cuộc đời và sứ mạng của từng người cũng như của GHVN. 

Thật vậy, “nơi Đức Giêsu, người Nazareth, Thiên Chúa đã nhận lấy những yếu tố đặc thù 

của bản tính nhân loại, kể cả việc thuộc về một dân tộc nhất định và một xứ sở nhất định... 

Nét đặc thù vật lý của xứ sở và những yếu tố địa lý của miền đất ấy là điều không thể tách 

rời được với sự thật là Ngôi Lời đã nhận lấy thân xác con người”[2]. Trong tinh thần nhập 

thể và nhập thế đó, người tín hữu Việt Nam gắn bó với đất nước và dân tộc mình. 

Đất nước thân yêu này là chốn nương thân của nhiều dân tộc với những nền văn hoá khác 

nhau trong suốt dòng lịch sử. Trong quá trình xây dựng đất nước, tất cả các dân tộc ấy đã đổ 

biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt trên mảnh đất quê hương để khai hoang, phục hóa, phá 

rừng làm rẫy, đắp đê chống lũ, ngăn mặn lấn biển… Chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng 

các dân tộc đều nhân danh giang sơn gấm vóc để đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, hay nhân 

danh dân tộc mình để mở rộng biên cương. Cuối cùng, đất nước, núi sông vẫn còn đó, không 

phải dành riêng cho ai, nhưng cho tất cả mọi người. 

 

Tất cả các dân tộc ấy tạo thành cộng đồng người Việt hiện nay với 54 thành phần dân tộc 

khác nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% dân số cả nước. Tuy nhiên, không giọt 

mồ hôi nào vì yêu thương đồng bào đổ xuống trên mặt đất này lại trở thành vô nghĩa, không 

giọt máu hồng nào vì chính nghĩa thấm vào lòng đất này lại không có giá trị vô song. Mọi 

sự đều được biến đổi trong Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người. 

Người đã đưa thần tính vô hạn, vĩnh hằng của Thiên Chúa vào trong thế giới vật chất hữu 

hạn, nhất thời của con người để biến đổi và thăng hoa tất cả trong cuộc Phục Sinh của Người. 

Tin vào Đức Giêsu Kitô, người dân Việt Nam sẽ nhìn đất nước mình bằng một ánh mắt mới. 

Người dân Việt hôm nay, dù là người Kinh hay dân tộc thiểu số, sẽ nhìn nhau với ánh mắt 

đầy tin tưởng và hy vọng, bao dung và nhân ái, vì sự sống bất diệt trong mình được khởi đầu 

từ chính đất nước này. Thật vậy, những cây lúa, ngọn rau rút tinh hoa từ lòng đất nước đã 

ngấm bao mồ hôi, xương máu của cả người Việt, người Hoa lẫn người Chăm, người Khơ 

Me,... trong suốt dòng lịch sử đang nuôi sống tất cả… Do đó, ta có thể nói rằng, tất cả đều 

cùng chung một huyết thống, đều là anh em ruột thịt của nhau. Sự sống tự nhiên này, nhờ 

lòng tin vào Đức Giêsu, sẽ biến đổi thành sự sống siêu nhiên. 

Những nét khác biệt của mỗi dân tộc trong dòng lịch sử chỉ biểu lộ những giới hạn của vật 

chất và con người. Chính Đức Giêsu Cứu Thế sẽ quy tụ và biến đổi mọi người để không còn 

là Kinh hay Hoa, Chăm hay Thượng, “Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay 
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đàn bà; nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô” (x. Gl 3,28). Điều này Chúa Thánh 

Thần đã thực hiện trong ngày Ngài hiện xuống để quy tụ tất cả những con người thuộc các 

ngôn ngữ khác nhau làm thành Giáo Hội của Đức Giêsu (x. Cv 2,1-12). 

 

“Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê 

hương, noi theo truyền thống dân tộc, hoà mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước... Quê 

hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước 

này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân 

tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ...” 

 

[3]. Người tín hữu Việt Nam luôn gắn bó với quê hương, dân tộc và liên kết sâu xa với Giáo 

hội Mẹ Việt Nam, vì chính người mẹ này đã sinh ra mình trong đức tin và biến đổi mình từ 

con người thành con Chúa. 

Với tâm tình con cái, trong ít trang sau đây, chúng ta cùng ôn lại một vài đoạn đời của Mẹ 

từ lúc khai sinh, tăng trưởng, cho đến khi phát triển, trưởng thành. Nhiều người đã từng kể 

lại đời Mẹ, kẻ ít người nhiều, điều đúng điều sai. Nhưng nếu không nhìn dưới ánh sáng Tin 

Mừng, đời Mẹ vẫn chỉ là những biến cố rời rạc, những con số vô hồn, những năm tháng tủi 

nhục vô nghĩa, như nhìn những giọt nước rơi từ đôi mắt của một người xa lạ. Chỉ có những 

người con gần gũi thân thương mới hiểu được ý nghĩa và cảm nhận được niềm vui hay nỗi 

khổ từ những giọt nước mắt này.   . . . . 

_________________________________________________________________  

E.- CẢI CÁCH   TIN LÀNH :  CẢI CÁCH KHÁNG NGHỊ 

Lịch sử 

 

Martin Luther 

CẢI  CÁCH TIN LÀNH 

Phong trào cải cách bùng nổ đột ngột tại nhiều nơi ở Âu Châu, nhưng tìm thấy sức mạnh của mình 

tại Đức, nơi cuộc cải cách đã gây ra sự phân hoá sâu sắc giữa các vương hầu đang cai trị các phần 

lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự bùng nổ nầy có thể giải thích bởi các biến động 

xảy ra trong suốt hai thế kỷ trước đó tại Tây Âu. 

Mầm mống của sự bất ổn âm ỉ bên trong giáo hội và đế quốc được đẩy lên đỉnh điểm khi xảy ra việc 

dời ngai Giáo hoàng về Avignon, Pháp (1308-1378) và sự tranh chấp giáo quyền giữa hai triều Giáo 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/cuoc-hoi-nhap-van-hoa-cua-giao-hoi-cong-giao-viet-nam-1533-2019-58836#_ftn3
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hoàng tồn tại song song (1378-1416), gây ra chiến tranh giữa các vương hầu, các cuộc nổi dậy của 

nông dân và mối quan tâm về những thối nát trong lòng hệ thống các tu viện. Nó cũng giới thiệu 

chủ nghĩa quốc gia như là một nhân tố mới vào thế giới trung cổ. Phong trào phục hưng nhân văn 

khuyến khích giới khoa bảng quan tâm đến quyền tự do dành cho học thuật. Những cuộc tranh luận 

sôi nổi được tiến hành tại các viện đại học bàn đến các vấn đề như bản chất của giáo hội, nguồn gốc 

và giới hạn của thẩm quyền dành cho Giáo hoàng, các công đồng và các vương hầu. Một trong 

những luận thuyết cấp tiến và gay gắt nhất đến từ John Wycliffe của Đại học Oxford, và sau đó là 

từ Jan Hus của Đại học Praha. Trong nội bộ Giáo hội Giáo hội Công giáo Rôma, cuộc tranh luận 

này bị khép lại bởi Công đồng Constance (1414-1418), xử tử Jan Hus và thiêu xác John Wycliffe 

như là kẻ dị giáo. Dù Công đồng Constance nỗ lực khẳng định và củng cố các khái niệm thời trung 

cổ về giáo hội và đế quốc, lại không thể giải quyết toàn diện các căng thẳng về ý thức quốc gia cũng 

như những phản kháng về thần học. 

 

Huldrych Zwingli 

Martin Luther, tu sĩ dòng Augustine và giáo sư tại Đại học Wittenberg, chỉ muốn kêu gọi mở ra các 

cuộc tranh luận về phép ân xá (indulgence). Truyền thuyết cho rằng Luther đã treo 95 luận đề của 

mình trên cửa nhà thờ lâu đài Wittenberg, nơi dành để treo các thông báo của viện đại học. Tuy 

nhiên, những phản đối của ông đã thổi bùng lên sự bất mãn âm ỉ từ lâu trong sự đè nén. 

Xảy ra cùng lúc với những biến động lại Đức là một phong trào khởi phát tại Thuỵ Sĩ dưới sự lãnh 

đạo của Huldreich Zwingli. Vẫn tồn tại một số bất đồng giữa hai phong trào này dù họ chia sẻ với 

nhau một mục tiêu chung và đồng ý với nhau về hầu hết các vấn đề liên quan. 

 

John Calvin 

Sau khi Giáo hoàng quyết định trục xuất Luther và lên án cuộc cải cách, các tác phẩm của John 

Calvin tạo nên nhiều ảnh hưởng trong việc thiết lập một sự đồng thuận tương đối giữa các nhóm cải 

cách khác nhau tại Thuỵ Sĩ, Scotland, Hungary, Đức và những nơi khác. Việc Anh giáo tách rời 

khỏi La Mã dưới thời trị vì của Henry VIII, khởi đầu từ năm 1529 và hoàn tất vào năm 1536, 

đem Vương quốc Anh đồng hành với cuộc cải cách. Dù vậy, những thay đổi tại Anh được tiến hành 

dè dặt hơn các nơi khác ở Âu châu và người Anh chọn con đường trung dung giữa cựu giáo và tân 

giáo. (Ngày nay, về thần học, nhiều người Anh vẫn xem mình là Công giáo cải cách hơn là Kháng 
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cách). Như thế phương Tây đã vĩnh viễn bị chia cắt thành hai phần: Giáo hội Công giáo Rôma và 

Kháng Cách. 

Về học thuật, phong trào Kháng Cách – chịu ảnh hưởng thời kỳ phục hưng và được hậu thuẫn bởi 

những viện đại học ở Tây Âu – thu hút giới trí thức, chính trị gia, giới chuyên môn, thương gia và 

thợ thủ công. Kỹ thuật in ấn đang phát triển giúp quảng bá tư tưởng Kháng Cách, cũng như trợ giúp 

hữu hiệu cho việc ấn hành những bản dịch Kinh Thánh sang các ngôn ngữ địa phương. Các khái 

niệm về sự tự do của lương tâm và quyền tự do cá nhân, nảy sinh từ thời kỳ sơ khai của phong trào 

Kháng Cách, được định hình và phát triển qua một thời gian dài liên tục đối kháng với thẩm quyền 

của Giám mục thành Rôma và hệ thống tăng lữ của Giáo hội Công giáo. Dần dà, phong trào Kháng 

Cách vượt qua những giới hạn truyền thống, tập chú vào các vấn đề như lương tâm cá nhân, gieo 

mầm cho sự phát triển của tiến trình dân chủ hóa, và cho phong trào Khai sáng (Enlightenment), xảy 

ra trong các thế kỷ sau. 

Thần học căn bản 

   

Năm Tín lý Duy nhất 

Có năm chữ La tinh có thể miêu tả niềm xác tín thần học của người Kháng cách, dù không phải tất 

cả trong số họ đều tin như vậy: 

Solus Christus : Duy Chúa Cơ Đốc 

Chỉ có Chúa Cơ Đốc là đấng hoà giải giữa Thiên Chúa và con người (I Ti:2.5). Ngoài một mình 

Chúa Giê-xu ra, không có một ai khác có thể làm trung gian hòa giải hoặc cầu thay cho con 

người, kể cả Mẹ Maria, các sứ đồ và thánh đồ đã tử vì đạo. 

Sola Scriptura : Duy Thánh Kinh 

Tín hữu Kháng Cách tin rằng truyền thống tông đồ chỉ có thể xuất phát từ các tông đồ là những 

người được chọn bởi chính Chúa Giê-xu Cơ Đốc, và như thế các truyền thống này chỉ có thể 

tìm thấy trong Kinh Thánh được viết bởi các tông đồ (I Côr 11.2; Ga: 1.8; II Tês: 2.15), vì 

vậy Thánh kinh là thẩm quyền duy nhất cho lời giáo huấn của các tông đồ. Tín đồ Kháng Cách 

tin rằng chỉ có Kinh Thánh là chân truyền từ các tông đồ, hợp pháp và là chuẩn mực cho đức 

tin. Tín hữu Kháng Cách bác bỏ đức tin Công giáo cho rằng Giám mục thành La Mã (Giáo 

hoàng) là Tông đồ của Chúa Giê-xu và giáo huấn của Giáo hoàng có thẩm quyền tông đồ. 

Sola Fide : Duy đức tin ‘ 

Trái với giáo lý Công giáo về công đức (Giacơ:2.24: ICôr: 13.2), về sự ăn năn và phép ân xá, sự 

cầu nguyện và lễ cầu siêu cho người chết, công đức của các thánh và của người tử đạo và về 

ngục luyện tội, tín đồ Kháng Cách tin rằng mọi tín hữu đều là thầy tế lễ, được hoà giải với Thiên 

Chúa chỉ bởi đức tin vào Chúa Giê-xu mà thôi (Rô:3.28; Eph:2.8-9). 

Sola Gratia : Duy ân điển 
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 Đối nghịch với giáo lý Công giáo cho rằng cả đức tin và công đức là cần thiết cho sự xưng công 

bình (Eph:2.8-9; Gal:5.6), các nhà cải cách tin rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là sự ban cho từ Thiên 

Chúa, vận hành bởi Chúa Thánh Linh, do sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chứ không bởi công 

đức của tín hữu (Xem Năm Tín lý Duy nhất). 

Soli Deo Gloria : Duy Chúa được tôn cao 

 Đối nghịch với niềm tin cho rằng con người sống để khẳng định cái tôi và thể hiện chính mình 

cho người khác xem thấy, các nhà cải chánh cho biết Kinh Thánh khẳng định rằng mục đích 

sống duy nhất mà Thiên Chúa ban cho con người, đó là để sống vì Thiên Chúa và tôn cao Thiên 

Chúa (Côlôse 1:16; Êsai 43:6-7, 21; 2Côrinhtô 5:15). 

_________________________________________________________________ 

                                                            

G.-  ĐẠO CAO ĐÀI 

Đạo Cao Đài hay Cao Đài giáo là một tôn giáo độc thần được thành lập ở Miền Nam Việt 

Nam vào năm 1926.[1] Tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ "một nơi cao", nghĩa bóng là nơi 

cao nhất ở đó Thượng đế ngự trị; cũng là danh xưng rút gọn của Thượng đế trong tôn giáo 

Cao Đài, vốn có danh xưng đầy đủ là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Để tỏ lòng 

tôn kính, một số các tín đồ Cao Đài thường tự gọi tôn giáo của mình là Đạo Trời. 

Tín đồ Cao Đài tin rằng Thượng đế là Đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ này. Tất cả 

giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được "Đức Cao Đài" trực tiếp chỉ định. Và đạo 

Cao Đài chính là được Thượng đế trực tiếp khai sáng thông qua Cơ bút cho các tín đồ với 

nhiệm vụ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (chữ Hán: 大道三期普度)[1], có nghĩa là Nền đạo lớn 

cứu khổ lần thứ Ba. 

 

( Thiên lý nhãn: Providence ) 

Đạo kỳ 

Cao Đài là một tôn giáo mới, dung hợp nhiều yếu tố từ các tôn giáo lớn, gồm cả Phật 

giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Thần Đạo và cả một số tôn giáo đa thần 

thời cổ đại, thể hiện qua Ngũ Chi Đại Đạo. Thậm chí tôn giáo này còn thờ phụng một số nhà 

chính trị, nhà văn cận đại mà họ gọi là "Tam thánh đứng đầu Bạch Vân Động", bao gồm Tôn 

Dật Tiên, Victor Hugo và Nguyễn Bỉnh Khiêm (xem Tam Thánh ký hòa ước). Các tín đồ thi 

hành những giáo điều của Đạo như không sát sinh, sống lương thiện, hòa đồng, làm lành 

lánh dữ, giúp đỡ xung quanh, cầu nguyện, thờ cúng tổ tiên, và thực hành tình yêu thương 

vạn loại qua việc ăn chay với mục tiêu tối thiểu là đem sự hạnh phúc đến cho mọi người, đưa 
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mọi người về với Thượng đế nơi Thiên giới và mục tiêu tối thượng là đưa vạn loại thoát 

khỏi vòng luân hồi. Thuyết thần trí 

Tuy được khai sinh chính thức vào năm 1926, có nguồn nói rằng đạo Cao Đài khởi nguồn 

vào đêm Giáng Sinh năm 1925 trong lúc tình trạng nước Việt Nam đang rất hỗn độn.[1] Cao 

Đài nhanh chóng phát triển về quy mô và số lượng tín đồ. Theo thông tin của Ban Tôn giáo 

Chính phủ, dẫn thống kê năm 2010 của các tổ chức Cao Đài thì có khoảng hơn 2,4 triệu tín 

đồ[2], còn theo Thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam cũng trong năm 2009 thì số người 

tự xem mình là tín đồ Cao Đài tại Việt Nam là 807.915 người,[3] cũng có nguồn ghi hơn 5 

triệu[4]. Về mặt tổ chức đạo Cao Đài có trên 1 vạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc với 958 tổ 

chức Họ đạo cơ sở được công nhận. Trên toàn quốc có 35/38 tỉnh thành đạo Cao Đài hoạt 

động với 65 Ban Đại diện, 1.290 cơ sở thờ tự (hàng năm có khoảng 4000 tín đồ mới nhập 

môn vào đạo Cao Đài)[2]. Ngoài ra, có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu 

Âu và Úc. Theo trang thông tin và truyền giáo Cao Đài hải ngoại, số tín đồ Cao Đài là khoảng 

5 triệu[5] 

    

Lược sử hình thành và phát triển 

Bài chi tiết: Lịch sử đạo Cao Đài 

Xem thêm: Cơ bút, Minh Sư Đạo, và Thông linh học 

Lịch sử của đạo Cao Đài gắn liền với sự phổ biến Cơ bút tại Việt Nam đầu thế kỷ XX. Có 

thể nói, Cơ bút là nền tảng căn bản cũng như mọi yếu tố liên quan đến quá trình hình thành 

và phát triển của tôn giáo Cao Đài từ quá khứ đến hiện tại, từ việc thu nhận tín đồ, phong 

chức sắc, ban hành luật đạo, các nghi thức cúng tế, phẩm phục, kinh điển, thậm chí đến các 

thiết kế cơ sở thờ tự cũng được thông qua bởi hình thức Cơ bút. 

Hai hình thức Cơ bút ảnh hưởng đến sự ra đời của tôn giáo Cao Đài là thuật Xây (xoay) Bàn 

(la table tournante) theo thuyết Thông linh học (Spiritisme) của Allan Kardec đến từ Pháp, 

và Đại ngọc cơ (大玉機 ) xuất xứ từ Trung Quốc. 

Những môn đồ đầu tiên[sửa | sửa mã nguồn] 

Xem thêm: Ngô Minh Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, và Phạm Công Tắc 

Các tài liệu về tôn giáo Cao Đài đều thừa nhận người được xem là tín đồ đầu tiên của đạo là 

ông Ngô Minh Chiêu. Là một viên chức trong chính quyền thực dân Pháp, vốn chịu ảnh 

hưởng của Minh Sư đạo, một nhánh của Tam giáo, thường sử dụng hình thức cơ bút để giao 

tiếp với giới thần tiên, trong những năm 1921 đến 1924, ông đã thông qua các cơ bút để hình 

thành những nền tảng đầu tiên của đạo Cao Đài và truyền bá cho nhóm bạn hữu công chức 

tại Sài Gòn, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi một nhóm tu tập tịnh luyện, chứ chưa phát 

triển thành một Tôn giáo. 
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Cùng giai đoạn này, một nhóm công chức gốc Tây Ninh làm việc trong chính quyền thực 

dân Pháp khác ở Sài Gòn, chịu ảnh hưởng của phong trào Thông linh học[6] gồm Cao Quỳnh 

Cư, Cao Hoài Sang và Phạm Công Tắc, thường xuyên tổ chức cầu cơ ở đường Arras[7]. Do 

các thành viên ban đầu mang họ Cao và họ Phạm, nên còn được gọi là nhóm Cao - Phạm. 

Nhóm còn có một thành viên nữ là bà Nguyễn Thị Hiếu, tức Hương Hiếu, vợ ông Cao Quỳnh 

Cư. Nhóm này cũng được cho là tiếp xúc với Thượng đế qua danh hiệu AĂÂ vào khoảng 

tháng 7 năm 1925[8]. Nhóm cũng độc lập xây dựng nền tảng giáo lý riêng và cũng phát triển 

thêm nhiều người, quan trọng nhất là việc thu nhận thêm ông Lê Văn Trung, cựu Nghị viên 

Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, người có giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển đạo Cao 

Đài. 

Hợp nhất khai đạo 

Xem thêm: Mười hai tông đồ Cao Đài 

Qua các liên hệ cá nhân, giữa các nhóm hầu cơ bắt đầu có sự liên hệ hợp nhất. Ngày 21 tháng 

2 năm 1926, một bài thơ được lưu truyền là cơ giáng của Thượng đế, trong đó có tên của 13 

người, về sau được tín đồ Cao Đài xưng tụng là những tín đồ đầu tiên của đạo, với tên ông 

Ngô Văn Chiêu được tôn xưng Anh Cả. Kể từ đó, những nền tảng giáo lý của Cao Đài được 

bổ túc và hoàn thiện dần. Chỉ trong mấy tháng, số lượng tín đồ nhanh chóng phát triển lên 

mấy trăm người. Một đàn cơ quy mô được thành lập ở Cầu Kho [9], về sau hình thành 

nên Thánh thất Cầu Kho. 

Việc phát triển số lượng tín đồ nhanh chóng đòi hỏi phải có người lãnh đạo với quyền vị 

chính thức. Vì vậy, giữa cuối tháng 4 năm 1926, thông qua việc giáng cơ, các tín đồ đầu tiên 

đã tôn xưng ông Chiêu là Giáo tông và may sẵn bộ đạo phục riêng cho ông. Tuy nhiên, ông 

Chiêu từ chối ngôi vị Giáo tông, do những bất đồng trong việc hình thành giáo hội[10], và 

từ đó không tham gia cũng như không có liên quan gì đến các hoạt động phát triển của giáo 

hội Cao Đài. 

Để có tư cách chính thức với chính quyền thực dân, ngày 7 tháng 10 năm 1926, các tín đồ 

gởi đến Thống đốc Nam Kỳ Le Fol một bản tuyên cáo khai đạo bằng tiếng Pháp với chữ ký 

của 28 tín đồ có địa vị cao nhất trong xã hội, kèm theo tờ khai tịch đạo của 245 tín đồ. Sau 

đó, các tín đồ tổ chức 3 nhóm truyền đạo khắp Nam Kỳ. Và ngày Rằm tháng 10 năm Bính 

Dần (tức ngày 19 tháng 11 năm 1926), các tín đồ Cao Đài đã tổ chức Đại lễ Khai Đạo tại 

chùa Gò Kén, còn gọi là Thiền Lâm Tự, Tây Ninh và ra mắt Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ (tổ chức Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài) với sự hiện diện của quan chức chính 

quyền của cả người Pháp lẫn người Việt và đồng bào các giới. 

Thăng trầm nền đạo 

Xem thêm: Cao Đài mười hai chi phái 

Tuy vậy, giữa các tín đồ đã xuất hiện những quan điểm bất đồng về cách thức tu tập, tổ chức 

giáo hội, hoặc do những mục đích cá nhân, cũng dần tách ra để hình thành các nhánh Cao 

Đài độc lập. Một số nhánh thành lập tổ chức giáo hội (Hội Thánh), một số khác hoạt động 
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độc lập, cũng không thành lập tổ chức giáo hội. Ngoài ra, còn một số tổ chức của các tín đồ 

Cao Đài mang tính chất đoàn thể cũng được thành lập. 

Lý giải cho hiện tượng này, các tín đồ Cao Đài tin rằng việc hình thành các nhánh Cao Đài 

khác nhau đã được Thượng đế tiên tri ngay từ lúc sơ khai chưa chính thức lập thành Cao Đài 

giáo, sẽ hình thành 12 nhánh Cao Đài. Tuy nhiên, với các nhà nghiên cứu, trong đó có cả tín 

đồ, số lượng các nhánh Cao Đài khác nhau tùy theo thời điểm chứ không cố định là 12 phái. 

Theo thời gian, các nhánh Cao Đài diễn ra nhiều cuộc chia tách, sáp nhập, thống kê trong 

lịch sử có hơn 30 tông phái khác nhau[11]. Rất nhiều nỗ lực hoạt động để thống nhất giáo 

hội nhưng đều bất thành do những chỉ trích và trở ngại từ nhiều phía, kể cả giữa các tín đồ. 

Trong cơn động loạn của dân tộc 

Xem thêm: Cao Triều Phát, Nguyễn Ngọc Tương, và Trần Quang Vinh (Cao Đài) 

Sự phân chia các hệ phái không làm giảm tốc độ phát triển tín đồ trái lại càng mau chóng gia 

tăng số lượng tín hữu, Cao Đài nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở Nam 

Kỳ, thậm chí phát triển ra cả ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ và cả Cao Miên. Các lãnh đạo Cao Đài 

đều là những người có học thức, có địa vị xã hội và rất có ảnh hưởng đến dân chúng. Vì 

vậy, Cao Đài luôn là đối tượng hoặc lôi kéo, hoặc đả kích của các thế lực nắm chính quyền. 

Người Pháp ra tay trước tiên. Một tôn giáo có tổ chức và có nhiều khả năng lôi kéo quần 

chúng đe dọa đến sự cai trị của chính quyền thực dân. Dưới áp lực của thực dân Pháp, các 

chỉ dụ cấm đạo ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Campuchia và Lào đã được ban hành. Đỉnh điểm, 

ngày 28 tháng 6 năm 1941, lo ngại việc một tôn giáo hoạt động mạnh ở Sài Gòn và phụ cận 

có thể rơi vào ảnh hưởng của người Nhật, bấy giờ đã xâm nhập Đông Dương và ra sức lôi 

kéo các nhóm tôn giáo, chính trị người Việt ủng hộ Chính sách Đại Đông Á, chính 

quyền thực dân Pháp bất ngờ tấn công vào các tín đồ Cao Đài, bắt giữ Hộ pháp Phạm Công 

Tắc và đày đi Madagascar. Nhiều chức sắc Cao Đài khác cũng bị bắt giam hoặc quản 

thúc. Tòa Thánh Tây Ninh bị chiếm đóng. Nhiều thánh thất Cao Đài các cũng bị chiếm đóng 

hoặc phá hủy. 

Cả người Nhật lẫn Việt Minh đều tranh thủ ra sức lôi kéo các nhóm Cao Đài. Do sự vận 

động của các cán bộ Việt Minh, một nhóm các chức sắc Cao Đài, nòng cốt ở các phái Tiên 

Thiên, Ban Chỉnh Đạo và Minh Chơn Đạo, đã bí mật thành lập Hội Cao Đài Cứu Quốc. Hội 

hoạt động chủ yếu ở các vùng xa ở Tây Nam Bộ, bí mật tập hợp lực lượng trên nền tảng 

Thanh niên Đạo đức đoàn dưới sự lãnh đạo của Cao Triều Phát cố vấn Ủy ban Kháng chiến 

Hành chính Nam Bộ, có xu hướng chống cả Pháp lẫn Nhật. Người Nhật thì can thiệp mở 

lại Tòa Thánh Tây Ninh, đổi lại việc Giáo sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh), người 

tạm thời thay mặt Hộ pháp Phạm Công Tắc lãnh đạo các tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây 

Ninh, tập hợp các tín đồ hợp tác với quân đội Nhật để chống Pháp. Khá đông tín đồ Cao Đài 

được tuyển làm nhân công của xưởng đóng tàu Nichinan của quân đội Nhật tại Nam Bộ. Một 

lực lượng bán vũ trang Cao Đài được ra đời với tên gọi Nội ứng nghĩa binh, dưới danh nghĩa 

được Hoàng thân Cường Để chỉ thị thành lập để liên minh với Nhật Bản. 
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Ngày 9 tháng 3 năm 1945, lực lượng bán vũ trang Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mặc đồng 

phục trắng, đội mũ bê-rê, vũ trang bằng gậy tre vọt nhọn tham gia hỗ trợ Nhật đảo chính 

Pháp tại Sài Gòn. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 6 năm 1945, được sự hậu thuẫn của Hội Cao 

Đài Cứu Quốc, một đại hội các hệ phái Cao Đài (không có Tòa Thánh Tây Ninh) được tổ 

chức tại Sài Gòn, thành lập tổ chức Cao Ðài Hiệp Nhứt 11 Phái và bầu ông Cao Triều 

Phát làm Chủ tịch. Trong Cách mạng tháng Tám, nhiều nhóm bán vũ trang Cao Đài đã gia 

nhập Cao Đài Cứu Quốc và tham gia giành chính quyền ở khắp Nam Bộ. 

Sau khi giành được chính quyền cuối tháng 8 năm 1945, nhiều chức sắc Cao Đài được chính 

quyền Việt Minh mời ra tham chính. Tại Tây Ninh, một tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh 

là ông Trương Văn Xương được mời làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, một chức 

sắc Cao Đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh khác là Giáo sư Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung 

Chữ) được mời làm cố vấn. 

Khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, các nhóm lực lượng vũ trang Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh 

tham chiến tại các mặt trận số 1 và số 2, chiến đấu ở mặt Đông và Bắc Sài Gòn. Sau khi vào 

Nam, đặc phái viên Trung ương Nguyễn Bình đã tổ chức hội nghị An Phú Xã, thống nhất tổ 

chức các đơn vị vũ trang thành các chi đội Vệ Quốc đoàn. Lực lượng vũ trang Cao Đài Tòa 

Thánh Tây Ninh được tổ chức thành 2 chi đội số 7 do Nguyễn Thanh Bạch chỉ huy và chi 

đội số 8 do Nguyễn Hoài Thanh chỉ huy. 

Tuy nhiên, trước sức mạnh của quân Pháp, các mặt trận nhanh chóng tan vỡ. Nhiều đơn vị 

vũ trang tan rã, hoặc trở thành những lực lượng quân phiệt cát cứ, không chịu sự chỉ huy 

thống nhất. Một số chức sắc cao cấp và chỉ huy quân sự Cao Đài đã đưa lực lượng của mình 

rút về Tây Ninh và xây dựng các căn cứ để bảo vệ Tòa Thánh Tây Ninh. Hành động cát cứ 

này là lý do để các phần tử Việt Minh lên án các tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là phản 

bội. Một vài cuộc xung đột đẫm máu đã nổ ra bắt nguồn từ những tín đồ Cao Đài và các phần 

tử Việt Minh. Chi đội số 7 và số 8 do Cao Đài chỉ huy bị Việt Minh tước khí giới trong 

những vụ bắt giữ. Hàng chục tín đồ Cao Đài bị chết trong các trận đánh với Việt Minh, nhiều 

nhất tại tỉnh Quảng Ngãi (miền Trung) và Trung Lập (miền Nam).[12] Giáo sư Thượng Vinh 

Thanh (Trần Quang Vinh) cũng bị bắt tại Chợ Đệm và bị giải giam tại Cà Mau cùng với Giáo 

sư Hồ Văn Ngà, Chủ tịch Việt Nam Độc lập Đảng.[12] 

Nắm được sự mâu thuẫn này và để tranh thủ thêm đồng minh trong cuộc chiến chống Việt 

Minh, chính quyền Pháp cho phép Hộ pháp Phạm Công Tắc trở về Tòa Thánh Tây Ninh, đổi 

lại các tín đồ Cao Đài sẽ không tấn công người Pháp và được quân Pháp bảo trợ. Thậm chí, 

chính quyền Pháp còn cho phép các lãnh thổ do Tòa Thánh Tây Ninh kiểm soát có quyền tự 

trị. Lực lượng vũ trang Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được chính quyền Pháp bảo trợ và 

trang bị vũ khí, do Trung tướng Trần Quang Vinh làm Tổng tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn 

Văn Thành làm Tham mưu trưởng[13], có vai trò như một lực lượng bổ sung (Forces 

supplétives), hỗ trợ quân Pháp trong các chiến dịch tấn công Việt Minh. 

Bất đồng với sự hợp tác này, một số chức sắc Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tham gia kháng 

chiến đã gia nhập Cao Đài Cứu Quốc, mở rộng thành Cao Ðài Cứu Quốc 12 phái Hiệp Nhứt. 

Các lực lượng vũ trang của Cao Đài Cứu Quốc được tập hợp thành Trung đoàn 124, chiến 

đấu cho đến hết cuộc Kháng chiến chống Pháp dưới quyền chỉ huy của Việt Minh. Phản ứng 
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trước việc này, lãnh đạo Tòa Thánh Tây Ninh tuyên bố trục xuất các chức sắc và tín đồ Cao 

Đài Tòa Thánh Tây Ninh nào tham gia Cao Đài Cứu Quốc. 

Hợp tan - Tan hợp 

Sau năm 1954, tổ chức Cao Đài Cứu Quốc tuyên bố giải thể. Các phái liên hiệp trước đây 

trở về sinh hoạt riêng rẽ. Một số chức sắc tập kết ra Bắc, hình thành Hội Thánh Duy Nhất 

thuần túy sinh hoạt tôn giáo dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại miền 

Nam, Tòa Thánh Tây Ninh dưới sự hậu thuẫn của người Pháp đã trở thành Hội Thánh Cao 

Đài lớn nhất, đại diện cho cả tôn giáo Cao Đài, có quân đội riêng, có ảnh hưởng chính trị 

mạnh, đã trở thành cái gai lớn thời Quốc gia Việt Nam dưới Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Để 

dẹp các trở ngại trong việc thâu tóm quyền lực, Thủ tướng Diệm đã mua chuộc, gây chia rẽ 

trong nội bộ, và cuối cùng tấn công lực lượng quân đội Cao Đài, buộc Hộ pháp Phạm Công 

Tắc phải lưu vong sang Campuchia cho đến ngày ông liễu đạo. 

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh chỉ được công nhận trở lại tại 

miền Nam từ năm 1965 theo sắc lệnh Số 3 ngày 12 Tháng Bảy của Ủy ban Lãnh đạo Quốc 

gia.[14] Sang thời Đệ Nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, các tín đồ chỉ thuần 

túy sinh hoạt tôn giáo, không nên can thiệp vào chính trị, vì vậy các tổ chức Cao Đài không 

còn ảnh hưởng mạnh đến chính trị và xã hội như trước. 

Các tín đồ Cao Đài một lần nữa phải chịu thử thách khi những người Cộng sản nắm quyền 

kiểm soát toàn bộ Việt Nam. Nhiều chức sắc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bị 

chính quyền mới buộc tội là đã cộng tác với những kẻ thù, thậm chí đã tham gia chống đối 

chính quyền mới. Năm 1979, một Hội đồng Chưởng quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 

Độ được thành lập, đại diện cho giáo hội, đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền. Các tổ 

chức, hệ phái Cao Đài khác cũng là đối tượng công kích khi bị chính quyền mới buộc tội mê 

tín dị đoan. Các hoạt động tôn giáo hoàn toàn bị hạn chế, chỉ giới hạn những sinh hoạt trong 

nhóm nhỏ tín đồ. 

Hiện nay 

Xem thêm thông tin: Cao Đài mười hai chi phái 

Cùng với chính sách mở cửa của chính quyền Việt Nam, các tôn giáo, trong đó có cả Cao 

Đài giáo cũng hoạt động dễ dàng hơn. Tòa Thánh Tây Ninh được mở cửa lại cho các hoạt 

động tôn giáo lớn của hàng triệu tín đồ, thậm chí được xem như một điểm di tích tham quan 

du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Từ năm 1995 đến 2011, chính quyền bắt đầu công nhận các 

tổ chức tôn giáo Cao Đài như những tổ chức hợp pháp, gồm 9 Hội Thánh Cao Đài, 1 tổ chức 

giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức), 1 Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô 

Vi và 18 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập. Ước tính hiện tại, toàn đạo có khoảng gần 3 

triệu tín đồ trong cả nước, sinh hoạt tại 38 tỉnh thành, tập trung chủ yếu ở Nam Bộ. Ngoài 

ra, có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Canada, Campuchia, Châu Âu và Úc. 

Các tổ chức giáo hội[15] Cao Đài được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân[16] xếp 

theo số lượng tín đồ: 
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Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh: là tổ chức Hội Thánh Cao Đài 

nguyên thủy, được thành lập năm 1926, và cũng là Hội Thánh lớn nhất, là đại diện của tôn 

giáo Cao Đài, với hơn 2,5 triệu tín đồ, 400 Họ đạo với 387 Thánh thất, 145 Điện thờ Phật 

mẫu, phân bổ trong 39 tỉnh thành trong cả nước.[17] Khoảng 3 vạn tín đồ đang cư trú tại 

nước ngoài như Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, Campuchia. Địa bàn có đông tín đồ nhất là tỉnh Tây 

Ninh. Được Việt Nam công nhận pháp nhân hai lần, lần thứ nhất vào ngày 12 tháng 

7 năm 1965 dưới thời Việt Nam Cộng hòa[18] và lần thứ 2 được công nhận vào ngày 9 tháng 

5 năm 1997 dưới thời Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trung ương Hội Thánh đặt 

tại Tòa Thánh Tây Ninh (phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). 

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo: là tổ chức giáo hội Cao Đài lớn thứ hai, được thành lập 

năm 1934, quản lý hơn 80 vạn tín đồ, với hơn 299 thánh thất ở 25 tỉnh thành. Một số lượng 

nhỏ tín đồ cư trú tại nước ngoài. Địa bàn có đông tín đồ nhất là tỉnh Bến Tre. Được nhà nước 

Việt Nam công nhận pháp nhân ngày 8 tháng 8 năm 1997. Trung ương Hội Thánh đặt tại Tòa 

Thánh Bến Tre (phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). 

Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên: là tổ chức giáo hội Cao Đài lớn thứ ba, được thành lập năm 

1932, quản lý hơn 8 vạn tín đồ, với hơn 127 thánh tịnh ở rải rác 15 tỉnh thành. Là Hội Thánh 

Cao Đài được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân sớm nhất vào ngày 29 tháng 7 năm 

1995. Trung ương Hội Thánh đặt tại Tòa Thánh Châu Minh (xã Tiên Thủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre). 

Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài: là tổ chức giáo hội Cao Đài lớn thứ tư, được thành lập năm 

1956, quản lý gần 1,5 vạn tín đồ, với 61 thánh thất nằm rải rác 17 tỉnh thành. Địa bàn có 

đông tín đồ nhất tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân 

vào ngày 24 tháng 9 năm 1996. Trung ương Hội Thánh đặt tại Trung Hưng Bửu 

Tòa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng). 

Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo: là tổ chức giáo hội Cao Đài đứng thứ năm, được thành 

lập năm 1935, quản lý 47 thánh thất phân bổ trong 4 tỉnh. Địa bàn có đông tín đồ nhất tại Cà 

Mau. Được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 2 tháng 8 năm 1996. Trung 

ương Hội Thánh đặt tại Tòa Thánh Ngọc Sắc (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau). 

Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý: là tổ chức giáo hội Cao Đài đứng thứ sáu, được thành lập năm 

1931, quản lý khoảng 1 vạn tín đồ trên khắp 32 tỉnh, thành phố trực thuộc hệ thống 38 tỉnh, 

thành có cơ sở thờ tự Cao Đài, với 30 thánh thất và các trường quy[19]. Địa bàn có đông tín 

đồ nhất là tỉnh Tiền Giang, địa phương có nhiều thánh thất nhất là tỉnh Long An. Được nhà 

nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 14 tháng 3 năm 2000. Trung ương Hội Thánh 

đặt tại Tòa Thánh Chơn Lý (xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 

Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan: là tổ chức giáo hội Cao Đài đứng thứ bảy, được 

thành lập năm 1960, quản lý 33 thánh sở. Địa bàn có đông tín đồ nhất tại Bình Định. Được 

nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 28 tháng 4 năm 2000. Trung ương Hội 

Thánh đặt tại Tòa Thánh Cầu Kho Tam Quan (xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định). 
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Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu: là tổ chức giáo hội Cao Đài đứng thứ tám, được 

thành lập năm 1956, quản lý 16 thánh tịnh. Địa bàn có đông tín đồ nhất tại Hậu Giang, Cần 

Thơ. Được nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 27 tháng 7 năm 1996. Trung 

ương Hội Thánh đặt tại Tòa Thánh Long Châu (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang). 

Hội Thánh Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý: là tổ chức giáo hội Cao Đài đứng thứ chín, được 

thành lập năm 1955, quản lý 14 thánh sở. Địa bàn có đông tín đồ nhất tại Kiên Giang. Được 

nhà nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 8 tháng 7 năm 1998. Trung ương Hội 

Thánh đặt tại Tòa Thánh Ngọc Kinh (xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). 

Ngoài ra còn 2 tổ chức Cao Đài cũng được công nhận tư cách pháp nhân là: 

Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi là một tổ chức pháp nhân đại diện của 

các tín đồ Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh[20], thành lập năm 1926, quản lý 8 cơ sở và 

khoảng 6.000 tín đồ. Địa bàn có đông tín đồ nhất tại Cần Thơ và Hậu Giang. Được nhà nước 

Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 26 tháng 4 năm 2010. Trị sở trung ương đặt 

tại Thánh Đức Tổ đình (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Giáo hội Cao Đài Việt Nam Bình Đức: là một tổ chức giáo hội Cao Đài, được thành lập vào 

năm 1961, quản lý có 9 cảnh, 6 thánh thất, 16 cảnh Trường qui với hơn 2.300 tín đồ ở các 

tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh[21]. Được nhà 

nước Việt Nam công nhận pháp nhân vào ngày 17 tháng 7 năm 2011. Trung ương giáo hội 

đặt tại Thiên Tòa Hoàng Đạo (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). 

Một số thánh thất nổi tiếng (không bao gồm các thánh thất Hội Thánh): 

Thánh thất Cầu Kho hay Nam Thành thánh thất, được xem là Thánh thất đầu tiên của đạo 

Cao Đài, hoạt động như một tổ chức Cao Đài độc lập. Tọa lạc tại 124-126 Nguyễn Cư Trinh, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, tọa lạc tại 48 

Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là nơi liên giao với các chi phái Cao Đài không 

tùng Toà Thánh Tây Ninh. Các cá nhân, tập thể của các chi phái khắp Bắc Trung Nam khi 

có công việc ra Hà Nội đều đến Thánh thất Cao Đài Thủ đô cư trú và thăm hỏi. 

Thánh thất Sài Gòn, thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tọa lạc tại 891, đường 

Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thánh thất Đa Phước, hay Thánh thất Đà Lạt, thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây 

Ninh, tọa lạc tại Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Thánh Thất Phúc Đức, Hà Nội: Trực thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. tại 

xóm 6, Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội. Ngôi Thánh Thất đầu tiên xây dựng đủ tam 

đài theo kiến trúc mô phỏng Tòa Thánh Tây Ninh tại miền bắc. Là nơi duy nhất có đầy đủ 

cơ cấu ban bộ, nhạc lễ, đồng nhi và đạo tỳ ở khu vực miền bắc. Nơi đặt văn phòng Đại Diện 

Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thủ đô Hà Nội. 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/1998
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B2a_Th%C3%A1nh_Ng%E1%BB%8Dc_Kinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A1p_m%C3%B4n_Cao_%C4%90%C3%A0i_Chi%E1%BA%BFu_Minh_Tam_Thanh_V%C3%B4_Vi&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/26_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2010
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_%C4%90%E1%BB%A9c_T%E1%BB%95_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Ki%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_Cao_%C4%90%C3%A0i_Vi%E1%BB%87t_Nam_B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/2011
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_T%C3%B2a_Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_th%E1%BA%A5t_C%E1%BA%A7u_Kho
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_th%E1%BA%A5t_Cao_%C4%90%C3%A0i_Th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_th%E1%BA%A5t_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_th%E1%BA%A5t_%C4%90a_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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Tổ chức 

Đạo Cao đài có nhiều hệ phái; mỗi phái lập Giáo hội riêng. Đa số các phái của đạo Cao đài 

xây dựng giáo hội theo Pháp Chánh truyền - Tân Luật. Trong phạm vi bài viết này, sẽ tìm 

hiểu tổ chức Giáo hội theo Pháp Chánh truyền - Tân Luật của hệ phái Cao đài Tây Ninh (là 

một hệ phái có số lượng tín đồ đông nhất trong các hệ phái Cao đài hiện nay). Theo quy định 

của đạo Cao đài, ở cấp Trung ương sẽ có ba đài, gồm: Bát quái đài (phần vô hình); Hiệp 

thiên đài và Cửu trùng đài (phần hữu hình). Đi sâu vào tìm hiểu được biết: 

1. Bát Quái đài (phần vô hình) là nơi thờ phượng của đạo gồm các vị Thánh, Thần, Tiên, 

Phật do Lý Thái Bạch (còn gọi là Lý Đại Tiên) thay mặt Thượng Đế làm chưởng quản. 

2. Hiệp Thiên đài  vừa là cơ quan lập pháp vừa là cơ quan tư pháp. Về mặt lập pháp, thông 

thường trước khi ban hành những điều về nội dung tôn giáo hoặc liên  quan đến xã hội, Hiệp 

Thiên đài tổ chức cầu cơ hiệp thông với Đấng Thiêng liêng để được chỉ giáo. Đứng đầu Hiệp 

Thiên đài là chức Hộ pháp. Dưới hộ Pháp sẽ có hai chức: Thưởng phẩm và Thượng Sanh. 

Dưới 2 chức này sẽ có 12 vị thời quân (thường gọi là thập nhị thời quân) thuộc 3 chi: Pháp 

- Đạo- Thế, cụ thể: Chi pháp do Hộ pháp trực tiếp phụ trách, chuyên lo về Luật pháp, gồm 

có 4 chức sắc trong 12 vị thời quân là: tiếp pháp, khai pháp, bảo pháp, hiến pháp; Chi Đạo 

do Thượng phẩm trực tiếp phụ trách, chuyên lo về việc hành đạo, gồm có 04 chức sắc trong 

12 vị thời quân là: tiếp đạo, khai đạo, bảo đạo, hiến đạo; Chi Thế do Thượng sanh trực tiếp 

phụ trách, chuyên  lo việc đào tạo huấn luyện, kế thừa nền đạo, gồm có 4 chức sắc trong 12 

vị thời quân là: tiếp thế, khai thế, bảo thế và hiến thế. Dưới 3 chi Pháp - Đạo - Thế sẽ có các 

cơ quan giúp việc như: Bộ Chánh pháp với các chức sắc như: Luật sư, Sỹ tải, Truyền trạng, 

Thừa sử, Giám đạo, Cải trạng, Chưởng ấn, Tiếp dẫn đạo nhân; Hàn Lâm viện với 12 chức 

sắc chuyên môn còn gọi là thập nhị bảo quân gồm: Bảo sanh quân, bảo tinh quân, bảo cơ 

quân, bảo văn pháp quân, hảo huyền linh quân, bảo vật quân, bảo học quân, bảo y quân, bảo 

sỹ quân, bảo nông quân, bảo công quân, bảo thương quân. 

3. Cửu Trùng đài là cơ quan hành pháp gồm có 09 viện: Hộ - Lương- Công,  Học - Y - Nông, 

Hòa - Lại- Lễ. Chức sắc của Cửu Trùng đài chia ra làm 3 ngành gồm:  Thái (thuộc Phật), 

Thượng (thuộc Lão), Ngọc (thuộc Nho); mỗi ngành nắm 03 viện, cụ thể: Ngành Thái nắm 

ba viện Hộ - Lương- Công; ngành Thượng nắm ba viện Học - Y - Nông; ngành Ngọc nắm 

03 viện Hòa - Lại- Lễ. Đứng đầu Cửu Trùng đài là chức Giáo tông, tương đương với chức 

Thủ tướng hoặc Tổng thống. Trong  Cửu Trùng đài, hàng ngũ chức sắc có 09 bậc (gọi là cửu 

phẩm), mỗi bậc có một số lượng nhất định, được chia đều cho 3 ngành, sắp xếp theo hàm 

phẩm bậc cao thấp như sau: Giáo tông 1 vị, Chưởng pháp 3 vị, Đầu sư 3 vị, Phối sư 36 vị, 

Giáo sư 72 vị, Giáo hữu 3.000 vị, Lễ sanh không có hạn định, dưới Lễ sanh là Chánh Trị sự, 

Phó Trị sự (Trong pháp Chánh truyền có ghi bài Cơ bút nói về hàng chức sắc Cửu trùng đài: 

"Nhất Phật" (Giáo tông), "Tam tiên" (có 3 đầu sư), "tam thập lục thánh (36 phối sư); "Thất 

thập nhị hiền"  (72 giáo sư); "Tam thiên đồ đệ" (3000 giáo hữu). Để giám sát việc hành pháp 

của Cửu trùng đài, Hiệp thiên đài đã đặt ra một số chức sắc của mình trong hệ thống Cửu 

trùng đài. Đó là chức Chưởng pháp ở giữa chức Giáo tông và chức Đầu sư. Ngược lại cũng 

để giám sát công việc của Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài đặt hai chức thượng phẩm, thượng 

sanh giữa hộ pháp và thập nhị thời quân). Khi đạo Cao đài bắt đầu phát triển mạnh, nhất là 

thời kỳ dưới chế độ Sài Gòn, những người lãnh đạo đạo Cao đài Tây Ninh còn cho lập ra 
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nhiều tổ chức như: Hội phước thiện làm nhiệm vụ từ thiện xã hội; Ban thế đạo, Cơ thánh vệ, 

Cơ bảo mật, Cơ bảo thể, Cơ bảo phòng... làm nhiệm vụ an ninh trật tự, bảo mật và các cơ 

quan văn hóa xã hội như: báo chí, nhà xuất bản, nhà in, hệ thống giáo dục từ Tiểu học đến 

đại học, đài Phát thanh, bệnh viện, cô nhi viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế, công thương 

nghiệp... Việc duy trì quyền lực của lãnh đạo Giáo hội đạo Cao đài được duy trì và thực hiện 

theo chế độ "tam viên" là:  Hội nhơn sanh, Hội thánh và Thượng hội, trong đó: Hội Nhơn 

sanh bao gồm đại biểu tín đồ được cử từ các Họ đạo; Hội Nhơn sanh họp mỗi năm một lần 

vào rằm tháng bảy; Hội thánh bao gồm phẩm chức sắc từ Giáo hữu đến Chánh phối sư của 

Cửu trùng đài và các chức phẩm tương đương của Hiệp thiên đài; Hội thánh mỗi năm họp 

một lần vào rằm tháng mười; Thượng hội gồm các chức sắc từ phẩm Đầu sư trở lên của Cửu 

trùng đài và các chức phẩm tương đương của Hiệp Thiên đài. Thượng hội mỗi năm họp một 

lần vào rằm tháng giêng. Bên cạnh đó còn có Hội Vạn linh gồm đại biểu của Hội Nhơn sanh, 

Hội thánh và Thượng hội. Hội vạn linh họp bất thường để giải quyết những công việc trọng 

đại của đạo và bầu giáo tông (nếu khuyết). Hội Vạn linh được coi là ngang quyền với Đức 

chí tôn tại thế. 

Cao Đài là một tôn giáo lớn tuy đã hơn 100 năm hình thành và phát triển, tuy nhiên lại được 

xem là một tôn giáo "trẻ" do có tính dung hợp các tôn giáo lớn và lâu đời tại Việt Nam, mà 

chủ yếu là Tam giáo. Nhiều khái niệm cũng như hình thức của các tôn giá o lớn đều có thể 

thấy biểu hiện một phần tại triết lí giáo của Cao Đài. 

Khác với hầu hết các tôn giáo có nguồn gốc lâu đời thường phủ nhận các tôn giáo khác, các 

tín đồ Cao Đài chấp nhận có tôn giáo khác và những tôn giáo đó hình thành nền tôn giáo 

Cao Đài. Họ lý giải đấy chính là ý đồ của Thượng đế đã hình thành các tôn giáo khác nhau 

để phù hợp với thời điểm và địa điểm cụ thể, và tôn giáo Cao Đài chính là "tôn giáo duy nhất 

do Thượng đế lập ra ở lần thứ 3 và là lần cuối cùng" để phổ độ cho chúng sinh, không còn 

phân biệt tôn giáo, dân tộc hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nữa. Chính vì vậy, điểm đặc 

biệt trong tôn giáo Cao Đài là sự tôn trọng tín ngưỡng và phong tục, không ép buộc tín đồ 

phải từ bỏ hoặc hạn chế các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng hay phong tục cổ truyền của 

mình. 

Tuy nhiên, với tư cách là một tôn giáo bảo vệ truyền thống, Cao Đài là một tôn giáo có những 

quy định rất chặt chẽ, cứng rắn. Tuy được xem là một tôn giáo trẻ và phát triển rất nhanh ở 

giai đoạn khai đạo, Cao Đài lại có những yêu cầu khắt khe về tính truyền thống, ít có sự cải 

sửa thay đổi nhằm bảo vệ tối đa những nét đặc trưng của tôn giáo mình. Chính điều này đã 

làm cho Cao Đài trở thành một trong 2 tôn giáo đặc thù của vùng Nam Bộ. 

 _________________________________________________________________ 
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H.- PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 

Biểu tượng Phật giáo Hòa Hảo 

 

Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo: Đức Huỳnh Phú Sổ 

Phật giáo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm Kỷ Mão 1939, 

lấy pháp môn "Học Phật - Tu Nhân" làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia (Tại gia cư 

sĩ). Tôn giáo này lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính Huỳnh 

Phú Sổ biên soạn. Theo thống kê năm 2019 có khoảng 970.000 (0,60%) tín đồ Phật giáo Hòa 

Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam.[1] 

Lịch sử 

Phật giáo Hòa Hảo ra đời tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc thị 

trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vào năm 1939 do Huỳnh Phú Sổ sáng lập. 

Huỳnh Phú Sổ, còn được gọi là "Thầy Tư Hoà Hảo", "Đức Huỳnh Giáo chủ", khi đó chưa 

đầy 18 tuổi, tuyên bố mình là bậc "Sinh nhi tri", biết được quá khứ nhìn thấu tương lai, được 

thọ mệnh cùng với Phật A-di-đà và Phật Thích-ca Mâu-ni, xuống hạ giới có nhiệm vụ truyền 

bá cho dân chúng tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương để Chấn hưng Phật giáo, cứu độ chúng sinh 

khỏi sông mê, biển khổ và "đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc". Ông chữa bệnh cho người 

dân bằng các bài thuốc nam do ông kê toa hoặc nước lã, giấy vàng, lá xoài, lá ổi, bông trang, 

bông thọ, đồng thời qua đó ông truyền dạy giáo lý bằng những bài sám giảng (còn gọi là sấm 

giảng) do ông soạn thảo. Vì vậy chỉ trong vòng 2 năm từ 1937 đến 1939 số người tin theo 

ông đã khá đông và ông trở nên nổi tiếng khắp vùng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Ph%C3%BA_S%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Ph%C3%BA_S%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_M%C3%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/1939
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Ph%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-Census2019-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ch%C3%A2u_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_M%E1%BB%B9,_Ph%C3%BA_T%C3%A2n_(An_Giang)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_T%C3%A2n,_An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/1939
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Ph%C3%BA_S%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/A-di-%C4%91%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BA%A1t-%C4%91a_C%E1%BB%93-%C4%91%C3%A0m
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_B%E1%BB%ADu_S%C6%A1n_K%E1%BB%B3_H%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/1937
https://vi.wikipedia.org/wiki/1939
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o.png
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Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (tức 4 tháng 7 năm 1939), Huỳnh Phú Sổ bắt đầu khai đạo, 

khi ông chưa tròn 20 tuổi. Nơi tổ chức lễ khai đạo chính là gia đình ông. Ông đã lấy tên ngôi 

làng Hòa Hảo nơi mình sinh ra để đặt tên cho tôn giáo mới của mình: Phật giáo Hòa Hảo. 

Sau đó, ông được các tín đồ suy tôn làm thầy tổ, và gọi ông bằng cái tên tôn kính là Đức Tôn 

Sư, Đức Thầy. 

Kể từ đó, ông lần lượt làm nhiều bài thơ ca, sau được tập hợp lại thành quyển Sấm giảng thi 

văn giáo lý, nội dung cốt lõi là giáo lý của Đức Phật Thích Ca, và có phần gần gũi với tư 

tưởng thần bí và tín ngưỡng dân gian ở Nam Bộ lúc bấy giờ. 

 

Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, xưa thuộc làng Hòa Hảo, nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang. 

Thời kỳ 1941 – 1944 

Sang năm 1941, đạo Hòa Hảo tiếp tục gia tăng số lượng tín đồ của mình một cách nhanh 

chóng. Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp lo ngại Nhật tranh thủ giáo phái Hòa Hảo nên đã 

câu thúc Huỳnh Phú Sổ ở Châu Đốc, Bạc Liêu, Cần Thơ. Năm 1942, Nhật vận động được 

ông về Sài Gòn. Tại đây, ông đã vận động được nhiều nhân vật hoạt động chính trị thân Nhật 

vào đạo Hòa Hảo để gây thanh thế, đồng thời thời gian này nhiều thanh niên theo đạo Hòa 

Hảo cũng tham gia các tổ chức của Nhật. Năm 1944, Phật giáo Hòa Hảo thành lập lực lượng 

vũ trang dưới tên gọi Đội Bảo An.[2] 

Thời kỳ 1945 – 1955 

Xung đột với Việt Minh 

Tây Nam Bộ là nơi phát tích của giáo phái Hòa Hảo, với đa số tín đồ là những người dân 

hiền hòa, yêu nước. Nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban nhân dân Nam 

Bộ mới thành lập sau Cách mạng tháng Tám đã mời người sáng lập giáo phái là Huỳnh Phú 

Sổ giữ chức ủy viên đặc biệt của Ủy ban. Tuy nhiên, Việt Minh cho rằng một số lãnh đạo 

Hòa Hảo có nhiều tham vọng về quyền hành đã lợi dụng danh nghĩa của giáo phái Hòa Hỏa 

đòi giao những tỉnh có đông tín đồ (như Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc) cho họ quản lý. 

Khi yêu sách này không được đáp ứng, họ 2 lần tổ chức biểu tình tuần hành, kéo vào thị xã 

Long Xuyên (cuối tháng 8-1945) và thị xã Châu Đốc (đầu tháng 9-1945) định gây bạo loạn 

cướp chính quyền. Lực lượng vũ trang cách mạng được huy động đến kịp thời giải 
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tán.[3] Theo Archimedes L.A Patti, Hòa Hảo chống lại chủ trương của Việt Minh muốn đàm 

phán với Đồng Minh nên tổ chức biểu tình đòi vũ trang quần chúng chống lại việc quân Anh, 

Pháp đổ bộ vào Nam Kỳ[4]. 

Ngày 8/9/1945, những người đứng đầu Phật giáo Hòa Hảo lại tổ chức tuần hành ở thị xã Cần 

Thơ với khẩu hiệu chống thực dân Pháp và chống độc tài. Việt Minh cho rằng Hòa Hảo 

muốn cướp chính quyền.[5] Chính quyền tỉnh Cần Thơ giải tán cuộc biểu tình này, bắt những 

người cầm đầu, đưa ra tòa xét xử và kết án tử hình 3 người đứng đầu. Đối với tín đồ, chính 

quyền giải thích ý đồ của lãnh đạo Hòa Hảo, khuyên họ trở về nhà tiếp tục làm ăn, không để 

bị lợi dụng.[3] Huỳnh Phú Sổ giải thích với lãnh đạo Việt Minh Trần Văn Giàu đây là cuộc 

biểu tình của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để biểu thị quan điểm đấu tranh chống thực dân Pháp 

và chống độc tài[5]. Ngày 9 tháng 9 năm 1945, Việt Minh cho Quốc gia Tự vệ Cuộc bao vây 

trụ sở Phật giáo Hòa Hảo ở số 8 đường Sohier, Sài Gòn để bắt Huỳnh Phú Sổ nhưng ông 

trốn thoát.[6] Sau cuộc biểu tình tại Cần Thơ, Hòa Hảo bị Việt Minh bắt bớ, đàn áp[5]. Hòa 

Hảo cho rằng trong năm 1945 khoảng 10.000 tín đồ và cán bộ của họ bị Việt Minh sát hại[7]. 

Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân, ngày 6 tháng 2 năm 1946, tại Chợ Mới (Long Xuyên), 

Nguyễn Hữu Xuyến, Trung đoàn trưởng Khu 8 của Việt Minh, đã ký với Trần Văn Soái 

(Năm Lửa), thủ lĩnh một nhóm Hòa Hảo Dân Xã, một thỏa ước nhằm gác bỏ mọi hiềm khích 

và hiểu lầm cũ, cùng nhau đoàn kết chống thực dân Pháp[3]. Thỏa ước này gồm 3 điều 

khoản: 

Hai bên cam kết không chống lại nhau. 

Khi một bên bị Pháp tấn công thì bên kia ứng cứu. 

Hai bên phối hợp tổ chức đánh Pháp. 

Tháng 6 năm 1946 Hòa Hảo tổ chức lại lực lượng vũ trang lấy tên Nghĩa quân Cách mạng 

Vệ quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực[8]. Ngày 21/9/1946, Hòa Hảo thành lập Việt Nam 

Dân chủ Xã hội Đảng. 

Ngày 14/11/1946, Huỳnh Phú Sổ tham gia Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ với 

chức vụ ủy viên đặc biệt. Lực lượng vũ trang Hòa Hảo tham gia vào Vệ quốc đoàn do Nguyễn 

Bình chỉ huy nhưng không chấp nhận các chính trị viên do cấp trên gửi xuống. Tuy nhận lời 

tham gia Ủy ban Hành chánh Kháng chiến, Huỳnh Phú Sổ vẫn ngầm hoạt động chống lại 

chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 20/4/1946, Hòa Hảo cùng một số tổ chức 

khác tại miền Nam thành lập Mặt trận Quốc gia liên hiệp để tự tổ chức chống Pháp tại miền 

Nam Việt Nam. Mặt trận bầu Huỳnh Phú Sổ (dùng bí danh) làm Chủ tịch. Mặt trận này có 

lập trường chống lại chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[9][10] Mặt trận quyết định ủng 

hộ chính phủ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ để từ đó tiến tới thành lập một chính quyền thống nhất 

Việt Nam. Nguyễn Hòa Hiệp, Tư lệnh Đệ tam sư đoàn ra thông cáo kêu gọi lực lượng kháng 

chiến chống Pháp ở Nam Bộ hãy ngưng chiến: "Chính phủ Pháp đã bằng lòng để cho chúng 

ta có quân đội và chính phủ riêng. Hai dân tộc Pháp và Nam Kỳ sẽ sống bình đẳng. Vậy các 

chiến sĩ đang chiến đấu, hãy ngừng chiến ngay". 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-lichsuTNB-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-thanhnam10-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-lichsuTNB-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Ph%C3%BA_S%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Gi%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-thanhnam10-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/9_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_T%E1%BB%B1_v%E1%BB%87_Cu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-thanhnam5-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-thanhnam10-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-lichsuTNB-3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_trang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_qu%C3%A2n_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_V%E1%BB%87_qu%E1%BB%91c_Li%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99i_Nguy%E1%BB%85n_Trung_Tr%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_qu%C3%A2n_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_V%E1%BB%87_qu%E1%BB%91c_Li%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99i_Nguy%E1%BB%85n_Trung_Tr%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_Qu%E1%BB%91c_gia_li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-hh1-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-10
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Nam_K%E1%BB%B3


 
 

- 160 - 

 

Ngày 17 tháng 2 năm 1947, đại diện của Huỳnh Phú Sổ là Nguyễn Bảo Toàn cùng với lãnh 

đạo các đảng quốc gia khác như: Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách mạng Đồng minh 

Hội), Nguyễn Tường Tam (Việt Nam Quốc dân đảng) thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc 

gia Liên hiệp với mục đích hậu thuẫn Bảo Đại đàm phán với Pháp thành lập Quốc gia Việt 

Nam. Theo kế hoạch của các đảng phái quốc gia tại miền Nam Việt Nam, Hòa Hảo cùng các 

đảng phái, tôn giáo khác sẽ dùng lực lượng vũ trang của mình từ Đông Nam Bộ (khu 7) về 

Tây Nam Bộ (khu 8, khu 9) lấy Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa, nắm lấy các nguồn tiếp 

liệu lương thực và kiểm soát các đường giao thông giữa chiến khu 7 (nơi Ủy ban Hành chánh 

Kháng chiến Nam Bộ đặt căn cứ), và hai chiến khu 8, 9 để cô lập Nguyễn Bình ở chiến khu 

7, vô hiệu hóa lực lượng bộ đội Việt Minh trong hai chiến khu 8 và 9, làm bàn đạp tiến tới 

vị thế chủ lực lãnh đạo ở vùng Nam Bộ. Về mặt chính trị, dưới danh nghĩa của Mặt trận 

Thống nhất Quốc gia Liên hiệp sẽ tạo thế liên kết với các đảng phái quốc gia ở miền Bắc đã 

lưu vong sang Trung Hoa, tuyên bố không chấp nhận quyền lãnh đạo Việt Nam của Hồ Chí 

Minh và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[11]. Đầu tháng 4/1947, các đơn vị vũ trang 

của Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Việt, Bình Xuyên di chuyển về Đồng Tháp Mười lập căn cứ. 

Trên đường hành quân, các đơn vị quân sự này bị chi đội 18 và chi đội 12 Vệ quốc đoàn 

phục kích ngăn chặn. Họ còn bị phi cơ Pháp bắn phá. Chỉ có một số đơn vị Hòa Hảo và Đại 

Việt đến nơi nhờ thông thuộc địa bàn. Các đơn vị Cao Đài và Bình Xuyên bị kẹt lại khu 

7.[11] 

Sau một thời gian tạm hòa hoãn với Việt Minh, từ tháng 3-1947, nhóm Trần Văn Soái không 

tham gia kháng chiến do Việt Minh lãnh đạo nữa, mà cùng một tiểu đoàn lê dương Pháp mở 

cuộc càn quét lớn vào 5 làng ở vùng Tân Châu (Châu Đốc). Đại đội 65 Vệ quốc đoàn cùng 

dân quân du kích địa phương đã đánh trả quyết liệt, buộc lực lượng của Năm Lửa và quân 

Pháp phải rút lui.[3] Cuối tháng 3 đầu tháng 4-1947 ở Tịnh Biên, Tri Tôn (Châu Đốc), lực 

lượng vũ trang Hòa Hảo và Cao Đài Tây Ninh liên tục đánh phá vùng Việt Minh kiểm soát, 

tàn sát thường dân, đốt phá xóm làng, truy lùng cán bộ Việt Minh và quần chúng cốt cán của 

Việt Minh.[3] Ngược lại, các đơn vị Vệ quốc đoàn do Việt Minh chỉ huy tại miền Tây Nam 

Bộ đã càn quét các vùng do Hòa Hảo kiểm soát, đốt phá nhà cửa, lương thực, giết hại thường 

dân theo đạo Hòa Hảo.[12] 

Đầu tháng 4/1947, các đơn vị vũ trang của Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Việt, Bình Xuyên di 

chuyển về Đồng Tháp Mười lập căn cứ. Trên đường hành quân, các đơn vị quân sự này bị 

chi đội 18 và chi đội 12 Vệ quốc đoàn phục kích ngăn chặn. Họ còn bị phi cơ Pháp bắn phá. 

Chỉ có một số đơn vị Hòa Hảo và Đại Việt đến nơi nhờ thông thuộc địa bàn. Các đơn vị Cao 

Đài và Bình Xuyên bị kẹt lại khu 7.[11] Theo Việt Minh, những người cầm đầu Dân xã Hòa 

Hảo phát động một cuộc thanh trừng ở Tây Nam Bộ vào ngày 6/4/1947. Những người dân 

không ủng hộ Dân xã Hòa Hảo đều bị xem là kẻ thù, bị giết, buộc đá vào cổ, thả trôi sông. 

Dân chúng vô cùng phẫn uất trước hành động dã man của Dân xã Hòa Hảo.[3] Ngoài việc 

giết hại dân thường, quân Dân xã Hòa Hảo còn tổ chức các hành động càn quét chống Việt 

Minh ở các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Cần Thơ.[3] 

Ngày 16 tháng 4 năm 1947 Huỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp 

Mười để hòa giải xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Ông dự Hội nghị với Việt 

Minh do Bửu Vinh mời, họp tại làng Tạ Phú, Đốc Vàng, tỉnh Long Xuyên. Trong phiên họp, 
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đèn tắt và có tiếng súng nổ, cận vệ của ông chạy thoát về báo lại. Ngay đêm đó, có thủ bút 

của ông viết, gửi cho các Tư lệnh Lực lượng Phật giáo Hòa Hảo: 

Ông Trần Văn Soái và Ông Nguyễn Giác Ngộ; 

Tôi vừa hội hiệp với ông Bửu Vinh, bỗng có sự biến cố xảy ra, tôi và ông Vinh xuýt chết, 

chưa rõ nguyên nhân, còn điều tra, trong mấy anh em phòng vệ không biết chết hay chạy đi, 

nếu có ai về báo cáo rằng tôi bị bắt hay mưu sát thì các ông đừng náo động. 

Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu, hãy đóng quân y tại chỗ. 

Sáng ngày, tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh điều tra kỹ lưỡng rồi sẽ về sau. 

Phải triệt để tuân lịnh. 

Ngày 16-4-1947: 9 giờ 15 đêm 

Ký tên: S 

Từ đó người ta không có tin tức về ông. Hòa Hảo tin rằng Việt Minh đã hãm hại ông sau khi 

đã viết lá thư đêm đó. Khi mất tích ông 27 tuổi. Các tài liệu của phương Tây, Việt Nam Cộng 

hòa cho rằng Việt Minh thủ tiêu ông[13][14][15]. Tài liệu của công an Việt Nam thừa nhận 

Huỳnh Phú Sổ đã bị Việt Minh bắt và xử tử ngày 22 tháng 12 năm 1947 tại Long Xuyên[16]. 

Ủng hộ Quốc gia Việt Nam 

Sau khi Huỳnh Phú Sổ mất tích, quan hệ Hòa Hảo - Việt Minh hoàn toàn đổ vỡ. Chi đội 2 

Lưu động Vệ quốc đoàn do Trần Văn Soái chỉ huy ly khai khỏi Vệ quốc đoàn[17]. Những 

người chống Việt Minh trong đạo Hòa Hảo hợp tác với Pháp và được Pháp hỗ trợ trang bị 

và cung cấp tiền bạc[3]. Phật giáo Hòa Hảo lập ra nhiều đơn vị vũ trang mới ngoài những 

đơn vị vũ trang khác thành lập từ năm 1944, chiếm cứ một số vùng ở Tây Nam Bộ.[3] Lực 

lượng vũ trang Hòa Hảo chia thành 4 nhóm kiểm soát các khu vực khác nhau tại miền Tây 

Nam Bộ. Các nhóm này gồm:Nhóm Trần Văn Soái (Năm Lửa), đóng tại Cái Vồn (Vĩnh 

Long). 

Nhóm Lâm Thành Nguyên (Hai Ngoán), đóng tại Cái Dầu (Châu Đốc). 

Nhóm Lê Quang Vinh (Ba Cụt), đóng tại Thốt Nốt (Long Xuyên). 

Nhóm Nguyễn Giác Ngộ, đóng tại Chợ Mới (Long Xuyên).[3] 

Năm 1947, các lực lượng Việt Minh vừa tổ chức tuyên truyền vũ trang, vừa mở một trận 

đánh lớn tại Kinh 13. Chỉ huy quân sự của Dân xã Hòa Hảo tuyên truyền: "Súng Việt Minh 

bắn không nổ!", xua tín đồ tràn vào trận địa của Việt Minh. Lực lượng vũ trang của Việt 

Minh một mặt giải thích cho các tín đồ hiểu, mặt khác đánh quân của Dân xã Hòa Hảo, diệt 

nhiều lính, thu nhiều súng, có 1 Bazoka. Ở khu vực giữa Phú An - Phú Lâm (Tân Châu), Đại 

đội 65 đánh bật lực lượng của Dân xã ra khỏi vùng này. Việt Minh mở rộng công tác vũ 

trang tuyên truyền về hướng Thoại Sơn, tiếp tục tiến công ở Ba Thê, đánh lính lê dương đi 

tàu sắt đổ bộ lên Mốp Văn và Núi Sập, diệt trên 200 lính.[3] 
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Ngày 18/5/1947, Trần Văn Soái và Đại tá Cluzet, tư lệnh quân đội Pháp tại miền Tây Nam 

Bộ ký kết Hiệp ước liên quân tại Cần Thơ. Phật giáo Hòa Hảo và lực lượng quân sự của họ 

được Pháp và Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ công nhận. Pháp cho phép Hòa Hảo kiểm soát một 

vùng rộng lớn ở Miền Tây (Hậu Giang), đặt Tổng hành dinh tại Cái Vồn, Cần thơ.[18] Hòa 

Hảo được sử dụng quân đội riêng do sĩ quan Hòa Hảo chỉ huy để bảo vệ tín đồ, được cử đại 

diện trong các hội đồng hành chính, được phát triển lực lượng võ trang và mang phù hiệu 

riêng của Phật giáo Hòa Hảo. Quân lực Hòa Hảo hoạt động một mình, nhưng có thể yêu cầu 

quân đội Pháp yểm trợ khi cần thiết. Ngược lại Phật giáo Hòa Hảo cam kết tôn trọng luật 

pháp của Pháp, từ chối mọi cộng tác với Việt Minh, và trục xuất mọi cơ quan, nhân sự, hoạt 

động của Việt Minh ra khỏi các khu vực Hòa Hảo, phối hợp hành quân với quân đội Pháp 

chống lại Việt Minh, hợp tác với bộ tư lệnh Pháp và Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ. Trần Văn 

Soái được Bộ tư lệnh Pháp phong thiếu tướng, các sĩ quan Hòa Hảo khác cũng được phong 

cấp.[17] 

Tháng 6/1947, nhằm thu hút tín đồ Hòa Hảo tạo thành khối đoàn kết các lực lượng chống 

Pháp, Việt Minh thành lập Ban Hòa Hảo vận tại Chợ Mới - Nhà Bàn, tập trung hoạt động 

vùng Long Xuyên, Châu Đốc, tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc, vận động tín đồ 

Hòa Hảo cùng toàn dân kháng chiến chống xâm lược Pháp.[3] 

Do Phật giáo Hòa Hảo có tín đồ rất đông ở miền Tây, nhất là các tỉnh: Long Xuyên, Châu 

Đốc, Hà Tiên, Cần Thơ… Đạo này có tổ chức chính trị là Việt Nam Dân chủ Xã hội 

Đảng làm nòng cốt, nên có nhiều diễn biến phức tạp ngay cả trong nội bộ của đạo. Các lực 

lượng vũ trang Hòa Hảo hợp tác với Pháp chống lại Việt Minh, khủng bố quần chúng ủng 

hộ Việt Minh, gây ra nhiều tội ác.[3] Dù vậy, một bộ phận tín đồ là nông dân, khi Việt Minh 

tích cực vận động thì lần lượt họ giác ngộ và tham gia cuộc kháng chiến do Việt Minh lãnh 

đạo. Sư thúc Hòa Hảo Huỳnh Văn Trí là người chỉ huy một đơn vị vũ trang trong kháng 

chiến đã có công lớn trong công cuộc vận động tín đồ Hòa Hảo tham gia kháng chiến. Trong 

những năm 1949 - 1950, nhiều đồn bót đã án binh bất động, "trung lập hóa", tránh không 

đụng độ với lực lượng Việt Minh.[3] 

Thời kỳ 1955-1975 

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa sau khi thành lập năm 1956 thì đã mở những cuộc hành quân 

như "Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng" rồi "Chiến dịch Nguyễn Huệ" để bình định các giáo phái 

hầu thống nhất quân lực. Các lãnh tụ Hòa Hảo như tướng Trần Văn Soái (biệt danh Năm 

Lửa) rút về cố thủ Đồng Tháp; tướng Lê Quang Vinh (Ba Cụt) thì đem quân về chống giữ 

ở Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá. Bị truy nã Trần Văn Soái ra hàng còn Lê Quang Vinh 

thì bị bắt, sau đem xử tử.[19] 

Năm 1964, sau khi Nền Đệ Nhất Cộng hòa bị lật đổ, trung tướng Nguyển Giác Ngộ là Ủy 

viên đặc trách tôn giáo trong Hội đồng tướng lãnh, từ đó Phật giáo Hòa Hảo có cơ hội phục 

hồi tổ chức, xây dựng mở mang các cơ sở tôn giáo, văn hóa, xã hội. Hệ thống Ban trị sự 

được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở (hình thành cơ cấu tổ chức 4 cấp trung 

ương, tỉnh, huyện, xã). Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng cũng được củng cố để hỗ trợ cho 

đạo. Ngày 18-11-1964, Hội đồng Trị Sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được thành 

lập, đồng thời cơ quan lãnh đạo Hòa Hảo có sự phân đôi thành 2 ban trị sự trung ương: phái 
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cũ do Lương Trọng Tường, phái mới do Huỳnh Văn Nhiệm đứng đầu. Theo kiểm kê năm 

1965, Phật giáo Hòa Hảo chỉ có một ít chùa, có 390 Độc giảng đường, tín đồ chừng 4 triệu 

ở khắp các tỉnh Nam Phần, đặc biệt các tỉnh có đông đảo tín đồ là Châu Đốc, Long Xuyên, 

Sa Đéc, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long. 

Năm 1972, Lê Quang Liêm tách ra khỏi phái cũ của Lương Trọng Tường thành lập ban trị 

sự trung ương mới. Lúc này đạo Hòa Hảo có tới 3 ban trị sự trung ương cùng tồn tại cho 

đến thống nhất đất nước. Dù phân hóa, Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát triển vào thời Đệ 

Nhị Cộng hòa trong đó một sự kiện lớn là việc thành lập Viện Đại học Hòa Hảo năm 1972 ở 

Long Xuyên. Tính đến thời điểm Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, các nhóm Hòa Hảo điều hành 

tổng cộng sáu trường trung học phổ thông, một viện đại học và hai bệnh viện. Tất cả những 

cơ sở này sau đó đều bị chính quyền mới trưng dụng quốc hữu hóa.[20] 

Thời kỳ 1976-1998  

Trong giai đoạn này, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo không được phép hoạt động. Tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo thực hiện các hoạt động tín ngưỡng tại nhà. Một số tổ chức chính trị và vũ 

trang của tín đồ Hòa Hảo tiếp tục hoạt động chống chính quyền.[21] 

Thời kỳ 199-nay 

Phật giáo Hoà Hảo được hoạt động trở lại. Thành lập Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật 

giáo Hòa Hảo, xây dựng đường hướng Vì Đạo Pháp – Vì Dân tộc, thông qua hiến chương 

và chương trình đạo sự, hướng dẫn thống nhất toàn đạo tu đúng giáo lý, giáo luật, tôn chỉ 

hành đạo thuần tuý chơn truyền của Phật giáo Hòa Hảo.[22] 

Từ năm 1999, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo được phép tổ chức Lễ Khai sáng Đạo Phật giáo Hoà 

Hảo (18/5 ÂL) và Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25/11 ÂL) hằng năm.[23] 

Đến nay, Phật giáo Hòa Hảo phát triển chú yếu trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có 

397 Ban Trị sự cơ sở ở 17 tỉnh, thành với số lượng tín đồ trên 7 triệu người. 

Theo đài RFA thì mỗi lần có các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa Hảo, chỉ có tín đồ thuộc các 

chi phái nằm trong giáo hội Phật giáo Hòa hảo chính thức do nhà nước quy định mới được 

làm lễ tại chùa Quang Minh Tự, các nhóm tín đồ không có giấy phép thì không được vào 

làm lễ[24][25]. 

Giáo lý Hòa Hảo 

 

Sấm giảng Thi văn Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C6%B0%C6%A1ng_Tr%E1%BB%8Dng_T%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%E1%BB%B3nh_V%C4%83n_Nhi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1972
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_30_th%C3%A1ng_4_n%C4%83m_1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_Nh%E1%BB%8B_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_Nh%E1%BB%8B_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1972
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-22
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-23
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-rfa1-24
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_H%C3%B2a_H%E1%BA%A3o#cite_note-rfa2-25
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:S%E1%BA%A5m_gi%E1%BA%A3ng_PGHH.jpg
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Giáo lý Hòa Hảo được thể hiện trong những bài sấm kệ do Huỳnh Phú Sổ biên soạn, bao 

gồm 2 phần: Sấm Giảng giáo lý và Thi Văn giáo lý. 

Phần thứ nhất: Sấm Giảng Thi văn Giáo lý. Phần này gồm 6 quyển giảng: 

1. Quyển thứ nhất: Sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Viết theo lối văn lục bát, dài 912 

câu. 

2. Quyển thứ nhì: Kệ dân của người khùng. Viết theo lối văn thất ngôn trường thiên, dài 476 

câu. 

3. Quyển thứ ba: Sám Giảng. Viết theo lối văn lục bát, dài 612 câu. 

4. Quyển thứ tư: Giác mê tâm kệ. Viết theo thể văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu. 

5. Quyển thứ năm: Khuyến thiện. Quyển này dài 776 câu, đoạn đầu và đoạn cuối viết theo 

thể thơ lục bát, đoạn giữa theo lối thơ thất ngôn trường thiên. 

6. Quyển thứ sáu: Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Quyển này viết theo lối văn 

xuôi (tản văn), trình bày toàn bộ tôn chỉ, giới luật của Đạo. 

Phần thứ hai: Thi Văn Giáo Lý. Phần này bao gồm hơn 200 bài thi thơ do Huỳnh Phú Sổ 

viết từ năm Kỷ Mão (1939) đến năm Đinh Hợi (1947). 

Có thể coi giáo lý Hòa Hảo là sự tiếp thu và nâng cao tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương của Đoàn 

Minh Huyên, gồm phần "Học Phật" và phần "Tu nhân": 

Phần "Học Phật": chủ yếu dựa vào giáo lý đạo Phật song được giản lược nhiều và có thêm 

bớt đôi chút. Tinh thần chính là khuyên tín đồ ăn ngay ở hiền. 

Phần "Tu nhân": theo giáo lý Hòa Hảo tu nhân có nghĩa là tu "tứ ân hiếu nghĩa"- đó là 4 điều 

Đoàn Minh Huyên, đã chỉ ra, bao gồm Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân 

loại, Ân tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Đạo Hòa Hảo khuyên tín đồ vừa học Phật vừa tu nhân để tạo nên công đức. Có công đức để 

trở thành bậc hiền nhân. Song, họ đặc biệt yêu cầu tín đạo phải tu nhân, cho rằng việc tu 

hành phải dựa trên đạo đức, trước hết đạo làm người: Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi 

tiên (Ngàn kinh muôn điển, hiếu nghĩa trước tiên); Dục tu Tiên Đạo, tiên tu Nhơn Đạo. Nhơn 

Đạo bất tu, Tiên Đạo viễn hỹ (Muốn tu thành Tiên Đạo, trước hết phải tu đạo làm người, đạo 

người mà không tu thì Tiên Đạo còn xa vời). 

Nghi lễ và tổ chức 

Thờ phượng 

Giáo lý Phật giáo Hoà Hảo chủ trương thờ phượng đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, trở về 

với nội tâm hơn là hình tướng bên ngoài, đúng với tinh thần vô vi mà Đức Phật Thích Ca đã 

đề xướng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C3%A0n_Minh_Huy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C3%A0n_Minh_Huy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_b%E1%BA%A3o
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Người tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thờ cúng ba ngôi hương án tại nhà, bao gồm: 

 Thứ nhất là Ngôi thờ Cửu Huyền Thất Tổ: thờ cúng tổ tiên, theo đạo lý uống 

nước nhớ nguồn. 

 Thứ hai là Ngôi thờ Tam Bảo: thờ Thập phương Phật, Pháp, Tăng. Ngôi thờ 

này có đặt một tấm vải màu nâu (gọi là Trần Dà) tượng trưng cho sự thoát tục và sự đoàn 

kết. Chúng ta hãy xem qua lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ: 

"Nhưng riêng về cư-sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa; nên thờ đơn-giản cho lòng tin-tưởng 

trở lại tâm hồn hơn ở vào các sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước chúng ta thờ trần điều là di 

tích của Đức Phật Thầy Tây-An để lại. Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng 

cùng tông-phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn-chỉ của Đức Phật, nên toàn-thể người 

trong Đạo đổi lại màu dà. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu dà để biểu-hiện cho sự 

thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng 

trưng cho sự hòa-hiệp của nhân-loại không phân biệt chủng tộc và cá-nhân. Vì vậy chúng ta 

dùng nó trong chỗ thờ-phượng để tiêu-biểu cho tinh-thần vô thượng của nhà Phật". 

 Thứ ba là Ngôi Thông Thiên: đặt ngoài trời. 

"Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu-biểu 

cho sự trong sạch, bông hoa tiêu-biểu cho sự tinh khiết, còn nhang, dùng đặng bán mùi uế-

trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà cúng món chi cũng 

đặng". (lời Đức Huỳnh Giáo chủ). 

Như trên thì, ngôi thờ Tam Bảo và ngôi Thông Thiên chỉ đặt lư hương, bình hoa, ly nước 

sạch, ngoài ra không cúng gì khác nữa. Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ thì ngoài ba thứ trên có 

thể dâng cúng thêm thực phẩm: bánh trái, thức ăn nhưng nên cúng chay. 

Hành lễ 

Huỳnh Phú Sổ dạy: 

"Chỉ thờ lạy Đức Phật, Tổ-tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh-hùng cứu quốc. 

Với những kẻ khác, nên bỏ hẳn sự lạy lục người sống, cho đến Thầy mình cũng vậy, chỉ xá 

thôi." 

Các ngày lễ tết 

Các ngày Lễ kỷ niệm trong Đạo đều tổ chức vào ngày âm lịch. Trong một năm, theo âm 

lịch đạo Hòa Hảo có các ngày lễ, Tết chính: 

Ngày 1 tháng Giêng: Tết Nguyên Đán 

Ngày Rằm tháng Giêng: Lễ Thượng Nguyên 

Ngày 25 tháng 2: ngày Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt 

Ngày 8 tháng 4: Lễ Phật đản 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_ti%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Ph%E1%BA%ADt_%C4%90%E1%BA%A3n
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Ngày 18 tháng 5: Lễ Khai sáng Đạo Phật giáo Hoà Hảo 

Ngày Rằm tháng 7: Lễ Trung Nguyên, Vu Lan Báo Hiếu 

Ngày 12 tháng 8: Vía Phật Thầy Tây An 

Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ Ngươn 

Ngày 17 tháng 11: Lễ Phật A-di-đà 

Ngày 25 tháng 11: Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo chủ. 

Ngày 8 tháng Chạp: Lễ Phật thành đạo 

  

_________________________________________________________________  

    C H Ư Ơ N G  B Ả Y     

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN                TR. 183 

Trước đây. nước ta  có Tam giáo đồng nguyên, trong nước, các tôn giáo đều sống hòa 

hợp với nhau, không những ai theo Đạo nào  thì theo Đạo nấy , mà  một người có khi 

còn theo cả 2 hay 3 đạo nữa . 

TƯ TƯỞNG  TAM GIÁO ĐỒNG  NGUYÊN     Tr.192 

của Dân tộc Việt Nam qua các thời đại 

(  Lê  Anh Dũng   01/06/2004 )  

 

LÃO GIÁO: TIÊN 

PHẬT GIÁO: PHẬT 

NHO GIÁO: THÁNH 

I.- PHẦN ĐÓNG GÓP 

TƯ TƯỞNG  CỦA CÁC VỊ TRONG TAM GIÁO QUA CÁC THỜI ĐẠI 

“ Ngay từ thế kỷ II, tư tưởng Tam giáo đồng nguyên đã xuất hiện ở Việt Nam, mà bấy giờ tên 

gọi là Giao Chỉ Bộ (từ năm 111 trước công nguyên) rồi là Giao Châu (từ năm 203). Giao Chỉ thời 

Sĩ Tiếp (sử Việt Nam viết là Sĩ Nhiếp) là nơi giao lưu Văn hóa Việt-Ấn-Hán, là nơi hội tụ và 

dung hòa các Iồng tư tưởng Ấn-Hán (Phật, Nho, Đạo) với văn hóa bản địa. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/A-di-%C4%91%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_ch%E1%BA%A1p


 
 

- 167 - 

 

Một bằng chứng là MÂU BÁC, cũng gọi Mâu tử (sinh khoảng năm 165 hay 170, mất khoảng 

230). Ông tên là Dung, tự Tử Bác, người gốc Thang Ngô (Thương Ngô), Giao Chỉ,. Từ Trung 

Quốc sang Việt Nam tỵ loạn vào thế kỷ II, tài kiêm văn, võ. Về văn, ông viết Lý hoặc Iận nổi 

tiếng. Lúc đầu nhan đề tác phẩm này là Trị hoặc Iận, nhưng từ đời Đường Cao tông (tức Lý Trị, tại 

vị 650-633) vì kiêng húy của Lý Trị mà tác phẩm đổi nhan đề thành Lý hoặc Iận. 

Lê Mạnh Thát khẳng định sách này được viết khoảng năm 198. 

 

Trong Lý hoặc Iận, Mâu Tử cho biết: sau khi mẹ mất, không muốn làm quan, ông đắm mình 

học Tam giáo. “Từ đó, dốc chí vào đạo Phật, gồm ngẫm Lão Tử năm ngàn chữ, ngậm 

Huyền diệu làm rượu ngon, xem Ngũ kinh làm đàn sáo.” 

[1] Điều này cho thấy rằng Tam giáo đã hiện diện đề huề trong thời Sĩ Tiếp làm thái thú Giao 

Chỉ. Tinh thần hòa đồng từ buổi ban sơ đó đã là yếu tố để tư tưởng Tam giáo đồng nguyên 

trở thành một nét bản sắc Văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những 

thế kỷ sau, được nhiều danh gia phát biểu qua các triều đại. Sau đây là một số trường 

hợp tiêu biểu: 

 

1. VIÊN CHIẾU (999-1091). 

 

Viên Chiếu sống dưới đời Lý, thế danh là Mai Trực, quê làng Phúc Đường, huyện Long 

Đàm, là thiền sư đời thứ bảy dòng thiền Quan Bích (Việt Nam). Tác phẩm của ông có: 

Dược Sư thập nhị nguyện văn, Tán Viên giác kinh, Thập nhị bồ tát hành tu chứng 

đạo tràng, Tham đồ hiển quyết.[2] 

 

Khi được hỏi về ý nghĩa của Phật và Thánh (Nho), Thiền sư Viên Chiếu đáp: 

 

Trú tắc kim ô chiếu, 

Dạ lai ngọc thố minh.[3] 

 

 Ngày thì mặt nhựt sáng soi, 

Đêm về vằng vặc khung trời ánh trăng. 

 

Sư ngụ ý bảo tuy ứng dụng của Phật và Thánh (Nho) trong đời khác nhau, nhưng đều nhằm 

đem lại cho đời ánh - 167 -ung (giác ngộ), ví như ngày cần ánh - 167 -ung mặt trời (kim ô: 

quạ vàng), đêm cần ánh - 167 -ung vầng trăng (ngọc thố: thỏ ngọc). 

 

2. TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277). 

 

Vua tên thật là Trần Cảnh, quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường (huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định sau này). Tác phẩm có: Kiến trung thường lễ, Quốc triều thông chế, Khoá hư 

lục...[4]. 

Khi viết bài Tựa cho Thiền tông chỉ nam, vua ám chỉ rằng trách nhiệm độ đời của Phật hay 
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Nho vẫn là một: 

 

”Lục tổ có nói: ‘Bậc đại thánh và đại sư đời trước không khác gì nhau.’ Như thế đủ biết đại 

giáo lý của đức Phật ta lại phải nhờ tiên Thánh mà truyền lại cho đời.” [5] 

 

Trong bài Phổ khuyến phát bồ đề tâm, vua viết: 

 

Vị minh nhân vọng phân Tam giáo, 

Liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm.[6] 

 

(Chưa tỏ ngộ, người đời lầm lẫn phân biệt Tam giáo, 

Khi đạt chỗ gốc cội rồi thì cùng ngộ một Tâm.) 

 

Trong bài Tọa thiền Iận, vua so sánh Tam giáo về pháp môn tu luyện và nêu lên sự tương 

đồng như sau: 

 

”Thích-ca Văn phật vào núi Tuyết sơn, ngồi ngay ngắn trong sáu năm, chim bồ các làm tổ 

trên đầu, cỏ mọc xuyên qua bắp vế mà thân tâm vẫn bình thản. 

Tử Cơ [Đạo gia] ngồi tựa ghế, thân như cây khô, - 168 -ung như tro nguội. 

Nhan Hồi [Nho gia] ngồi quên ( Tọa vong ) , chân tay rời rã, thông minh dẹp bỏ, lìa xa cả 

Trí cả Ngu để hòa chung với Đạo lớn. 

Ba bậc thánh hiền của Tam giáo đời xưa đó đều nhờ ngồi định mà có thành tựu.” [7] 

 

Tuyết sơn tức là Hy-mã-lạp-sơn (Himalayas). Chim bồ các có sách dịch là chim thước, 

hoặc dịch là chim khách. Tử Cơ tức là Nam Quách Tử Cơ, được chép trong Nam hoa kinh 

của Trang tử. 

 

Trong bài Giới sát sinh văn, vua nêu lên chỗ tương đồng của Tam giáo về mặt hành thiện: 

 

”Sách Nho dạy làm điều nhân đức, kinh Lão dạy thương yêu người và vật, Phật chủ 

trương hãy giữ gìn giới cấm sát sinh…” [8] 

 

3.-  HƯƠNG HẢI (1631-1718). 

 

Thiền sư thế danh là Tổ Cầu, người làng Áng Độ, huyện Chân Phúc (sau là huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An). Lúc đầu ông làm tri phủ Triệu Phong (sau là tỉnh Quảng Trị), đời Hậu 

Lê, rồi tu ở cù lao Chàm (Quảng Nam), hiệu Huyền Cơ Thiện Giác, pháp tự là Minh Châu 

Hương Hải, trứ tác nhiều.[9] 

 

Trong một bài thơ Sư viết: Nguyên lai Tam giáo đồng nhất thể.[10] Như vậy, Sư khẳng 

định Tam giáo cùng một bản thể, nghĩa là cùng một nguồn gốc phát sinh. 
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So sánh Nho với Phật, ở một bài thơ khác, Sư kết Iận: 

 

Nho nguyên đãng đãng đăng di khoát, 

Pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm.[11] 

 

( Nguồn Nho bát ngát lên - 169 -ung rộng, 

Biển Phật trùng trùng vào càng sâu.) 

 

Trong bài Lý sự dung thông, Thiền sư Hương Hải đã lấy hình ảnh xe, thuyền làm ví dụ để 

so sánh hai khía cạnh phương tiện và công dụng của Tam giáo trong đời. Sư kết Iận Tam 

giáo ví như ba cỗ xe cùng đi đến một đích. 

Đối chiếu ba cặp phạm trù Tam cương, 

Ngũ thường (của Nho) với Tam nguyên, Ngũ khí (của Lão), và với Tam quy, Ngũ giới 

(của Phật) 

Sư có bài thơ hay như sau: 

 

Trong nơi danh giáo có ba, 

Nho hay giúp nước, sửa nhà, trị dân. 

Đạo thời dưỡng khí an thần, 

Thuốc trừ tà bệnh, chuyên cần luyện đan.[12] 

Thích độ nhân miễn tam đồ khổ,[13] 

Thoát cửu huyền thất Tổ siêu phương. 

Nho - 169 -ung Tam cương, Ngũ Thường, 

Đạo gìn Ngũ khí, giữ giềng Ba nguyên. 

Thích giáo nhân Tam quy, Ngũ giới, 

Thể một Đường xe phải Dụng Ba.[14] 

 

4. LÊ QUÝ ĐÔN (1726-1784). 

 

Ông tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, quê làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ. Ông làm quan 

đời Hậu Lê, giữ lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng. Tác phẩm rất nhiều, riêng khảo về 

đạo Nho có: Quần thư khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục, Âm chất văn chú, Vân đài 

loại ngữ, Xuân thu lược Iận, Dịch kinh phu thuyết, Thư kinh diễn nghĩa … 

 

Trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục, quyển IX: Thiền dật, Lê Quý Đôn đã bày tỏ - 169 -ung 

tôn kính Tam giáo bình đẳng và khuyến cáo một số nhà nho thiển cận như sau: 

 

”Đạo giáo của họ Phật, họ Lão thanh tĩnh hư vô, cao siêu tịch diệt, không hệ lụy đến 

sự vật, đấy cũng là đạo giáo của bậc cao minh - 169 -ung để tu dưỡng bản thân; đến 

những lời bàn Iận sâu rộng về đạo đức, về hình thần, không điều gì là không có ý 

nghĩa mầu nhiệm. Nhà nho chúng ta, cứ giữ thành kiến kia khác, thường thường bác 

bẻ, như thế có nên không?” [15] 
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5. NGÔ THÌ SĨ (1726-1780). 

 

Ông là cha của Ngô Thì Nhiệm, nhạc phụ của Phan Huy Ích. Ông tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ 

Phong Tiên sinh, đạo hiệu Nhị Thanh Cư sĩ. Ông làm quan đời hậu Lê, trứ tác nhiều tác 

phẩm như: 

Ngọ Phong văn tập, Bảo chướng hoành mô, Anh ngôn thi tập, Việt sử tiêu án, Quan 

lan thập vịnh, Nhị Thanh động tập... Cùng các con, ông hợp thành Ngô gia Văn 

phái.[16] 

 

Năm 1760, nhân trùng tu chùa Tam giáo (làng Kim Bảng), Ngô Thì Sĩ làm bài văn bia nêu 

lên ý kiến của ông về Tam giáo như sau: 

 

”Lời khuyên về tịnh độ của nhà Phật, lời bàn về cảnh tiên của nhà Đạo, thuyết tích chứa 

điều lành có thừa điềm tốt của nhà Nho, thảy đều đúng cả. 

Đạo Phật chủ trương Từ bi, 

Đạo gia Thanh tịnh, 

Nho gia lấy thuyết Nhân Nghĩa, Trung chính mở đường cương thường của Trời để 

dựng nên một trật tự cho Người.   

Điều thiết yếu là hợp thế giới hữu hình  ( Hữu ) vào một hư không siêu hình, ( Vô ) thu 

tất cả thiên hình vạn tượng khác nhau vào một chỗ Nhất quán.  Hưu  / Vô lưõng nhất. 

Nhập thế và xuất thế, tác dụng khác nhau mà Thể tính thì cũng một. 

Tôi cho rằng đạo lý chỉ có một mà thôi. Tự do, - 170 -ung suốt, không có phân chia đạo 

nọ đạo kia vậy. Liễu ngộ chỉ có bản tính yên lặng, giữ lấy chỉ là Tâm. 

Chỗ tịch diệt của Như lai, 

Chỗ hư vô của Lão quân, 

Chỗ không muốn nói của Phu tử đều là gom cái Tâm mình về chỗ Chánh mà 

thôi.” [17] 

 

Ngoài bài văn bia trên, xu hướng đề cao Tam giáo cùng một nguồn của Ngô Thì Sĩ còn bộc 

lộ trong các bài Ký động Nhị Thanh, Sớ hợp Tam giáo… [18] 

 

6.- NGÔ THÌ NHẬM (1746-1803). 

 

Ông người làng Thanh Oai, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, là con của Ngô Thì Sĩ, tự Hi 

Doãn, hiệu Đạt Hiên, lại có hiệu hải Lượng Thiền sư. Làm quan hai đời Hậu Lê và Tây 

sơn, giữ nhiều chức vụ quan trọng. 
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Ông cũng chủ trương Tam giáo một nguồn (nhất nguyên), và bày tỏ quan điểm của ông 

trong các tác phẩm như Thiên quân thái nhiên, bài Ký đình Thủy Nhất… [19] 

 

7. PHAN HUY ÍCH (1750-1822). 

 

Ông là con rể Ngô Thì Sĩ, em rể Ngô Thì Nhiệm. Ông tự Chi Hòa, hiệu Dụ Am và Đức 

Hiên. Làm quan chức Hàn lâm thừa chỉ, đốc đồng Thanh Hóa, v.v... Đời Tây Sơn, ông làm 

tả thị lang Bộ Hộ, tước Thụy nham hầu, đi sứ Trung Quốc về thăng Thị trung ngự sử. Ông 

lập Bảo chân quán để tu dưỡng. Trứ tác nhiều. 

 

Phan Huy Ích cũng theo thuyết Tam giáo một cội nguồn. Năm 1796, khi viết lời Tựa 

cho tác phẩm Trúc Lâm đại chân viên giác thanh của Ngô Thì Nhậm, ông bày tỏ quan điểm 

của ông về Tam giáo như sau: 

 

”Giáo lý Thích-ca tuy nói là không tịch hư vô, nhưng đại yếu vẫn là trừ bỏ hết mọi 

chướng lũy, thấy rõ chân như. Cho rằng ‘minh Tâm kiến Tính’ là việc cần kíp nhất, 

nếu đem so sánh với học thuyết ‘thành ý trí tri’ của nhà Nho ta, thật chẳng có gì là 

trái ngược.” 

 

Do cùng quan điểm với Ngô Thì Nhậm nên trong bài Tựa nói trên, Phan Huy Ích đã ca 

ngợi Ngô Thì Nhậm: 

 

”Tận Tính nhi cùng lý (thấu triệt được thiên Tính, hiểu rõ được Đạo lý), khu Thích dĩ 

nhập Nho (đưa đạo Phật vào đạo Nho), ông đã khiến cho tám bộ Phạn vương (Phật) 

không ra ngoài cung tường của Tố vương (Khổng tử).” [20] 

 

8. TRỊNH TUỆ (thế kỷ XVIII). 

 

Trịnh Tuệ thi đậu trạng nguyên, làm quan tể tướng thời vua Lê chúa Trịnh. Ông vẫn 

xưng là Trúc Lâm Cư sĩ. Trình bày quan niệm Tam giáo một nguồn, trong bài Tam giáo 

nhất nguyên thuyết, có đoạn ông viết: 

 

”Nhà Nho có Tam tài, nhà Phật có Tam thế, nhà Đạo có Tam thanh, cũng chẳng khác 

gì Trời có mặt trời, trăng, sao, như vạc ba chân, quan hệ mật thiết với nhau và không 

tách rời nhau được. 

Nói cho rõ là Lễ nhạc, Hình, Chính của nhà Nho - 171 -ung để ngăn ngừa - 171 -ung người 

khiến cho người ta xu hướng về điều thiện và cấm chỉ các điều ác, xa rời cái xấu và - 171 -ung 

- 171 -ung cái đẹp, hiển nhiên là như vậy. 

Thanh tịnh, từ bi của nhà Phật, trừ bỏ nghiệp chướng cứu người độ vật, cùng đi đến chỗ 

giác ngộ, thì đó lại là uyên vi trong uyên vi. 
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Nhà Nho chủ trương chỉnh đốn luân thường, duy trì giáo hóa, làm cho người ta đổi thói 

bạc làm thói hậu, bỏ điều bạo chăm điều nhân. Đó là công việc rõ - 172 -ung. 

Nhà Đạo chủ trương rửa sạch lụy trần, từ bỏ tham dục, vượt cõi phàm vào cõi thánh, 

cùng chung duyên lành thì đó lại là huyền diệu trong huyền diệu. Sách Đại học nói ‘Sáng 

tỏ đức Mình,  ( minh minh Đức ) làm Mới đức Dân  ( Tân Dân ) , Dừng ở chỗ chí Thiện  ( 

Chỉ ư chí Thiện ) .’ 

Kinh Phật nói ‘Bát nhã ba la mật’, nói ‘Bồ đề tát đóa’, nói ‘Ma ha tát’. Về ý nghĩa, hai 

đằng có trái ngược nhau đâu … Cho nên Tam giáo vẫn là một Môn, ba dòng vẫn là một 

Lý, vốn không phải như nước lửa, đen trắng, ngọt đắng có tính chất chống lại nhau … 

Thế mới biết Nho tức là Thích, mà Thích tức là Nho. Đạo cũng là Nho mà Nho cũng 

là Đạo.” 

 

Cuối bài, Trịnh Tuệ kết Iận: 

 

Ai hay Tam giáo bất đồng, 

Thích Ca, Lão Tử cùng dòng Nho Gia.[21] 

 

9.-  TOÀN NHẬT (1750? -1832?). 

 

Thiền sư sống khoảng đời Tây Sơn. Sư coi Tam giáo cũng chỉ một nhà, tuy công dụng ở 

đời có khác nhưng lại hỗ trợ cho nhau trong việc giáo hóa, cứu độ, trị an dân chúng. 

Sư ví Tam giáo như ba ngả đường mà cùng dẫn về một Đích điểm. 

Sư còn quan niệm Tam giáo không thể thiếu một, vì thiếu một thì sẽ nguy hiểm, cũng 

như chiếc vạc phải đủ ba chân, bầu trời phải đủ mặt trời, mặt trăng và các vì sao (tam 

quang: nhật, nguyệt, tinh). 

Xã hội phải vững vàng ba mối giềng trung chánh giữa quan hệ của bậc trị nước với 

dân, giữa cha với con, giữa vợ với chồng (tam cương: quân thần cương, phụ tử cương, 

phu thê cương). 

 

Trong tác phẩm Hứa Sử truyện vãn, Thiền sư Toàn Nhật mượn lời Diêm vương nói với 

thầy - 172 -ung Hứa Sử để gián tiếp bày tỏ quan điểm của Sư đối với Tam giáo như sau: 

 

Phép xưa gầy dựng roi truyền, 

Nho ra sửa trị đời nên thanh bình. 

Thích ra độ tử cứu sinh, 

  ra tận diệt mị tinh yêu tà. 

Thánh hiền phân chế làm ba, 

Tam giáo so lại nhất gia khác gì. 

Cùng nhau tá trợ phò trì, 

Ra đời giáo hóa ích thì lợi dân. 
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Cũng như vạc có ba chân, 

Trên trời thì có tam quang tỏ tường. 

Trong đời thì có tam cương, 

Nếu mà khuyết một ghê đường gian nguy. 

Nói cho Thầy rõ kẻo nghi, 

Đường tuy ba ngả cùng về một nơi.[22] 

 

Trong tác phẩm Tam giáo nguyên lưu ký, Thiền sư viết: 

 

Cho nên Tam giáo Thánh nhân, 

Tùy cơ thuyết pháp, ứng thân cứu nàn. 

Hễ trời thì có tam quang, 

Đời có Tam giáo ba giềng tương thân. 

Ví như cái vạc ba chân, 

Nếu mà khuyết một ngả nghiêng đâu còn. 

Vật trong vạc ấy chẳng toàn, 

Ắt là trút đổ chỉn liền hư hao. 

 

Nho gia tỏ rõ như Sao, 

Chói lòa tinh đẩu ai nào chẳng hay. 

 

Đạo gia dường Nguyệt tròn thay, 

Bắc Nam ánh giải, Đông Tây sáng ngời. 

 

Thích gia ví tợ mặt Trời, 

Đâu đâu soi thấu đời đời quang minh.[23] 

 

10. GIÁC LÂM (thế kỷ XIX). 

 

Tì Kheo Giác Lâm sống dưới triều Minh Mệnh (1820-1841), tu ở chùa Hồng Phúc, phủ 

Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Sư - 173 -ung tác Hồng mông Tạo hóa chư lục bản hạnh (gọi tắt 

Hồng mông hạnh), trong đó đã nhận định về Tam giáo như sau: 

 

Ba đạo cây cối một nhà, 

Chi chi diệp diệp hằng hà vô biên. 

Những người thiểu học thất truyền, 

Ngỡ là Nho giáo, Phật, Tiên khác dòng.[24] 

 

11. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888). 

 

Ông hiệu Trạch Phủ, quê làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Bị mù, ngồi 
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nhà dạy học, nên còn được gọi là Đồ Chiểu. Sau về Ba Tri, tỉnh Bến Tre dạy học, bốc 

thuốc. Tác phẩm chính gồm có: Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư tiều y thuật vấn 

đáp. 

 

Trong truyện thơ Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu đã - 174 -ung tác ra chàng Nho sinh 

họ Lục rất đặc biệt. 

Câu 9-12 tả họ Lục xuất thân từ cửa Khổng sân Trình, theo nghiệp Nho gia: 

 

Đặt tên là Lục Vân Tiên, 

Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành. 

Theo thầy nấu sử sôi kinh, 

Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao. 

 

Sau khi thọ nạn, mù mắt, chàng thư sinh họ Lục nương thân cửa chùa (Phật) và được ông 

tiên (Lão) ban thuốc tiên chữa cho mắt được - 174 -ung lại. Câu 1665-1668 tả: 

 

Đoạn này tới thứ ra đời, 

Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền. 

Nửa đêm nằm thấy ông Tiên, 

Đem cho chén thuốc mắt liền - 174 -ung ra. 

 

Như vậy, dù Nguyễn Đình Chiểu không phát biểu về Tam giáo đồng nguyên hay đồng 

tông, tác giả qua cách hư cấu một truyện thơ đã cho thấy tinh thần Tam giáo đề huề, không 

có giới hạn, thành kiến, ngăn ngại. 

  

 

Tóm lại trải qua các triều đại, trong mười - 174 -ung thế kỷ, tuy sử sách không còn lưu giữ 

được nhiều, nhưng bằng những tư liệu văn học còn sưu tập được, với các tác giả tiêu biểu, 

đã thấy rõ rằng ở Việt Nam đã được xác lập sớm và rất lâu dài các quan điểm trong 

- 174 -ung về: 

 

  Tam giáo đồng nguyên hay Tam giáo nhất Nguyên (cùng một nguồn phát sinh), 

 

  Tam giáo đồng Tông (cùng một ông Tổ sinh ra), 

 

Tam giáo Nhất gia (cùng một Nhà), 

 

Tam giáo Đồng quy (cùng đi về một Đích). 
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Các dẫn chứng Văn học trên đây cũng cho thấy từ xưa dân tộc Việt Nam đã biết đối chiếu 

Tam giáo để tìm đến chỗ đồng nhất lý. Trong khi đó ở châu Âu, mãi đến nửa cuối thế kỷ XX 

người ta mới biết đến khoa tôn giáo đối chiếu (comparative religions), khởi sự từ năm 1939 

tại Viện đại học Oxford, nước Anh. 

 

Nói cách khác, ở Việt Nam ngay từ xa xưa đã sẵn có con đường Tam giáo đồng nguyên để 

rồi sẽ dẫn đến hệ Iận là vạn giáo nhất lý. Nghiên cứu con đường Tam giáo Việt Nam trong 

tinh thần đồng nguyên và nhất lý cũng là để sau này góp phần tìm hiểu diễn trình Dịch hóa, 

chu nhi phục thủy: Từ Đại đạo phát sinh Tam giáo đạo; từ Tam giáo đạo trở về nguồn gốc 

Đại đạo. 

LÊ VĂN SIÊU.   Văn mimh  Việt Nam 

Tinh thần Tam Giao đồng Nguyên 

Tinh thần Tam giáo tại Trung Hoa 

Đạo Phật truyền vào Trung quốc từ đời Hán dưới triều Vua Kanishka của bắc Ấn (  78-110 

) khi bắt đầu có sự thông sư và sự giao thương giữa hai nước , theo đường xuyên Á qua 

Tarim ( nay đã hoang phế ).    Đường này là đường mà các thương nhân qua lại mua lụa của 

Trung Hoa và bán gia vị của Ấn độ, thảm dệt của Ba Tư và vải của Kashmir .   Đó cũng là 

đường mà các sứ thần qua lại và các nhà sư Trung Hoa thỉnh kinh sau này. 

Chi tiết sự du nhập của đạo Phật chưa được biết rõ, cũng như niên biểu . 

Theo tục truyền thì khoảng năm 61 hay 64, Vua Minh Đế nhà hậu Hán nằm  mê thây Đức 

Phật bằng vàng tiến vào thành Lạc Dương.   Khi Vua sừ họ đi đón rước thì Ngàì đã biến mất 

, chỉ được đồ đệ của Ngài trao cho bản dịch Kinh Di đà la 42 Thiên, còn lưu lại tại Chùa Lạc 

Dương . 

Theo tài liệu chính xác thì năm 65 ở Giang Tô có một Tu viện Phật học  được nhà Vua là em 

Hán Đế bảo trợ cho.   Đến khi Vua tự sát thì Tu viện thành Chùa và bành trướng dần vào tới 

triều đường , một vị Hoàng  Đế cũng quy y  năm 166. Từ giữa thế kỷ thứ II ấy, tại Chùa đã 

có một đoàn rất đông của những nhà tu ngoại quốc có danh tiếng như An Thế Cao  chuyên 

lo dịch Kinh Phật sang chữ Hán ( Nho ) ,lâu tới hơn một thế kỷ về sau.           Khi nhà Hán 

đổ. Trung Hoa chia ba Vạc; Ngô, Ngụy, Thục thì Chùa Lạc Dương sầm uất ở Ngụy  và đạo 

Phật tràn - 175 -ung xuống Ngô mà qua cả Giao Châu. 

Bác sĩ André Migot trong bài  “ khảo cứu Phật giáo tại Trung Quốc  “  ( 1 ) đã phân tích tỉ 

mỉ sự gặp gỡ  sự gặp gỡ giữa Phật giáo và tinh thần cổ Trung Hoa. Ông viết : 

“ Sự thành công của Phật giáo ở Trung Hoa thật đáng lấy làm lạ, bởi không một giáo lý chính 

yếu nào của nó phù hợp với xu hướng của tinh thần Trung Hoa. Mục đích của Phật giáo theo 

đuổi là “ Vô Vi “ và siêu sinh ở Niết Bàn, đáng phải làm tức bực dân chúng say sống và thích 

được hưởng hạnh phúc cùa cuộc sống lâu dài.     Thêm vào cản trở tâm lý ấy, còn cái khó 
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- 176 -ung về kỹ thuật nữa.    Chữ Hán đã khó - 176 -ung để dịch tư tưởng Ấn Độ hết sức tế 

nhị và bóng bầy . 

Nhiều quan niệm kể là thông thường của người Ấn thì đã thật là xa lạ với người Trung Hoa, 

và tiếng của Trung Hoa  cũng lại thiếu những âm hưởng để phô diễn ý nghĩa những quan 

niệm ấy nữa.   Những nhả truyền giáo và dịch thuật đã vấp phải hai điều khó - 176 -ung ấy. 

Họ lại còn phải đương đầu với Tôn giáo bản xứ. Tôn giáo của Trung Hoa có là một sự tôn 

thờ của nông dân dập theo thể chế của xã hội cổ. Xã hội này không săn sóc từng cá nhân ,chỉ 

để ý đến những tập đoàn. Những thay đổi cơ chế xã hội cũ đã làm mất hình thức tôn gíáo cũ 

và mở lối cho đạo Nho sau thành Khổng gáo “ 

Theo sự nhận định của ông, Khổng gáo được các Vua chúa tán thưỏng vì nó giúp cho vững 

ngôi vị cai trị ở căn bản ý thức và nó đủ uy quyền tinh thần để khắc phục dân chúng phải tôn 

Quân , nghĩa là tôn người đại diện cho Thượng Đế để ban ân huệ va dẫn dắt dân chúng ong 

cuộc sống theo lẽ Đạo.  Cũng theo ông dân chúng có những điều lo lắng, có những cần 

- 176 -ung tinh thần cá nhân riêng và có cái thao thức muốn bảo đảm hạnh phúc của mình, 

đã không thấy mình gần với đạo Khổng mà lại gần với đạo Lão hơn. 

“ Đạo Lão xưa là một Tôn giáo cứu khổ và vì thế mà nó dễ sát nhập với đạo Phật.khi 

đạo này du nhập Trung Hoa. Trái với đạo Khổng, nó trực tiếp lo việc của cá nhân, mà 

không lo việc của xã hội, nhưng mục đích giải ách mà nó cung - 176 -ung- 176 -- 176 - 

nhân đã không phải là sự bất tử của Linh hồn sau khi chết mà là sự trường tồn của thể xác ở 

cuộc sống hiện tại “ 

Chính nhờ chỗ dễ lẫn ấy với đạo Lão mà đạo Phật  đã được người Trung Hoa tin theo và 

tưởng nó là một  chi khác của dòng Lão.Những đệ tử của Lão giáo là những tín đồ đầu tiên 

của tôn giáo mới ,Không thông hiểu những nguyên tắc Triết lý, họ chỉ nhìn thấy phần thực 

hành, nhất là sự tĩnh tọa trầm tư mà họ cũng vẫn được thực hành vậy . 

Những nhà truyền đạo Phật thì lại không làm gì hết cho đệ tử Lão giáo khỏi lầm, chỉ 

trình bày tôn giáo của mình như một cách tu mới để được trường sinh bất tử. 

Sự lẫn lộn này lại càng khiến khó nhận nữa vì thể thức của những bản dịch kinh Phật đầu 

tiên.   Bởi việc dịch Kinh đã rất khó , các nhà truyèn giáo dù có nói được tiếng Tàu , cũng 

không viết được mà phải dung những chữ - 176 -ung- 176 -; cho nên mới có nhiều sự 

hiểu lầm. những học giả Tàu khi dịch thì lại chỉ biết một số từ ngữ của đạo Lão thôi, vậy là 

họ đã diễn những ý nhà Phật bằng những ý - 176 -ung- 176 - của Lão , khiến cho bản Kinh 

khoác vẻ không xa lạ đối với độc giả Trung Hoa, nhưng đã không còn gì Ấn Độ hay Phật 

giáo nữa.. 

Phần khác,trong những dịp thuyết pháp, những nhà truyền đạo Phật đã cữ không cho người 

Trung Hoa nghe những chủ trương khiến họ  có thể bị phật ý như tìm siêu thoát cho Linh 

hồn ở Niết Bàn  để dứt nghiệp luân hồi  mà họ chỉ hạn ở sự giảng dạy luân lý ơ chủ truơng 

của vùng Cực lạc thanh tịnh, ở kỹ thuật tham thiền, nghĩa là ở tât cả những gì nó khiến Phật 

giáo là một tôn giáo - 176 -ung- 176 -- 176 - nhân , trái khác với đạo đức tập đoàn của 
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Khổng giáo. Thay cho những giáo điều khác,họ gieo rắc tinh thần hỉ xả, từ bi là tinh tuý của 

giáo lý nhà Phật. 

( c’est grâce à une confusion avec the Taoime que the Buddhisme fut accepté par les Chinois 

qui crurrent voir en celui-ci barbare de celui-là. Les Taoismes furent les premiers adeptes de 

la nouvelle religion ; ignorant  ses principes  philosophiques, il n’en virent que les pratiques, 

en particulier la meditation qu’ils utiliaient eux aussi..Les missionnaires bouddhiques, de 

leur cốté, ne firent rien pour detromper les Toimes, presentant leur religion comme une 

nouvelle recette d’immortalité.   La confusion fut encore favorisée par le style des premières 

traductions des texts bouddhiques.  Celle-ci s’avérèrent fort difficiles car les missionnaires, 

même s’ils parlaient  le chinois, étaient incapable de l’écrire et devaient avoir recours à des 

scribes; d’où de nombreuses erreurs  d’interprétation.   Les - 177 -ung- 177 -- 177 -n chinois 

qui rédigeaient les traductions ne connaissaient  d’autre vocabulaire technique que celui du 

Taoime: ils exprimaient donc les termes bouddhiques par d’approximatifs équivalents 

taoiques, de sorte que les textes  prenaient pour le lecteur chinois  un aspect familier et 

rassurant,mais qui n’avaient rien d’indien ni  de   bouddhique. 

Par d’ailleur, dans leur predication orale, les missionnires bouddhiques se 

- 177 -ung- 177 -- 177 -nc soigneusement de pêcher aux  chinois des doctrines qui les 

eussent déconcertés: inexistence de l’ âme ( 1) délivrance  dans le nirvana concu, comme la 

cessation  d’un jeu de  phénomènes impermanants ; ils s’en tenaient à l’enseignement moral, 

à la doctrine des Terres Pures et des Paradis, aux techniques de 

- 177 -ung- 177 -- 177 -nce- 177 - , à tout ce qui faient du bouddhisme une religion  

personnelle  - 177 -ung- 177 -- 177 - à l’éthique communautaire du confucianisme. À 

défaut de dogmes, ils réussirent  a répandre autour d’eux les vertus de don, d’affabilités et 

de compassion, l’esprit de bienveìllance  de renoncement et de - 177 -ung- 177 -- 177 -nce, 

quintessence  de l’enseignement du Bouddha. 

Dr. ANDRÉ BIGOT 

Le Bouddhisme en Chine 

Présence du Bouddhisme , p. 701 

 

( 1 ). Điểm này tưởng Ông A. Bigot cần, hoặc giả nhà báo phải nghiên cứu kỹ lại hoặc giả 

nhà báo   France d’Asie có sơ ý trong việc sửa bản in chăng .” 

Nhờ dụa vào đạo Lão như thế, mà đạo Phật truyền vào Trung Hoa và được cả triều đình nâng 

đỡ để lan rộng.   Sau từ thế kỷ IV trở đi có những bản dịch Kinh Phật mời những ngưòi Ấn 

thông hiểu Hán tự như Kumărajiva hay những người Trung Hoa thông hiểu chữ Phạn như 

Huyền Trang thì tín đồ đạo Lão mới nhận ra được thực tướng của Phật và bây giờ mới có 

những cuộc thảo Iận gay go giữa môn đệ của hai bên.Chừng đó, đạoPhật đã bắt rễ sâu vào 

- 177 -ung đất Trung Hoa rồi để cứ đà ấy mà phát triển. 
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Tuy nhiên, vẫn theo sự nhận định của André Migot, Phật giáo Trung Hoa có khoác một hình 

thái độc đáo, bởi tinh thần - 178 -ung tạo của dân tộc ấy, không chịu dập theo khuôn sẵn của 

những gì từ ngoài vào, và bao giờ cũng có phần nào hán cải teo tinh thần ấy ( chúng ta hiểu 

là tinh thần kiêu hạnh của của dân Thiên triều.). 

Chẳng hạn như Phật Ksitigarbha của Ấn Độ thì thành  Phật Địa Tạng của Trung Hoa 

đi xem xét  các cửa Địa ngục để giải cúu các oan hồn, và Phật Avalokitesvara, vị Bồ đề 

đạt ma đại từ bi của Ấn Độ thì trở thành Bà Phật Quan Âm. 

( Đức Phật Avalokitesvara là đấng Nam nhi, tượng thờ  có râu, nhưng khi qua Việt Nam với 

nền Văn Hoá theo Nguyên lý Mẹ, Ngài đã thành Phật Bà Quan Âm ) 

Về sau, càng có nhiều bản dịch Kinh Phật thật đúng thì các đệ tử của ba đạo mới càng tìm 

hóa nhập căn bản giáo lý của ba đạo.    Nhưng các chủ trương lý thuyết ấy cũng chỉ ở trên 

tầng cao với các cao đồ có học , còn thường dân thì không để ý tới. 

Những Chùa Phật của Tàu thường có thờ một số vị Tiên Thánh của bên đạo Lão, như 

Ngọc Hoàng, Lão Tử ( Thái Thưọng Lão quân ), hay như Thái Âm, Thái Dương, các 

Thần biểu tượng cho hai khí Âm Dương  theo quan niệm của Lão và Khổng. đó là điểm 

nêu rõ tinh thần Tam giáo đồng nguyên vậy. 

Người ta thưòng lầm mà tách rời ba Tôn giáo Nho, Phật, Lão ở Trung Hoa. Không nên tưỏng 

tượng rằng trong nhân dân có người Tàu Phật giáo, người Tàu Nho giáo, người Tàu Lão giáo 

như ơở bên Pháp có người Công giáo, người Tin lành, người Hồi giáo . Những tín điều ở 

đây không có gì  khiến trái khác hẳn nhau.     Thực ra là đã có một Tôn giáo nhân dân 

Trung Hoa, nó không Phật , không Khổng, Không Lão, nó mượn yếu tố ở ba đạo và 

con khơi nguồn ở những quan niệm cổ xưa về linh hồn (  Il existe plutôt une religion 

populaire chinoise, qui n’est à propement parler, ni du Bouddhistme, ni du Confucianisme, 

ni du Taoisme, qui emprunte ses elements non seulement à ses trois doctrines, maisaussi aux 

vieilles conceptions animists de la chine primitive  ) 

Nguồn gốc những đặc điểm  của tinh thần Tam giáo ở Việt  Nam 

Khác với tinh  thần Tam giáo ở Trung Hoa. 

Như chúng ta trình bày ở trên, người Việt Nam chịu ảnh cảm của thổ vũ miền Nam, nên sẵn 

xu hướng tinh thần theo đạo Lão phát xuất ở miền Nam Trung Hoa.    Khi tiếp nhận đạo Lão 

và đồng thời cả đạo Khổng  ( 1 ), thì người Việt Nam đã tiếp nhận trong hoàn cảnh bị mất 

nưóc . 

Trước mắt không còn vị Vua Chúa nào của mình đáng thương mến mà cho là “ thuận Thiên 

hành Đạo”.      Trước mắt đã chỉ  có lũ quan Thái Thú độc ác tham tàn.    Những giáo điều 

của thánh hiền mà lũ này và thuộc hạ  có nhắc lại thì đã bị cải chính liền nay vừa bởi tư cách 

dã man của chúng rành rành trước mắt mọi người , vừa bởi những kẻ sĩ chính thống  của 

Trung hoa chạy nạn đến sống chung với nhân dân  ( theo 3, 4 kỳ mà chúng tôi đã trình bày 

ở chương Hai 3a cuôn Văn minh Việt Nam ). 
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Đạo Khổng ? và đạo Lão vì đó đã được tiếp nhận ở đây với phần tinh túy nhất cũng 

như phần phong phú nhất, vì có cả giả Khổng và giả Lão nữa mà thí dụ đã được thấy rành 

rành - 179 -ung ngày ở trước mắt. Cái công của những kẻ sĩ Trung Hoa ( 2 ) đã thật là rất 

lớn , vì không những họ truyền bá Khổng giáo và Lão giáo chính thống mà còn phát hiện 

tinh thần chống đối của họ  bằng cách truyền bá cả những sự đè chừng giả tạo.   Bằng chứng 

của những sự kiện này đã được thấy rõ - 179 -ung trong bài khảo cứu về Mâu Tử Lý  Hoặc 

Thiên của Paul Pelliot đăng trong Tạp chí  Trung báo  ( 1918 – 1919 ). 

Ông viết:Mâu Tử (  tức là Mâu Bác ) mà hiền triết Trung Hoa cuối thế kỷ thứ II và đầu thế 

kỷ thứ III trước nạn chiến tranh đảo lộn cả đất nước  đã đến Giao Châu tị nạn và gây nhiều 

cuộc thảo Iận về Triết học và Tôn giáo. “ Sau khi Vua Linh Đế - 179 -ung hà  ( 189 ) , trong 

nước hỗn loạn, chỉ có Giao Châu yên ổn, các danh  sĩ cõi Bắc lánh sang ở đó. Nhiều người 

lo việc thờ phụng qủy thần, ăn chay và tìm đạo trường sinh. . .   Mâu Tử luôn chống lại họ 

với những Iận cứ rút ở Ngũ kinh ra, ( III ).Không một nhà Lão học hay phù thủy   (Âm 

Dương gia ) nào dám đương đầu thảo Iận với ông … Ông trầm tư rất lâu để tìm bản ngã. .., 

đến đây, Ông quay về với Phật giáo” . 

Cũng thời khỏang này, đạo Phật du nhập Việt Nam , theo các vị cao - 179 -ung  Ma Ha 

KỳVực  ( Marajivadka )  Tăng Hội  (Seng Houei ) Thiện Hữu và Mâu Bác  ( 3 ). Và người 

Việt Nam đã tiếp đón đạo Phật ấy, trong một hòan cảnh đang bị chết chóc đau thương .dưới 

ách cai trị của quân Tàu, và trong một trạng thái tinh thần thê thảm đương cần sự an ủi và 

một tin tưpởng gì để bấu víu lấy cuộc sống ( như  chúng tôi đã có dịp phân tích ở chương II 

) 

Lời người trưng dẫn.    Chữ Nho là Văn tự mang bản chất Tâm linh, nên mới có khả 

năng chuyên chở  Đạo lý nhiệm màu của Tam giáo Việt Nam, nên Nho quả thật là một 

linh Tự, linh Ngữ rất cần cho Văn Hóa Việt Nam. 
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hôi. Nhan Hồi tọa vong, huy chi thể, truất thông minh, ly ngu trí, đồng ư Đại đạo. Thử cổ 

giả Tam giáo thánh hiền, tằng dĩ tọa định nhi thành tựu giả.” Thơ văn Lý – Trần. Tập II, 

1989, tr. 86-88. 

 

[8] “Nho điển thi nhân bố đức, Đạo kinh ái vật hiếu sinh, Phật duy giới sát thị trì…” Thơ 

văn Lý – Trần. Tập II, 1989, tr. 93. 

 

[9] Lê Quý Đôn toàn tập. Tập II: Kiến văn tiểu lục. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, 1977, 

tr. 402-403. 

 

[10] Lê Quý Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 409. 

 

[11] Lê Quý Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 410. 

 

[12] Luyện đan: Các đạo sĩ Lão giáo nắm được bí quyết ứng dụng lý thuyết âm dương, ngũ 

hành để tu luyện ngõ hầu biến cải con người từ phàm phu chịu sự chi phối của Iật sinh tử 

luân hồi trở thành bậc chân nhân siêu sinh thoát tử. Họ tạo thành một trường phái thanh 

tĩnh vô vi, chuyên luyện nội đan, tức là phái tu tiên, tu chân. Phái này chủ trương bên trong 

thân người đã sẵn có những yếu tố thần minh và nếu biết khai phóng đúng phương pháp, 

con người sẽ đạt được trường sinh bất tử. Để luyện thuốc trường sinh bất tử, họ chỉ sử dụng 

những vị thuốc, dược liệu tạo hóa đã dành cho mỗi người, ai ai cũng sẵn có trong thân (nội 

dược). 

 

Đối lập với họ là phái ngoại đan, chủ trương tìm kiếm các dược liệu ở ngoài thân (ngoại 

dược) để luyện thuốc trường sinh bất tử; như từng - 180 -ung các chất độc là chì (diên), 

thủy ngân (hống), chu sa (thần sa)... 

 

Chu, thần và đan (đơn) đều là màu đỏ thắm như son; sa là cát. 

Đạo Lão có môn phái thần tiên đan đỉnh - 180 -ung một thứ đá cát quến thành cục (sa 

thạch), lấy tay bóp vụn ra thành bột được. Đá cát này không mùi, vị lạt, có màu đỏ thắm 

như son, nên được gọi tên là chu sa, thần sa, đan sa. (Cũng có sách cho rằng thần sa là chu 

sa của Thần châu.) Đông y cho rằng chu - 180 -ung- 180 - nhiều sắc đỏ khác nhau, càng 

thẫm màu càng tốt. Để thử, lấy tay bóp chu sa vụn thành bột, nếu màu đỏ không dính tay ( 

.không ăn da), đó là loại hảo hạng. Chu sa (cinnabaris) là hợp chất trong đó chứa 86,2% 

thủy ngân (Hg: hydragyum) và 13% lưu huỳnh (S: sulfur). Khi đun chu sa, khí độc SO2 

bốc ra, còn lại thủy ngân cũng là chất độc. Vì vậy, sách y cổ chỉ định phải - 180 -ung chu 

sa sống (mài với nước, không được đun nấu); những người lạm dụng chu - 180 -ung- 180 - 

thể hóa ra si ngốc. (Lê Anh Dũng, Tìm hiểu kinh cúng Tứ thời. Huế: Nxb Thuận hoá, 1995, 

tr. 82-83.) 

 

[13] Tam đồ khổ: Cái khổ khi bị hồn người chết phải đi vào ba đường dữ để chịu hình phạt 

đền bù tội lỗi. Đó là: Hỏa đồ (bị lửa thiêu đốt); Huyết đồ (bị sát hại và đổ máu); Đao đồ (bị 
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dao kiếm đâm vào cơ thể). 

 

[14] Nguyễn Đăng Thục, “Vạn Hạnh với quốc học”, Tư tưởng, số 1, năm thứ Tư. Sài Gòn: 

Viện đại học Vạn Hạnh, 15-3-1971, tr. 26. 

 

[15] Lê Quý Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 363. 

 

[16] Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm. Tập I. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, 

1984, tr. 324. 

 

[17] “Thích gia tịnh thổ chi khuyến, Đạo gia tiên đô chi đàm, Nho gia tích thiện dư khương 

chi thuyết, giai thị dã. Thích từ bi, Đạo thanh tịnh, Nho định dĩ nhân nghĩa, trung chính dĩ 

khai Thiên thường nhi lập nhân kỷ. Yếu kỳ hợp vạn hữu vu nhất hư, hội vạn thù vu nhất 

quán. Kinh thế xuất thế, dụng dị nhi thể đồng. Dư duy Đạo nhất nhi dĩ, hoạt bát bát tĩnh 

tĩnh, vô bỉ thử dã. Liễu ngộ vô phi tính, mặc thủ vô phi tâm. Như lai chi tịch diệt, Lão quân 

chi hư vô, Phu tử chi dục vô ngôn dã, quy chính kỳ tâm nhĩ hĩ.” Nguyễn Đăng Thục phiên 

âm theo bản chữ Hán trong microfilm BEFEO A.364, số hiệu 569. 

 

[18] Theo Hà Thúc Minh. Xem Thơ văn Ngô Thì Nhậm. Tập I. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã 

hội, 1978, tr. 31. 

 

[19] Theo Hà Thúc Minh. Xem Thơ văn Ngô Thì Nhậm. Tập I, 1978, tr. 32. 

 

[20] Thơ văn Ngô Thì Nhậm. Tập I. Hà Nội: 1978, tr. 47-50. 

 

[21] Một số vấn đề lý Iận về lịch sử tưởng Việt Nam. Hà Nội: Viện triết học, 1984, tr. 145. 

 

[22] Lê Mạnh Thát, Toàn Nhật Thiền sư toàn tập. Tập I (ronéo). Tp.HCM: Viện Phật học 

Vạn Hạnh, 1979, tr. 189-190. 

 

[23] Toàn Nhật Thiền sư toàn tập. Tập II (ronéo), 1979, tr. 22. 

 

[24] Nguyễn Văn Thọ, “Ít nhiều cảm nghĩ suy tư về thiền học Việt Nam”, nội san Cao Đài 

giáo lý (ronéo). Tp.HCM: 15-02 Kỷ Mùi (1979). 

 

( 01/06/2004 ) 

Tam Thanh (Hán Việt: ( 三 清 ) là ba vị Thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. 

Tam Thanh bao gồm: 

Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Thu%E1%BB%B7_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_B%E1%BA%A3o_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
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Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng 

thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn có trước cả Hỗn mang, trước thời Thái Vô, là thị hiện của 

nguyên khí sơ khai, chuyển hoá thành Nguyên Thủy Thiên Vương. Cõi mà Nguyên Thủy 

Thiên Tôn ngự gọi là Thánh cảnh. 

Linh Bảo Thiên Tôn tôn hiệu đầy đủ là Ngọc Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc 

Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, đến đời Đường gọi là Thái Thượng Đại Đạo Quân, đời 

Tống gọi là Linh Bảo Quân, trong Đạo giáo còn gọi là Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cõi mà Linh 

Bảo Thiên Tôn ngự gọi là Chân cảnh. 

Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân, là Giáo chủ, còn gọi là Hỗn 

Nguyên Lão Quân, Hàng Sinh Thiên Tôn, Thái Thanh Đại Đế. Tương truyền Đạo Đức Thiên 

Tôn giáng trần chính là Lão Tử. Cõi Đạo Đức Thiên Tôn ngự là Thanh cảnh. 

Tam thế Phật là gì và ý nghĩa của Tam thế Phật 

Tam thế Phật bao gồm những ai? Tượng tam thế Phật 

 

Tam thế Phật là một bộ gồm 3 tượng Phật giống nhau, được tạc tượng trong tư thế 

đang ngồi thiền nên được gọi là “tam thế”. Trong tam thế Phật thì Phật Thích Ca mâu Ni 

thường được đặt ở vị trí chính giữa và hai bên là Ca Diếp Phật và Phật Di Lặc.  

Tam thế Phật gồm 3 tượng Phật giống nhau 

Theo giáo lý của Đạo Phật thì Phật Thích Ca Mâu Ni khi truyền pháp thì thường - 182 -ung 

ba thân thể khác nhau, người ta gọi đó là Tam thế bao gồm Pháp thân, Báo thân và Ứng 

thân. Chính vì vậy ba pho tượng này có rất nhiều hình thức là biểu hiện của “Tam Thân 

Phật”, như Thiên Thai tông lấy Tỳ Lô Giá Na Phật, Lô Xá Na Phật và đức Thích Ca Mâu 

Ni Phật làm Pháp thân Phật, Báo thân Phật và Ứng thân Phật. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%90%E1%BB%A9c_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_L%C3%A3o_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Th%E1%BB%A7y_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_B%E1%BA%A3o_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%90%E1%BB%A9c_Thi%C3%AAn_T%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3o_T%E1%BB%AD
https://9houz.com/bai-viet/tim-hieu-nhung-y-nghia-phong-thuy-sau-xa-cua-tuong-di-lac
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C H Ư Ơ N G  T Á M  

TINH THẦN  TAM GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU          

 

A.- Các Tiết mục trong Truyện Kiều 

 

  

01) Kiều Thăm Mộ Đạm Tiên (Câu 1-244): Kiều nhận sổ Đoạn Trường 

  

02) Kiều Gặp Kim Trọng (Câu 245-572): Tiếng Đàn Sắt / Cầm lỗi nhịp ( I ) 

  

03) Kiều Bán Mình Chuộc Cha (Câu 573-804): Chữ Hiếu 

  

04) Kiều Rơi Vào Tay Tú Bà & Mã Giám Sinh (Câu 805-1056): Thanh Lâu 

  

05) Kiều Mắc Lừa Sở Khanh (Câu 1057-1274) :  Thanh lâu 

  

06) Kiều Gặp Thúc Sinh (Câu 1275-1472) 

  

07) Kiều Và Hoạn Thư (Câu 1473-1704) Thanh Y (: Cho Mẹ Hoạn Thư và Họạn Thư ) 

  

https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_01
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_02
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_03
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_04
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_05
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_06
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_07
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Taoist_Triad.jpg
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08) Kiều Và Hoạn Thư - Tiếp -(Câu 1705-2028)  Tiếng đàn đánh ghen ( II ) 

  

09) Kiều Gặp Từ Hải (Câu 2029-2288) 

  

10) Kiều Báo Thù (Câu 2289-2418) 

  

11) Từ Hải Mắc Lừa Hồ Tôn Hiến, Kiều Tự Vẫn (Câu 2419-2738)  Tiếng đàn Biến /Thông  

  ( III ) 

12) Kim Trọng Đi Tìm Kiều (Câu 2739-2972) 

  

13) Kiều - Kim Trọng Đoàn Tụ (Câu 2973-3254) Tiếng đàn mang âm hưỡng Lão giáo ( IV) 

  

 

                                                                                                                                                                       

B.- Các Chủ đề trong Truyện Kiều 

 

Theo thiển Ý  thì chủ đề  của Truyện Kiều chỉ vỏn vẹn có 4 chữ:  Mệnh, Tình, Hiếu,Trinh . 

Nho đã có câu :“ Nhân sinh Hiếu Nghĩa vi tiên “: Kiếp Nhân sinh lấy Chữ Hiếu làm đầu. 

Chữ Hiếu cũng liên hệ  mật thiết  với chữ Tình và Chữ Trinh. 

 

I.- CHỮ MỆNH 

 

Mệnh  của hai nhân vật chính trong truyện Kiều 

 

1.- Mệnh nằm trong Bản tính con Người: 

  

“ Đầu lòng hai ả tố nga, 

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. 

Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

Vân xem trang trọng khác vời, 

.Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. 

Hoa cười ngọc thốt đoan trang, 

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 

 

Kiều càng sắc sảo, mặn mà, 

So bề tài, sắc, lại là phần hơn. 

Làn thu thủy, nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

Một, hai nghiêng nước nghiêng thành, 

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 

Thông minh vốn sẵn tư trời, 

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 

Cung thương làu bậc ngũ âm, 

Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. 

https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_08
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_09
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_10
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_11
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_12
https://tienvnguyen.net/a354/truyen-kieu-nguyen-du-1766-1820-truyen-tho-luc-bat-3254-cau#TK_13
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Khúc nhà tay lựa nên chương, 

Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân. 

 

 

2.- Chủ đề Tài / Mệnh tương đố trong truyện Kiều 

 

“Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, 

Vô duyên là phận Hồng nhan đã đành, 

Lại mang lấy một chữ Tình, 

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. 

Vậy nên những chốn thong dong, 

Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. 

Ma đưa lối quỷ dẫn đường, 

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. “ 

 

 

“ Có Tài mà cậy chi Tài, 

Chữ Tài liền với chữ Tai một vần, 

Đã mang cái Nghiệp vào thân, 

Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời Xa “ 

 

Thuý Vân thì: 

“ Hoa cười ngọc thốt đoan trang . 

Mai cốt cách Tuyết tinh thần “, 

Nên cuộc đời nàng Vân cứ được êm trôi theo ngày tháng. 

 

Còn Kiều thì lại : 

 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm 

Con người nàng Kiều thì  lại sắc sảo đa đoan, lại - 185 -ang vào nghể Thi Họa Ca Ngâm, nên nàng 

có một hấp lực  của bông hoa đẹp não nhân, làm sao mà  không ong qua bướm lại, không đẫy đưa 

nàng vào kiếp Hồng nhan bạc mệnh theo Định mệnh . 

 

Đã mang cái nghiệp  ( Tài / Sắc  ) vào thân 

 

Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời Xa “ 

 

  

3.- Mệnh cũng bị vây khổn bởi trật tự xã hội 

 

Một xã hôi mà đi đâu cũng bị vây khổn  bởi những  tham quan ô lại, cùng  thằng Bán Tơ,  rồi tới 

thành  phần Ưng khuyển , Bạc Hạnh, Bạc Bà,  Tú Bà  cùng  Mã giám Sinh, Sở  Khanh, Hoạn Thư, 
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sống trong môi  trường đi đâu cũng gặp phải  cảnh“: Ma đưa lối, quỷ đưa đường “, làm sao mà 

Kiều thoát khỏi  “ cái tròng  thanh lâu hai lượt thanh y hai lần để kéo lê cảnh đoạn trường suốt 15 

năm!. 

May vừa  gặp được Từ  Hải giải cứu khỏi Thanh lâu, lại đụng phải  Tướng  mặt sắt Hồ Tôn Hiến 

cũng ngây vì tình, nhờ biết giữ thể  diện, Hồ lại ép gả nàng cho Thổ quan, đưa nàng tới cảnh  “ cùng 

tắc biến “, nên nàng phải gieo mình xuống sông Tiền Đường : 

 

Trông vời con nước mênh mông, 

Đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. 

Thổ quan theo vớt vội vàng, 

Thời đà đắm ngọc chìm hương mất rồi! 

Thương thay cũng một kiếp người, 

Hại thay mang lấy Sắc Tài làm chi! 

 

 Trong cái rủi lại có cái may, Khi được thổ quan vớt lên, còn đang  mơ màng phách quế hồn 

mai, thì nàng lại gặp được bóng ma Đạm Tiên đã chờ sẵn ở đó để thu lại sổ Đoạn trường đã 

vướng phải khi đi Tảo mộ trong Dịp  Thanh minh. 

 

Mơ màng phách quế hồn mai, 

Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa. 

Rằng: Tôi đã có - 186 -ang chờ, 

Mất công mười mấy năm thừa ở đây. 

Chị sao phận mỏng phúc dày, 

Kiếp xưa đã vậy - 186 -ang này dễ ai! 

Tâm thành đã thấu đến trời, 

Bán mình là Hiếu cứu người là Nhân. 

Một niềm vì nước vì dân, 

Âm công cất một đồng cân đã già! 

Đoạn trường sổ rút tên ra, 

Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. 

Còn nhiều hưởng thụ về lâu, 

Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào. 

 

 

II.- CHỮ TÌNH 

 

  Tình là Bản Tính của con Người,  giúp mọi ngưòi tìm đến với nhau và hành xử  công 

bằng với nhau, nhất là giúp Gái Trai trao thân gởi phận cho nhau tới lúc “ Cốt rủ xương mòn, 

Đầu bạc Răng long “ mà xây Tổ ấm Gia đình và nuôi dạy con cái.  

Cuộc sống gia đình là quan trọng và khó khăn nhất là ở chỗ sống theo “ Tình Lý tương tham 

“ mà Hoà với nhau, nên được tôn lên làm Đại Đạo Âm Dương Hòa.  

Tình  dục thuộc bản năng rất mạnh liệt, rất khó tiết chế, nên nhiều người trong đời Kiều đã 

lạm dụng Tình dục mà dày xéo đời sống nàng Kiều, còn chữ Trinh là phương thế giúp  Nữ 

Nam hạn chế sự lạm dụng Tình dục, tránh gây  khổ đau cá nhân, làm rối loạn gia đình và xã 

hội.   
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 Những người  không có Tình đã đánh mất bản tính Người, đã vu oan  cho Gia đình Viên 

ngoại, khiến cho Kiều phải bán mình chuộc Cha và gây ra 15 năm  đoạn trường, cũng như 

mối Tình tha thiết giữa nàng Kiều chàng Kim bị đứt đoạn. 

 

Còn  hạng người vô Tình đã dày xéo đời Kiều trong 15 năm trường, cuối cùng nhờ Từ Hải giải 

cứu khỏi thanh lâu mà  Kiều  được dịp phân xử theo lối “ báo ân báo oán “ theo tinh thần 

Nhân quả của nhà Phật cũng như luật Giá sắc của  Nho : 

  

Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà, 

Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh. 

Tú Bà cùng Mã Giám Sinh, 

Các tên tội ấy đáng tình còn sao? 

Lệnh quân truyền xuống nội đao, 

Thề sao thì lại cứ sao gia hình, 

Máu rơi thịt nát tan tành, 

.Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. 

Cho hay muôn sự tại trời, 

Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta 

 

III.- CHỮ HIẾU 

  

Hiếu là nền tảng của Nhân phẩm, vì là đầu mối của nguồn Tâm linh, là Gốc của con 

Người.  Đạo Nho là đạo của chữ Hiếu, tức là bổn phận người con phải Thương yêu, Kính 

trong, Vâng lời  và Biết ơn Cha mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên.  

Khi còn nhỏ thì  Vâng lời Cha Mẹ, giúp  rèn luyện Tư cách và Khả năng để nên người 

trưởng thành mà sống tiết độ để duy trì nếp sống hạnh phúc. 

Khi Cha Mẹ về già thì theo cách “ Trẻ cậy Cha , Già cậy Con “để phụng dưỡng Cha 

Mẹ lúc già yếu. 

Khi Cha Mẹ qua đời thì tống táng cho tử tế và hàng năm Tổ chức Lễ Giổ để nhớ Gốc .      

Lễ Giổ không là thờ cúng ma qủy về hưởng của cúng, mà là cách tôn trọng Nhân phẩm, tức 

là Tinh thần của con Người, của Dân tộc: Nhân / Nghĩa. Bao dung ( Hùng / Dũng ) . 

Trên Bàn thờ, các Bài vị Tổ Tiên được sắp xếp theo khung Ngũ hành mà  lập nên Văn 

Tổ.  

Trong khung Ngũ hành về Văn Tổ thì Văn Tổ  chiếm vị trí hành Thổ, cũng là vị trí của 

người Chủ tế trong Lễ Giổ, còn 4 hành là  4 Bài vị của Cao là Can, Tằng là Cố, Tổ là Ông, Nĩ 

là Cha .  

Người Chủ tế phải là người có nhân phẩm xứng đáng đóng vai trò biết ơn và Tôn kính 

những giá trị cao quý Cha ông để lại, đó là: Nhân Nghĩa, Bao dung. 

Trên Bàn Thờ người ta đặt Bài vị Văn Tổ ( 5 đời ) như sau : 

 

Bài vị Tổ ( 2 ) 

↑ 

( 3 ) Bài vị Tằng  ← Chủ Tế:VĂN TỔ → Bài vị Cao (4 ) 

↓ 

Bài vị Nỉ ( 1 ) 
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5  Đời 

 

Từ Văn Tổ người ta  truy lên mãi tới perfect Ancestor hay Thượng Đế hay Thiên Chúa 

tức là nguồn của Nhân phẩm: Nhân Nghĩa , Bao dung. 

Đây là đỉnh cao của chữ Hiếu trong Việt Nho. Hiếu là đễ giữ lấy cái Gốc cao quý từ 

Thượng Đế mà sống cho an bình. 

   

IV.- CHỮ TRINH 

 Nền tảng của Nho của Văn Hóa Việt là nét gấp đôi của Âm Dương Hòa,  nên  

Vật chất lẫn Tinh thần luôn đi đôi ( Two foldness) với nhau.  

Lại nữa chữ Trinh  được bắt nguồn từ chữ Tình.    Mà mối Tình trong đạo Vợ   

Chồng lại là mối Tình gắn bó  “ hai Thân xác và hai Tâm hồn làm một: Body  

and Mind in One “, hai bên kết thân với nhau làm Một cho đến  “ Đầu bạc  

Răng long, Cốt rủ Xương mòn “, nghĩa là hai bên  đều dâng trọn Thể xác và  

Tâm hồn cho người mình Yêu, tuy chưa thành hôn với nhau, nhưng thề thốt đã  

nhiều với nhau, chữ  Tín là một đức trong Ngũ thường, nên  hai Thân xác  và  

Tâm hồn  của Kim Kiều đã là của nhau không thể san sẻ cho một  ai khác, mỗi  

khi bị xâm phạm tiết Trinh là Kiều bị không những bị tan nát lòng, mà còn  tiếc  

thương hối tiếc cho sự mất mát của đáng giá ngàn vàng  của Kim Trọng !  . 

Chữ Trinh cũng mang nét gấp đôi  về Thể xác và Tinh thần  

  Tuy trong cảnh đoạn  trường lưu lạc dài lâu, về Thể chất thì nàng không thể  giữ 

 được khiết trinh , nhưng về Tinh thần khi nào Kiều cũng một dạ trung trinh với  

chàng, vẫn nhớ nhung da diết với chàng. 

Trong những lần gặp gỡ đầu tiên, tuy  “ trong cảnh âu yếm có chiều lả lơi “,  

nhưng vì chưa đúng lúc, Nho bảo là chưa phát đúng Tiết, nên Kiều vẫn  kiềm chế  

được, nhưng nay tuy đã tái hợp sau thời gian dài dằng dặc nhớ mong, Kiều vẫn  

không chiụ hợp thân với Kim Trọng, vì cho rằng thân mình đã bao lần bị nhơ  

nhuốc, sao nỡ  làm cho chàng bị nhơ nhuốc lây,  tuy không thể bảo vệ được phần  

Vật chất, thì cũng rán  duy trì cho được phần Tinh thần, sao nay lại : 
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“ Không cầm cho vững lại dày cho tan, 

Còn nhiều ân ái chan chan, 

Hay gì vẩy cánh hoa tàn mà chơi!  “, 

Nàng không thể  không giữ  tinh thần khiết trinh trọn vẹn với chàng! 

 Đây là cái uẩn khúc dày xé tâm can  nàng, nếu không yêu nhau tha thiết,  

Không đủ  tiết khí trung trinh thì không vượt qua được .   

Can trường thay ! Thảm thương thay! 

Đối với Cụ Tiên Điền  thì việc trung trinh với nhà Lê cũng chẳng khác ! 

 Trong   Lục Dục Thất Tình thuộc Bản năng con người thì Sắc dục là Bản năng mạnh mẽ nhất, 

con người không có ý chí sắt đá thì khó mà giữ được tấm lòng chính đính thuỷ chung, không ai làm 

lay động được 

Qua 15 năm  bị nổi trôi, đọa đày, thanh lâu hai lượt thanh y hai lần, nhờ - 189 -ang trung trinh  mà  

kiểu mới  trả hết nghiệp Tình mà đoàn tụ với Kim Trọng và Gia đình. 

 

Kiều tái ngộ Hồn ma Bạc mệnh Đạm Tiên 

 

Khi được vớt lên khỏi sông Tiền Đường, lúc còn trong giấc mơ màng,  Kiều lại gặp Đạm Tiên để 

trả lại sổ đoạn trường mà nàng  đã vướng phải trong dịp Tảo mộ đạp thanh.  . 

Đạm Tiên đã trao sổ Đoàn trường thì nay cũng chính Đạm Tiên thu lai sổ  Đoạn trường nơi tay Kiểu 

mới giúp Kiều trả hết nghiệp ! 

 

Ma đưa lối quỷ dẫn đường, 

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. 

Hết nạn ấy đến nạn kia, 

Thanh lâu hai lượt Thanh y hai lần. 

 

Khi Kiều gieo mình xuống - 189 -ang Tiền Đường, thỉ đã có Đạm Tiên  chờ sẵn ở đó, đây là cái 

Duyên Nghiệp của nhà Phật . 

 

Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa. 

Rằng: Tôi đã có - 189 -ang chờ, 

Mất công mười mấy năm thừa ở đây. 

Chị sao phận mỏng phúc dày, 

Kiếp xưa đã vậy - 189 -ang này dễ ai! 

Tâm thành đã thấu đến Trời, 

Bán mình là Hiếu cứu người là Nhân. 

Một niềm vì nước vì dân, 

Âm công cất một đồng cân đã già! 

Đoạn trường sổ rút tên ra, 

Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. 
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B.- LẦN THEO  TINH THẦN TAM GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU    . 

Từ đầu chí cuối của Tiếng Đàn sơ ngộ  của Kiều, chúng ta thấy câu nào cũng  chứa cặp đối cực 

của Dịch lý : từ câu đầu với cặp đối cực :dây Vũ / dây Văn tới câu cuối với cặp đối cực : Tẻ / Vui, 

các cặp đối cực đều diễn tả sự va chạm  nhau sầm sập của Tiếng Sắt Tiếng Vàng của cặp Tài / 

Mệnh  ( Chúng tôi đã tô đậm các cặp đối cực)  

1.- Tiếng đàn Sơ ngộ như Oán / như Sầu của nàng Kiều 

So dần dây vũ / dây văn, 

Bốn dây to / /nhỏ theo vần cung /thương. 

Khúc đâu Hán /Sở chiến trường, 

Nghe ra tiếng sắt /tiếng vàng chen nhau. 

Khúc đâu Tư mã Phượng cầu, 

Nghe ra như oán / như sầu phải chăng! 

Kê Khang này khúc Quảng lăng, 

Một rằng lưu / thủy hai rằng hành / vân. 

Qua quan này khúc Chiêu Quân, 

.Nửa phần luyến chúa /nửa phần tư gia. 

Trong như tiếng hạc bay qua, 

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. 

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. 

Ngọn đèn khi tỏ / khi mờ, 

Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. 

Khi tựa gối khi cúi đầu, 

Khi vò chín khúc / khi chau đôi mày. 

Rằng: Hay thì thật là hay, 

.Nghe ra ngậm đắng / nuốt cay thế nào! 

Lựa chi những bậc tiêu tao, 

Dột Lòng mình cũng nao nao lòng người? 

Rằng: Quen mất nết đi rồi, 

Tẻ / vui thôi cũng tính trời biết sao! 

Chúng ta biết Dịch lý Âm Dương Hòa là Hồn của Việt Nho gọi là Triết lý An vi, 

Triết lý của Hoà giải, của Đối thoại, nền tảng của Dịch là các cặp đồi cực như  

cặp Tiên /Rồng, Trống / Mái được tổng quát bằng Âm Dương, Âm Dương là cặp đôi cực  

luôn  “ tương tranh tương hỗ “ theo luật Bù  ( +) Trừ  ( - )  < Law of Giving and  

Receiving > của  Tính / Lý “ với nhau  để đạt trạng thái Quân bình động mà Hoà  

theo từng Thời điểm và Không điểm với nhau . 
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Rõ ràng là tiếng đàn trên mang tinh thần biến dịch theo Dịch lý của Việt Nho 

2.- Mở sổ Đoạn trường 

Khi Thúc Sinh vắng nhà,  Kiều bị Hoạn Thư cho người bắt về làm gia nô cho nhà họ Hoạn, 

Hoạn Thư ép nàng phải đành đàn, hầu tiệc vợ chồng Thúc Sinh-Hoạn Thư.    Đây là dịp 

Hoạn Thư hành hạ, đọa đày Kiều cho thỏa cơn ghen tức : 

" Làm cho nhìn chẳng được nhau 

Làm cho đày đọa, cất đầu chẳng lên! 

Làm cho trông thấy nhãn tiền 

Cho người thăm ván bán thuyền biết tay". 

 

3.- Cách đánh  ghen thơn thớt, nham hiểm của Hoạn Thư 

"Tiểu thư cười nói tỉnh say, 

Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi 

Rằng: "Hoa nô đủ mọi tài, 

Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe!" 

 

  Tiếng đàn Cười nụ / khóc thầm 

 

"Bốn dây như khóc như than 

Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng! 

Cùng trong một tiếng tơ đồng, 

Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm." 

Có cảnh nào trớ trêu hơn: Vợ Chồng  bắt làm Chủ-Tớ, thành người xa lạ, chẳng  

dám nhận mặt nhau. Tiếng đàn của Kiều như khóc như than...làm tan nát cõi lòng người 

trong cuộc.   

4.- Nỗi lòng thảm thiết bồi hồi  của  Thúc Sinh  : 

 

"Giọt châu lả chả khôn cầm 

Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương" 

 

"Sinh càng thảm thiết bồi hồi 

Vội vàng gượng nói gượng cuời cho qua." 

 

"Sinh thì gan héo ruột đầy 

Nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng". 
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Hết nạn nọ tới nạn kia, Khi được Từ Hải bao bọc che chở, Kiều lại Bị  Hồ Tôn Hiến lừa, dụ  Từ  Hải  

đầu hàng, khiến Từ Hải bị chết đứng giữa trận tiền,Kiều lại còn bị ép đánh đàn mừng Hồ Tôn Hiến 

thắng trận. 

5.- Tiếng đàn   “ nhỏ máu năm đầu ngón tay “ 

 

"Bắt nàng thị yến dưới màn 

Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu". 

"Một cung gió thảm mưa sầu, 

Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay! 

Ve ngâm vuợn hót nào tày." 

 

"Lọt tai Hồ cũng nhăn mày châu rơi 

Hỏi rằng: "này khúc ở đâu? 

Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!" 

Thưa rằng Bạc mệnh khúc này 

Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. 

 

 

6.- Từ Hải giúp Kiều  Đền Ơn  Báo Oán 

Theo  tinh thần luật Nhân quả của nhà Phật cũng như luật Giá sắc  của Nho,  

“ Trong quân có lúc vui vầy, 

Thong dong mới kể sự ngày hàn vi: 

Khi Vô Tích, khi Lâm Tri, 

Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. 

Tấm thân rày đã nhẹ nhàng, 

Chút còn ân oán đôi đàng chưa xong. 

Từ Công nghe nói thủy chung, 

Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang. 

Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng, 

Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao. 

Ba quân chỉ ngọn cờ đào, 

Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri, 

Mấy người phụ bạc xưa kia, 

Chiếu danh tầm nã bắt về hỏi tra. 

Lại sai lệnh tiễn truyền qua, 

Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên. 

Mụ quản gia, vãi Giác Duyên, 

Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời. 

Thệ sư kể hết mọi lời, 

Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy! 

Đạo trời báo phục chỉn ghê, 

.Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi, 

Quân trung gươm lớn áo dài, 
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Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi. 

Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi, 

Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân. 

Trướng hùm mở giữa trung quân, 

Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi. 

Tiên nghiêm trống chửa dứt hồi 

Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên. 

Từ rằng: ân, oán hai bên, 

Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh 

Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh, 

Hãy xin báo đáp ân tình cho phu. 

Báo ân rồi sẽ trả thù. 

Từ rằng: Việc ấy phó cho mặc nàng. 

Cho gươm mời đến Thúc lang, 

Mặt như chàm đổ, mình giường giẽ run. 

Nàng rằng: Nghĩa trọng nghìn non, 

Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ không? 

Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng, 

Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân? 

Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, 

Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là! 

 

Vợ chàng quỷ quái tinh ma, 

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau! 

.Kiến bò miệng chén chưa lâu, 

Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. 

Thúc Sinh trông mặt bấy giờ, 

Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm. 

Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, 

Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai. 

 

Mụ già, sư trưởng thứ hai, 

Thoắt đưa đến trước vội mời lên trên: 

Dắt tay mở mặt cho nhìn: 

Hoa Nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi. 

Nhớ khi lỡ bước xẩy vời, 

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. 

Nghìn vàng gọi chút lễ thường, 

Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân? 

Hai người, trông mặt tần ngần, 

.Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. 

Nàng rằng: Xin hãy dốn ngôi, 

Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù! 

 

Cuộc Đền Ơn Bo Oán này là theo tinh thần Phật giáo, kiều vừa kiêm hai chức vụ:Công tố và  Bào 

chữa, không theo lối xử  như thời nay, nhưng xem ra Ăn Oán cũng đôi đường phân minh.  
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7.- Kiều phân xử cuộc đánh ghen của Hoạn Thư 

 

Cuộc phân xử:  Người bị cáo quyền biến thông minh,  bên nguyên cáo không nhỏ nhen, mà độ 

lượng. xem ra Ân Oán rõ ràng. 

 

Kíp truyền chư tướng hiến phù, 

Lại đem các tích phạm tù hậu tra. 

Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra, 

Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư. 

Thoạt trông nàng đã chào thưa: 

Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây? 

Đàn bà dễ có mấy tay, 

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan? 

Dễ dàng là thói hồng nhan, 

Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều! 

Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu, 

Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca. 

 

 

Rằng: Tôi chút dạ đàn bà, 

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình, 

Nghĩ cho khi gác viết kinh, 

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 

Lòng riêng riêng những kính yêu; 

Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai. 

Trót lòng gây việc chông gai, 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng? 

Khen cho: Thật đã nên rằng, 

Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời, 

 

 

Tha ra thì cũng may đời, 

Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. 

Đã lòng tri quá thì nên, 

Truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay. 

 

Tạ lòng lạy trước sân may, 

.Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào, 

Nàng rằng: Lồng lộng trời cao, 

Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta? 

 

Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà, 

Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh. 

Tú Bà cùng Mã Giám Sinh, 
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Các tên tội ấy đáng tình còn sao? 

Lệnh quân truyền xuống nội đao, 

Thề sao thì lại cứ sao gia hình, 

Máu rơi thịt nát tan tành, 

Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. 

Cho hay muôn sự tại trời, 

Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta! 

Mấy người bạc ác tinh ma, 

Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. 

.Ba quân đông mặt pháp trường, 

Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi. 

Việc nàng báo phục vừa rồi, 

Giác Duyên vội vã gởi lời từ qui. 

Nàng rằng: Thiên tải nhất thì, 

Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn. 

 

 

8.- Lời Tiên tri của Tam Hợp Đạo Cô 

 

Rồi đây bèo hợp mây tan, 

Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu! 

Sư rằng: Cũng chẳng bao lâu, 

Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 

.Nhớ ngày hành cước phương xa, 

Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri. 

Bảo cho hội ngộ chi kỳ, 

Năm nay là một nữa thì năm năm. 

Mới hay tiền định chẳng lầm, 

.Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau. 

Còn nhiều ân ái với nhau, 

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì? 

Nàng rằng: Tiền định tiên tri, 

Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. 

.Họa bao giờ có gặp người, 

Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. 

Giác Duyên vâng dặn ân cần, 

Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài. 

 

Khi lừa Kiều dụ hàng Từ Hải, Hồn Tôn Hiến mở  tiệc, ép Kiều gẫy đàn: 

  

9.- Tiếng đàn  “  Biến /Thông “ 

 

“ Trong quân mở tiệc hạ công, 

Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. 

Bắt nàng thị yến dưới màn, 

Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu. 
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Một cung gió thảm mưa sầu, 

Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay! 

Ve ngâm vượn hót nào tày, 

Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 

Hỏi rằng: Này khúc ở đâu? 

Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay! 

Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này, 

Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. 

Cung cầm lựa những ngày xưa, 

Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây! 

Nghe càng đắm ngắm càng say, 

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình! 

 

Cùng tắc biến 

Nàng càng ủ liễu phai đào, 

Trăm phần nào có phần nào phần tươi? 

Đành thân cát lấp sóng vùi, 

Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh! 

Đã không biết sống là vui, 

Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương 

Chân trời mặt bể lênh đênh, 

Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào, 

Duyên đâu ai dứt tơ đào, 

Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay! 

Thân sao thân đến thế này? 

Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi! 

.Một mình cay đắng trăm đường, 

Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi! 

Mảnh trăng đã gác non đoài, 

Một mình luống những đứng ngồi chưa xong. 

 

Triều đâu nổi tiếng đùng đùng, 

Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền đường. 

Nhớ lời thần mộng rõ ràng, 

Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây! 

Đạm Tiên nàng nhé có hay! 

Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta. 

.Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, 

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau. 

Cửa bồng vội mở rèm châu, 

Trời cao sông rộng một màu bao la. 

 

Biến tắc thông 

 

Trông vời con nước mênh mông, 
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Đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. 

Thổ quan theo vớt vội vàng, 

Thời đà đắm ngọc chìm hương mất rồi! 

Thương thay cũng một kiếp người, 

Hại thay mang lấy sắc tài làm chi! 

Những là oan khổ lưu ly, 

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân! 

Mười lăm năm bấy nhiêu lần, 

Làm gương cho khách hồng quần thử soi! 

.Đời người đến thế thì thôi, 

Trong cơ Âm cực Dương hồi khốn hay. 

Mấy người hiếu nghĩa xưa nay, 

Trời làm chi đến lâu ngày càng thương! 

 

10.- Tu là cõi Phúc, Tình là dây Oan 

 

Giác Duyên từ tiết giã nàng, 

Đeo bầu quảy níp rộng đường vân du. 

Gặp bà Tam Hợp đạo cô, 

Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng: 

Người sao hiếu nghĩa đủ đường, 

Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi? 

.Sư rằng: Phúc họa đạo trời, 

Cỗi nguồn cũng ở Lòng người mà ra. 

Có Trời mà cũng tại Ta, 

Tu là cõi phúc Tình là dây oan. 

Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, 

Vô duyên là phận hồng nhan đã đành, 

Lại mang lấy một chữ Tình, 

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. 

Vậy nên những chốn thong dong, 

Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. 

Ma đưa lối quỷ dẫn đường, 

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. 

Hết nạn ấy đến nạn kia, 

Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần. 

Trong vòng giáo dựng gươm trần, 

.Kề răng hùm sói gởi thân tôi đòi. 

Giữa dòng nước dẫy sóng dồi, 

Trước hàm rồng cá gieo mồi thuỷ tinh. 

Oan kia theo mãi với Tình, 

Một mình mình biết một mình mình hay. 

Làm cho sống đọa thác đầy, 

Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi! 

Giác Duyên nghe nói rụng rời: 

Một đời nàng nhé thương ôi còn gì! 
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Sư rằng: Song chẳng hề chi, 

.Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. 

 

 

11.- Phật pháp giải nghiệp cho Kiều 

 

Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, 

Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm, 

Lấy tình thâm trả nghĩa thâm, 

Bán mình đã động hiếu tâm đến trời! 

Hại một người cứu muôn người, 

Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng. 

Thửa công đức ấy ai bằng? 

Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi! 

Khi nên trời cũng chiều người, 

Nhẹ nhàng nợ trước đền bồi duyên sau. 

 

12.- Giác Duyên thuê người vớt Kiều 

Và lập Thảo am cho Kiều tu trì theo Phật giáo 

 

Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 

Tiền đường thả một bè lau rước người. 

Trước sau cho vẹn một lời, 

Duyên ta mà cũng phúc trời chi không! 

.Giác Duyên nghe nói mừng lòng, 

Lân la tìm thú bên sông Tiền đường, 

Đánh tranh chụm nóc thảo đường, 

Một gian nước biếc mây vàng chia đôi. 

Thuê năm ngư phủ hai người, 

Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. 

Một lòng chẳng quản mấy công, 

Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần! 

Kiều từ gieo xuống duềnh ngân, 

Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi. 

 

 ,  

Ngư ông kéo lưới vớt người, 

Ngẫm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa! 

Trên mui lướt mướt áo là, 

Tuy dầm hơi nước chưa lòa bóng gương. 

Giác Duyên nhận thật mặt nàng, 

.Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai. 

Mơ màng phách quế hồn mai 

Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa. 

 

13.- Kiều gặp Đạm Tiên để trao trả sổ Đoạn trường 
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Rằng: Tôi đã có lòng chờ, 

Mất công mười mấy năm thừa ở đây. 

Chị sao phận mỏng phúc dày, 

Kiếp xưa đã vậy lòng này dễ ai! 

Tâm thành đã thấu đến trời, 

Bán mình là hiếu cứu người là nhân. 

Một niềm vì nước vì dân, 

Âm công cất một đồng cân đã già! 

Đoạn trường sổ rút tên ra, 

Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. 

Còn nhiều hưởng thụ về lâu, 

Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào! 

.Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao, 

Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai. 

Giật mình thoắt tỉnh giấc mai, 

Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 

Trong thuyền nào thấy Đạm Tiên, 

Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề. 

 

 

    14.- Giác Duyên và Kiều tái ngộ 

 

Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, 

Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư. 

Một nhà chung chạ sớm trưa, 

Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng. 

.Bốn bề bát ngát mênh mông, 

Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau. 

Nạn xưa trút sạch lầu lầu, 

Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. 

 

 

15.- Nỗi lòng khắc khoải của Kim, Vương về gia đình Vương ông 

 

Nỗi nàng tai nạn đã đầy, 

Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương. 

Từ ngày muôn dặm phù tang, 

Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà. 

Vội sang vườn Thúy dò la, 

Nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa. 

.Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, 

Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời. 

Trước sau nào thấy bóng người, 

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 

Xập xè én liệng lầu không, 



 
 

- 200 - 

 

.Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày. 

Cuối tường gai góc mọc đầy, 

Đi về này những lối này năm xưa. 

Chung quanh lặng ngắt như tờ, 

Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai? 

.Láng giềng có kẻ sang chơi, 

Lân la sẽ hỏi một hai sự tình. 

Hỏi ông ông mắc tụng đình, 

Hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha. 

Hỏi nhà nhà đã dời xa, 

.Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân. 

Đều là sa sút khó khăn, 

May thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi. 

Điều đâu sét đánh lưng trời, 

Thoắt nghe chàng thoắt rụng rời xiết bao! 

.Vội han di trú nơi cao, 

Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. 

Nhà tranh vách đất tả tơi, 

Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa. 

Một sân đất cỏ dầm mưa, 

.Càng ngao ngán nỗi càng ngơ ngẩn đường! 

 

16.-  Cả nhà xót thương cho Kiều nhi phận bạc. 

 

Đánh liều lên tiếng ngoài tường, 

Chàng Vương nghe tiếng vội vàng chạy ra. 

Dắt tay vội rước vào nhà, 

Mái sau Viên ngoại ông bà ra ngay. 

.Khóc than kể hết niềm tây: 

Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa? 

Kiều nhi phận mỏng như tờ, 

Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng! 

Gặp cơn gia biến lạ dường, 

Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. 

Dùng dằng khi bước chân ra, 

Cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần. 

Trót lời hẹn với lang quân, 

Mượn con em nó Thúy Vân thay lời. 

.Gọi là trả chút nghĩa người, 

Sầu này dằng dặc muôn đời chưa quên! 

Kiếp này duyên đã phụ duyên, 

Dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh. 

Mấy lời ký chú đinh ninh, 

.Ghi lòng để dạ cất mình ra đi. 

Phận sao bạc bấy Kiều nhi! 

Chàng Kim về đó con thì đi đâu? 
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Ông bà càng nói càng đau, 

Chàng càng nghe nói càng dàu như dưa. 

.Vật mình vẫy gió tuôn mưa, 

Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai! 

 

 

  17.- Nỗi lòng  “Nung gan Sắt / Bào lòng son  “ của Chàng Kim 

Khi Kiều  gặp nạn 

Đau đòi đoạn ngất đòi thôi, 

Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê. 

Thấy chàng đau nỗi biệt ly, 

.Nhẫn ngừng ông mới vỗ về giải khuyên: 

Bây giờ ván đã đóng thuyền, 

Đã đành phận bạc khôn đền tình chung! 

Quá thương chút nghĩa đèo bòng, 

Nghìn vàng thân ấy dễ hòng bỏ sao? 

.Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, 

Lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền. 

Thề xưa giở đến kim hoàn, 

Của xưa lại giở đến đàn với hương. 

Sinh càng trông thấy càng thương. 

.Gan càng tức tối ruột càng xót xa. 

Rằng: Tôi trót quá chân ra, 

Để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo. 

Cùng nhau thề thốt đã nhiều, 

Những điều vàng đá phải điều nói không! 

.Chưa chăn gối cũng vợ chồng, 

Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang? 

Bao nhiêu của mấy ngày đàng, 

Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi! 

Nỗi thương nói chẳng hết lời, 

.Tạ từ sinh mới sụt sùi trở ra. 

Vội về sửa chốn vườn hoa, 

Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang. 

Thần hôn chăm chút lễ thường, 

Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. 

.Đinh ninh mài lệ chép thơ, 

Cắt người tìm tõi đưa tờ nhắn nhe. 

Biết bao công mướn của thuê, 

Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi. 

Người một nơi hỏi một nơi, 

.Mênh mông nào biết bể trời nơi nao? 

Sinh càng thảm thiết khát khao, 

Như nung gan sắt như bào lòng son. 

Ruột tằm ngày một héo don, 

Tuyết sương ngày một hao mòn hình ve. 
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Thẩn thờ lúc tỉnh lúc mê, 

Máu theo nước mắt Hồn lìa chiêm bao. 

 

18.- Vân thay chị, kết duyên cùng Chàng Kim 

 

Xuân huyên lo sợ biết bao, 

Quá ra khi đến thế nào mà hay! 

Vội vàng sắm sửa chọn ngày, 

Duyên Vân sớm đã se dây cho chàng. 

Người yểu điệu kẻ văn chương, 

Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì, 

Tuy rằng vui chữ vu quy, 

Vui nào đã cất sầu kia được nào! 

.Khi ăn ở lúc ra vào, 

Càng âu duyên mới càng dào tình xưa. 

Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, 

Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng. 

Có khi vắng vẻ thư phòng, 

.Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa. 

Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ, 

Trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm. 

Dường như bên nóc trước thềm, 

Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng, 

.Bởi lòng tạc đá ghi vàng, 

Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây. 

 

 

19.- Kim, Vương cất công đi tìm Kiều 

 

Những là phiền muộn đêm ngày, 

Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần? 

Chế khoa gặp hội trường văn. 

Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày. 

Cửa trời rộng mở đường mây, 

Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần. 

Chàng Vương nhớ đến xa gần, 

Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền. 

Tình xưa ân trả nghĩa đền, 

Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần. 

Kim từ nhẹ bước thanh vân, 

Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. 

Ấy ai dặn ngọc thề vàng, 

.Bây giờ kim mã ngọc đường với ai? 

Ngọn bèo chân sóng lạc loài, 

Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly. 

Vâng ra ngoại nhậm Lâm truy, 
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Quan san nghìn dặm thê nhi một đoàn. 

Cầm đường ngày tháng thanh nhàn, 

Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao. 

 

20.- Vân mơ gặp Chị 

Phòng xuân trướng rủ hoa đào, 

Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng. 

Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, 

Nghe lời chàng cũng hai đường tin nghi. 

Họ Lâm thanh với Lâm truy, 

Khác nhau một chữ hoặc khi có lầm. 

Trong cơ thanh khí tương tầm, 

Ở đây hoặc có giai âm chăng là? 

 

21.- Thăm dò tin tức Kiều nhi 

 

Thăng đường chàng mới hỏi tra, 

Họ Đô có kẻ lại già thưa lên: 

Sự này đã ngoại mười niên, 

Tôi đà biết mặt biết tên rành rành. 

Tú bà cùng Mã Giám sinh, 

Đi mua người ở Bắc kinh đưa về. 

Thúy Kiều tài sắc ai bì, 

Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. 

Kiên trinh chẳng phải gan vừa, 

Liều mình thế ấy phải lừa thế kia. 

Phong trần chịu đã ê chề, 

Tơ duyên sau lại xe về Thúc lang. 

Phải tay vợ cả phụ phàng, 

Bắt về Vô tích toan đường bẻ hoa. 

 

22.- Kiều tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa 

 

Rứt mình nàng phải trốn ra, 

Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia. 

Thoắt buôn về thoắt bán đi, 

Mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi! 

 

23.- Hết ngày khổ tận, tới ngày cam lai 

 

Bỗng đâu lại gặp một người, 

Hơn đời trí dũng nghiêng trời uy linh. 

.Trong tay mười vạn tinh binh, 

Kéo về đóng chật một thành Lâm truy. 

Tóc tơ các tích mọi khi, 

Oán thì trả oán ân thì trả ân. 
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Đã nên có nghĩa có nhân, 

.Trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen. 

Chưa từng được họ được tên, 

Sự này hỏi Thúc sinh viên mới tường. 

Nghe lời đô nói rõ ràng, 

Tức thì đưa thiếp mời chàng Thúc sinh. 

.Nỗi nàng hỏi hết phân minh, 

Chồng con đâu tá tính danh là gì? 

Thúc rằng: Gặp buổi loạn ly, 

Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. 

Đại vương tên Hải họ Từ, 

Đánh quen trăm trận sức dư muôn người 

Gặp nàng khi ở châu Thai, 

Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. 

Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên, 

Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. 

.Đại quân đồn đóng cõi đông, 

Về sau chẳng biết vân mồng làm sao. 

 

 

24.- Nỗi lòng chàng Kim xót thương Kiều 

 

Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, 

Lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ. 

Xót thay chiếc lá bơ vơ, 

.Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong? 

Hoa trôi nước chảy xuôi dòng, 

Xót thân chìm nỗi đau lòng hợp tan! 

Lời xưa đã lỗi muôn vàn, 

Mảnh hương còn đó phím đàn còn đây 

.Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, 

Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi? 

Bình bồng còn chút xa xôi, 

Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an! 

Rắp mong treo ấn từ quan, 

Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha. 

Dấn mình trong án can qua, 

Vào sinh ra tử họa là thấy nhau. 

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, 

Bóng chim tăm cá biết đâu mà nhìn! 

.Những là nấn ná đợi tin, 

Nắng mưa biết đã mấy phen đổi dời 

Năm mây bỗng thấy chiếu trời, 

Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. 

Kim thì cải nhậm Nam bình, 

Chàng Vương cũng cải nhậm thành Châu dương. 
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Sắm xanh xe ngựa vội vàng, 

Hai nhà cùng thuận một đường phó quan. 

Xảy nghe thế giặc đã tan, 

Sóng êm Phúc kiến lửa tàn Chiếc giang. 

Được tin Kim mới rủ Vương, 

Tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. 

Hàng Châu đến đó bây giờ, 

Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành. 

Rằng: Ngày hôm nọ giao binh, 

Thất cơ Từ đã thu linh trận tiền. 

Nàng Kiều công cả chẳng đền, 

Lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. 

Nàng đà gieo ngọc trầm châu, 

Sông Tiền đường đó ấy mồ hồng nhan! 

.Thương ôi! không hợp mà tan, 

Một nhà vinh hiển riêng oan một nàng! 

Chiêu hồn thiết vị lễ thường, 

Giải oan lập một đàn tràng bên sông. 

 

25.- Hình ảnh Kiều lúc Gieo mình xuống sông Tiền Đường 

 

Ngọn triều non bạc trùng trùng, 

Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. 

Tình thâm bể thảm lạ điều, 

Nào hồn Tinh vệ  ( Nữ  Oa ) biết theo chốn nào? 

 

 

26.- Mối tương duyên giữa Kiều và Giác Duyên 

 

Cơ duyên đâu bỗng lạ sao, 

Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. 

.Trông lên linh vị chữ bài, 

Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta? 

Với nàng thân thích gần xa, 

Người còn sao bỗng làm ma khóc người? 

Nghe tin ngơ ngác rụng rời, 

.Xúm quanh kể lể rộn lời hỏi tra: 

Này chồng này mẹ này cha, 

Này là em ruột này là em dâu. 

Thật tin nghe đã bấy lâu, 

Pháp sư dạy thế sự đâu lạ thường! 

Sư rằng: Nhân quả với nàng, 

Lâm truy buổi trước Tiền đường buổi sau. 

Khi nàng gieo ngọc trầm châu, 

Đón nhau tôi đã gặp nhau rước về, 

Cùng nhau nương cửa bồ đề, 
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Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa. 

Phật tiền ngày bạc lân la, 

Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. 

Nghe tin nở mặt nở mày, 

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng? 

.Từ phen chiếc lá lìa rừng, 

Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây. 

Rõ ràng hoa rụng hương bay, 

Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi. 

Minh dương đôi ngả chắc rồi, 

.Cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên! 

Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên, 

Bộ hành một lũ theo liền một khi. 

Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, 

Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần. 

Quanh co theo dải giang tân, 

Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường. 

Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 

Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra. 

Trông xem đủ mặt một nhà: 

.Xuân già còn khỏe huyên già còn tươi. 

Hai em phương trưởng hòa hai, 

Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa! 

Tưởng bây giờ là bao giờ, 

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao! 

Giọt châu thánh thót quẹn bào, 

Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình! 

Huyên già dưới gối gieo mình, 

Khóc than mình kể sự tình đầu đuôi: 

Từ con lưu lạc quê người, 

Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm! 

Tính rằng sông nước cát lầm, 

Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây! 

Ông bà trông mặt cầm tay, 

Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra. 

.Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa, 

Mười phần xuân có gầy ba bốn phần. 

Nỗi mừng biết lấy chi cân? 

Lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu! 

Hai em hỏi trước han sau, 

.Đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi. 

Quây nhau lạy trước Phật đài, 

Tái sinh trần tạ lòng người từ bi. 
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27.- Kiều - Kim Đoàn Tụ 

 

Kiệu hoa giục giã tức thì, 

Vương ông dạy rước cùng về một nơi. 

.Nàng rằng: Chút phận hoa rơi, 

Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. 

Tính rằng mặt nước chân mây, 

Lòng nào còn tưởng có rày nữa không? 

Được rày tái thế tương phùng. 

Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay! 

Đã đem mình bỏ am mây, 

Tuổi này gởi với cỏ cây cũng vừa 

Mùi thiền đã bén muối dưa, 

Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. 

Sự đời đã tắt lửa lòng, 

Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi! 

 

Dở dang nào có hay gì, 

Đã tu tu trót quá thì thì thôi! 

Trùng sinh ân nặng bể trời, 

.Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi? 

 

Ông rằng: Bỉ thử nhất thì, 

Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền. 

Phải điều cầu Phật cầu Tiên, 

Tình kia hiếu nọ ai đền cho đây? 

Độ sinh nhờ đức cao dày, 

Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung. 

Nghe lời nàng cũng chiều lòng, 

Giã sư giã cảnh đều cùng bước ra. 

 

28.- Cả nhà “  Gạn đục khơi trong  “ chữ Trinh 

  

Cả  nhà  Vương ông và nàng Kiều, chàng Kim tham gia việc Gạn Đục khơi Trong cặp đối cực  

Tình / Lý, đã đổi Tình Cầm Sắt ra Tình Cầm Kỳ nhằm  thăng hoa và bảo vệ chữ Trinh!. 

 

 

Một nhà về đến quan nha, 

Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy. 

Tàng tàng chén cúc dở say, 

Đứng lên Vân mới giãi bày một hai. 

Rằng: Trong tác hợp cơ trời. 

Hai bên gặp gỡ một lời kết giao. 

Gặp cơn bình địa ba đào, 

Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 

Cũng là phận cải duyên kim, 
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Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao? 

Những là rày ước mai ao, 

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình! 

Bây giờ gương vỡ lại lành, 

Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi. 

Còn duyên may lại còn người, 

Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa. 

Quả mai ba bảy đương vừa, 

Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. 

 

Dứt lời nàng vội gạt đi: 

Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ? 

Một lời tuy có ước xưa, 

Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều. 

Nói càng hổ thẹn trăm chiều, 

Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi! 

Chàng rằng: Nói cũng lạ đời, 

Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao? 

Một lời đã trót thâm giao, 

Dưới dày có đất trên cao có trời! 

Dẫu rằng vật đổi sao dời, 

Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh! 

Duyên kia có phụ chi tình, 

Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai? 

 

Nàng rằng: Gia thất duyên hài, 

Chút lòng ân ái ai ai cũng lòng. 

Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, 

Hoa thơm phong nhị trăng vòng tròn gương. 

.Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, 

Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa. 

Thiếp từ ngộ biến đến giờ. 

Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa. 

Bấy chầy gió táp mưa sa. 

,.Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn. 

Còn chi là cái hồng nhan, 

Đã xong thân thế còn toan nỗi nào? 

Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, 

Dám đem trần cấu dự vào bố kinh! 

Đã hay chàng nặng vì tình, 

Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru! 

Từ rày khép cửa phòng thu, 

Chẳng tu thì cũng như tu mới là! 

Chàng dù nghĩ đến tình xa, 

Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. 

Nói chi kết tóc xe tơ, 
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Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời! 

 

Chàng rằng: Khéo nói nên lời, 

Mà trong lẽ phải có người có ta! 

.Xưa nay trong đạo đàn bà, 

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường, 

Có khi biến có khi thường, 

Có quyền nào phải một đường chấp kinh. 

 

Như nàng lấy Hiếu làm Trinh, 

.Bụi nào cho đục được mình ấy vay? 

 

 

29.- Gia đình Vương ông  Đoàn Tụ 

 

Thương nhau sinh tử đã liều, 

Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là Tình. 

  . 

 

“ Trời còn để có hôm nay, 

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. 

Hoa tàn mà lại thêm tươi, 

Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 

Có điều chi nữa mà ngờ, 

Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu! 

Nghe chàng nói đã hết điều, 

Hai thân thì cũng quyết theo một bài. 

Hết lời khôn lẽ chối lời, 

Cúi đầu nàng những vắn dài thở than. 

Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, 

Hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là. 

Cùng nhau giao bái một nhà, 

Lễ đà đủ lễ đôi đà xứng đôi. 

Động phòng dìu dặt chén mồi, 

Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa. 

Những từ sen ngó đào tơ, 

Mười lăm năm mới bây giờ là đây! 

Tình duyên ấy hợp tan này, 

Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao. 

Canh khuya bức gấm rủ thao, 

Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân. 

Tình nhân lại gặp tình nhân, 

Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình. 

 

.Nàng rằng: Phận thiếp đã đành, 

Có làm chi nữa cái mình bỏ đi! 
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Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, 

Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may. 

Riêng lòng đã thẹn lắm thay, 

Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi! 

Những như âu yếm vành ngoài, 

Còn toan mở mặt với người cho qua. 

 

Lại như những thói người ta, 

Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa. 

Khéo là giở nhuốc bày trò, 

Còn Tình đâu nữa là thù đấy thôi! 

Người yêu ta xấu với người, 

Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau! 

 

Cửa nhà dù tính về sau, 

Thì còn em đó lọ cầu chị đây. 

Chữ Trinh còn một chút này, 

Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan! 

Còn nhiều ân ái chan chan, 

Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi? 

 

Chàng rằng: Gắn bó một lời, 

Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau. 

Xót người lưu lạc bấy lâu, 

Tưởng thề thốt nặng nên đau đớn nhiều! 

Thương nhau sinh tử đã liều, 

Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là Tình. 

Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 

Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân. 

Gương trong chẳng chút bụi trần, 

Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm! 

 

.Bấy lâu đáy bể mò kim, 

Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa? 

Ai ngờ lại họp một nhà, 

Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm! 

 

Nghe lời sửa áo cài trâm, 

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng: 

Thân tàn gạn đục khơi trong, 

Là nhờ quân tử khác lòng người ta. 

Mấy lời tâm phúc ruột rà, 

Tương tri dường ấy mới là tương tri! 

Chở che đùm bọc thiếu chi, 

Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay! 

Thoắt thôi tay lại cầm tay, 
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Càng yêu vì nết càng say vì tình. 

Thêm nến giá nối hương bình, 

Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan. 

 

 

30.- Kiều - Kim Đoàn Tụ 

 

Tình xưa lai láng khôn hàn, 

Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. 

Nàng rằng: Vì mấy đường tơ, 

Lầm người cho đến bây giờ mới thôi! 

.Ăn năn thì sự đã rồi! 

Nể lòng người cũ vâng lời một phen. 

 

 

  31.- Tiếng đàn  “ đầm ấm dương hòa  “ mang  âm hưởng Lão giáo 

 

Phím đàn dìu dặt tay tiên, 

Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa. 

 

“ Khúc đâu đầm ấm dương hòa, 

Ấy là Hồ điệp hay là Trang sinh. 

Khúc đâu êm ái xuân tình, 

Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ quyên? 

Trong sao châu nhỏ duềnh quyên, 

Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông!” 

 

.Lọt tai nghe suốt năm cung, 

Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. 

Chàng rằng: Phổ ấy tay nào, 

Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy? 

Tẻ vui bởi tại lòng này, 

.Hay là khổ tận đến ngày cam lai? 

Nàng rằng: Ví chút nghề chơi, 

Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu! 

Một phen tri kỷ cùng nhau, 

Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa. 

 

[ Duềnh: Vũng nước gợn ánh trăng 

Nơi trăng  (Trời ) / Nước ( Đất ) giao thoa  

Quyên: Chim Cuốc 

Duềnh quyên: có  thể  là  nơi môi trường sống của Chim cuốc ] 

    

 

  

Cả nhà Vương Ông, Thuý Vân cũng như Kim trọng đã bàn luận về  
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việc chắp nối lại mối Tình Kim Kiều, Kiều đã viễn  dẫn sự Trinh triết để giữ  

 vẹn sự Tiết trinh cao đẹp với Kim Trọng, kết cuộc đã đạt tới giải pháp : 

Từ rày khép cửa phòng thu, 

Chẳng tu thì cũng như tu mới là! 

Chàng dù nghĩ đến tình xa, 

Đem tình Cầm Sắt đổi ra Cầm Cờ ( Kỳ ) . 

Nói chi kết tóc xe tơ, 

Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời! 

 

Đây là tiếng đàn mang âm hưởng Lão giáo khi TÂM HN  đã huyền dồng cùng vũ tru, hai bên 

không còn phân biệt nổi được Bướm Hồ điệp hay Trang Chu cũng như Thục Đế không khác gì 

với con Cuốc Đỗ quyên, hai bên không thể tách rời.  

Tiếng đàn TÁI HỢP này chính là Hoà âm  của hai Tâm hồn Kim Kiều đã quện vào nhau sau 

15  năm đoạn trường, qua sự hòa đồng  của  tinh thần vô vi  ( Lão ) ,với không tang ( Khổng ) 

và chân không diệu hữu ( Phật ) . 

  

  

32.- Lời Kết 

Nho là nền Văn Hoá mang bản sắc : Khoan hòa nhu thuận, Nguyễn Du là nhà thâm Nho, nên 

mới  sáng tác được 3254  câu thơ hay ý đẹp: 

“ Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu! “ 

  Truyện Kiều là sự Tổng hợp tuyệt vời của Tinh thần Tam giáo về các chủ đề lớn của 

Nho về : Mệnh, Hiếu, Tình và Trinh.  

Nhà Nho Tiên Điền đã đem tinh thần  “ Không Tang của Nho “  hoà quện  

với cái “ Lân hư của Lão  “ cùng với  “ Chân Không diệu hữu của Phật “,  

tức là đem 3 cái Vi diệu huyền đồng với nhau thành  “ Tam vị nhất Thể:   

HÒA “.  

TÓM LẠI 

Truyện Kiều đã  đề cập tới 4 chủ để chính: 

MỆNH vừa ở trong Bản Tính con người, vừa bị trật tự xã hội chi phối. 

HIẾU để giữ vững cội nguồn Tinh thần Dân tộc: NHÂN NGHĨA /  BAO DUNG ( HÙNG 

/ DŨNG )  

TÌNH để sống sung mãn theo “ TÌNH LÝ TƯƠNG THAM “:  để con dân sống HÒA 

với nhau. 
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TRINH  Theo tinh thần Nam Nữ bình quyền của Việt Nho, chữ  TRINH  

cũng được dành cho cả NỮ lẫn NAM để  hai bên cùng tiết chế lòng DỤC  

BẤT CHÍNH hầu đạt  nếp sống TIẾT DỤC gọi là QỦA DỤC CỦA VĂN 

 HÓA, chứ chữ TRINH không chỉ áp dụng một chiều cho Nữ phái như Hán  

Nho bạo động !. 

 

 

 

C H Ư Ơ N G   C H Í N  

HIỆN TÌNH THẾ  GIỚI 

I.- VÀO ĐỀ 

Đây là vần đề vô cùng rộng lớn, hiện tình nhân loại  đang ở trong Tình trạng phân hóa 

cao độ, các nước đang tranh dành Hơn Thua với nhau bằng Khoa học Kỷ thuật, bằng 

Vũ khí sát thương hàng loạt để tự vệ, đồng thời cũng khống chế nhau, nguyên nhân 

của sự khống chế bằng Bạo lực có nguồn gốc Nội khởi, chứ không chỉ ờ phần Ngoại 

khởi  nơi bất ổn của các Cơ chế xã hội.  

Thay vì giải quyết bằng phương tiện Nội khởi bằng nguồn Tâm linh , lấy Tình yêu để 

chuyển hóa Hận thù,Tham lam, thì lại hùa nhau dùng Lý của Khoa học Kỹ thuật làm  

cho đời sống Tâm linh và Khoa học ngày càng mất thăng bằng . Vấn đề Nhân loai tuy 

thật rộng  lớn nhưng chung quy  cũng chí có 2 vấn đề nền tảng: 

 1.-  Cần dùng Khoa học kỹ thuật để  “ ăn nên làm ra  “ mà nuôi sống Vật chất  

 2.- Cần Tu dưỡng đời sống Tâm linh để biết Yêu thương, giúp hành xử công 

bằng  mà sống Hòa yên vui cùng nhau.  

Khoa học Kỹ thuật là Ngọn, Tâm linh là  Gốc. Khoa học kỹ thuật / Tâm linh cần được 

lưỡng nhất, khi cả hai được quân bình thì đời sống con Người, xã hội mới điều hoà ổn 

định. 

Nếu  đời sống “ Lục dục thất tình “ mà “ không phát ra đúng tiết “ theo nhịp Hòa của 

Dịch Lý, thì mở đường cho Tham Sân Si lộng hành, tình hình thế giới sẽ chẳng khác 

nào Cốc nước bùn bị vẩn đục, càng quấy ngược, xuôi, ngang, dọc thì nước càng vẩn 

đục thêm, thực ra chẳng cần quấy gì hết,  theo tinh thần Lão Tử thì cứ để yên cho cặn 
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bẩn lắng xuống thì cốc nước sẽ trong , ý chúng tôi muốn nói là con người phải cần có 

những phút bất động yên lặng để cho Lục dục Thất Tình lắng xuống, nhất là Quy tư 

vào Lòng mình tức là đi vào nguồn Tâm linh, vì Thiên lý tại Nhân Tâm để un đúc Tình 

yêu, nhờ Tình Yêu mới hành xử công chính được. Nho bảo khi đó là Lục dục Thất Tình  

phát đúng Tiết : Tiết nhịp của một Tán. một Tụ, một Đóng, một Mở  theo Dịch lý Âm 

Dương Hòa.  

Chứ như nay, con người cứ quần quật suốt ngày với Kỷ thuật số, với cao tốc, để cạnh 

tranh nhau, hầu vượt xa nhau về Khoa học kỹ thuật mà chiếm vị trí thượng phong để 

làm chủ thế giới. 

Với cuộc sống Đa Dục:  To thuyền to Sóng,  con người quật quần làm việc, không có 

giờ để thở nữa, nói chi đến những phút Tĩnh  Tâm, khiến cho đời sống Tâm linh và 

Khoa học ngày càng mất quân bình, làm sao mà  cuộc sống của Nhân lọại ổn định được!  

Cuộc di cư của những đoàn người bị áp bức và bóc lột ở Âu châu và Nam Mỹ châu, họ 

liều mình sống chết tìm đường qua Âu châu, tới Hoa kỳ là những báo hiệu bất ổn tận  

gốc của Xã hội!   

Những thảm cảnh bỏ nhà cữa, bỏ cả quê hương. mà kéo từng đoàn từng lũ già trè tấm 

bé lang thang trên quảng đường dài  vô vọng, đi đâu cũng bị xua đuổi,  thì quà là Địa 

ngục trần gian trong thế giới vỗ ngực là Văn Minh nhưng là vô Nhân bản!   Là những 

ngưòi tỵ nạn trước đây, nỗi cảm thương phận mình chưa nguôi, naychúng tôi lại vô 

cùng xót xa trước cảnh bi thương  của đoàn người vô Tổ  quốc đương đại!   

Những rác rưởi của  quốc gia độc tài thải ra lại được đem tới nước Dân chủ   

nhờ dọn dẹp giùm ! 

Lỗi chung này quy vào đâu, phải chăng là do Trách nhiệm Liên đới trong Nhân loại  

đã bị thương tổn, bị đứt đoạn! 

Lão Tử ( Trang Tử  ? ) đã thốt lên: Nay là giai đoạn  “ con người chẻ sợi tóc làm tư để 

làm lat buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm  và đến giai đoạn “ người ăn thịt Người “!  

Lý do là khoa học càng ngày càng phát triển. đó là tiến trình phát triển của  Lý trí bằng  

con dường phân tích, thay vì nhìn Vạn vật  “ như hình đã là ( As is ) “ lại chẻ nhỏ sư 

vật ra từng mảnh, để nhìn cho rõ. từ sự đo lường từng mile, từng km tới micron, nay 

đã tới nano mm   khiến cho sự vật trở  nên vô cùng phức tạp, khiến cho Lý trí con người 

càng phức tạp thêm, nhưng không có hoạt động rộng lớn tổng hợp nào để cân bằng lại, 

nên Tình Lý con người ngày càng mất cân bằng , sự phân hoá xã hội ngày càng sâu 

rộng  hơn , nếu không quay lại tu dưỡng Tình yêu từ nguồn Tâm linh để bao dung 

nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau thì Nhân loai sẽ rơi vào Tình trạng con chuột đã 

chạy cùng sào, hoặc phải quay đầu lại nguồn Tâm linh để sinh tồn hòa hảo với nhau, 

hoặc hoặc cứ đem hết tài sức xâu xé để dành Hơn Thua thì bị rơi xuống hố  mà tiêu 

vong, cả hai  đều dìu nhau chết thảm trong vũng nước chân trâu của  thói “ Khôn độc 

dại đàn”. 
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 Nguồn Tâm linh chính là Tình yêu của Thượng Đế mà Einstein đã công thức hoá thành 

E = mc2,  là nguồn ánh sáng trải khắp Vũ trụ để nuôi sống muôn loài và duy trì cuộc 

biến hoá Vũ trụ luôn được cân bằng.  

Chỉ có Tình yêu mới có đủ hấp lực giúp nhau cảm hoá mà cải hóa được nhau!   Gương 

mù phát xít Đức Ý Nhật và CS còn le lói trên cao ! 

Nói tóm lại, đời sống Tâm linh và Khoa học của Nhân loại đã mất cân bằng , chừng nào 

Đời sống linh và Khoa học được Lưỡng nhất thì  cuộc sống Nhân loại mới cân bằng ổn 

định,  giúp mọi người sống an vui với nhau được. 

 

II.- NGUỒN GỐC NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

I.- THEO CỰU ƯỚC 

Kinh Thánh Huyền Bí 

                   September 6, 2019 · 

 

THÁP BABEL - CÂU CHUYỆN VỀ SỰ KIÊU NGẠO CỦA LOÀI NGƯỜI TRƯỚC THIÊN 

CHÚA 

Tháp Babel trong Sách sáng thế, là một ngọn tháp to lớn được xây dựng ở thành phố Babylon (Do 

Thái: Babel, Tiếng Akkad: Babilu), một thành phố quốc tế điển hình bởi sự hỗn tạp giữa các ngôn 

ngữ, cũng được gọi là "sự bắt đầu" của vương quốc Nimrod. 

Theo kinh thánh, một nhóm người là những thế hệ tiếp theo sau trận Đại hồng thủy, nói cùng một 

thứ ngôn ngữ và di trú từ phía đông, đã tham gia vào việc xây dựng. Những con người đó quyết định 

rằng thành phố của họ nên có một cái tháp thật to lớn đến mức "đỉnh của nó chạm đến thiên đường." 

Câu chuyện về tháp Babel cùng với thành ngữ "tiếng nói bất đồng tại Babylon" chỉ vỏn vẹn có 9 

dòng trong Kinh Thánh ,nhưng là một trong những câu chuyện kinh thánh nổi tiếng nhất của Cựu 

Ước. 

Các nhà thần học đánh giá dự án xây dựng tháp như một nỗ lực của con người để cạnh tranh với 

Thiên Chúa. Vì sự kiêu ngạo này, Thiên Chúa ngăn chặn việc xây dựng tháp một cách không đổ 

máu và hủy diệt như " Đại Hồng Thủy " 

Cách đó chính là gây ra một sự xáo trộn và bất đồng của tiếng nói giữa những con người này, và do 

khó khăn về giao tiếp không thể vượt qua, những người xây dựng đã từ bỏ dự án và tản ra trên khắp 

trái đất. (Gen 11,7,8 EU) 

 

DƯỚI ĐÂY LÀ 9 ĐOẠN TRONG KINH THÁNH 

1Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 

2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 

3 Họ bảo nhau : "Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !" Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen 

làm hồ. 

https://www.facebook.com/KinhThanhHuyenBi/?hc_ref=ARQSR4I6QmoycWjuL2Uqu8y5IeKvMP_eFGGAFeXFy_Gi-ZuIPW9LsoKaBfbynEbyxlw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD8fSN4jTcjQZkoMSPPFMcDUXV1n938tU7FGvQ2ZYY5Is3n2iQv41VOWi3u6NTf-LI2WzU5m7YbxmGKqT-FhU495TKLpITX9uI-F7aOIsiBehzVokjUlS9a1CTMUINOiT7M2l6YyzveB9zkqECKWmajJjoJH5yzpqDV5pscZtIANTWZNN-LLXLDQPEqbNDRx3r7J8oDS9V-GVyDQtXaul7NXU7apPcfRiARwgG4pVd9tsYOMujjZtCj3MlID2kQq_YP7gh-DkG8yJb2RgEeRWBrQ0T_r2VJqlQUjcCASHmmtmplHyQ&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/KinhThanhHuyenBi/posts/125855618755569?__xts__%5B0%5D=68.ARD8fSN4jTcjQZkoMSPPFMcDUXV1n938tU7FGvQ2ZYY5Is3n2iQv41VOWi3u6NTf-LI2WzU5m7YbxmGKqT-FhU495TKLpITX9uI-F7aOIsiBehzVokjUlS9a1CTMUINOiT7M2l6YyzveB9zkqECKWmajJjoJH5yzpqDV5pscZtIANTWZNN-LLXLDQPEqbNDRx3r7J8oDS9V-GVyDQtXaul7NXU7apPcfRiARwgG4pVd9tsYOMujjZtCj3MlID2kQq_YP7gh-DkG8yJb2RgEeRWBrQ0T_r2VJqlQUjcCASHmmtmplHyQ&__tn__=-R
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4 Họ nói : "Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải 

làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất." 

5 ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 

6 ĐỨC CHÚA phán : "Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi 

công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 

7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa." 

8 Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không 

xây thành phố nữa. 

9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn 

tiếng Nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra khắp 

nơi trên mặt đất. 

Sách Sáng Thế (11:1-9) 

 

                                           Tháp Ba ben 

 

III.- THEO KHOA DI TRUYỀN HỌC 

The Path back to Adam and Eve 

Bước Thù đồ  ( Thiên di  ) của Nhân loại 

             Chúng tôi xin trưng  hình ảnh  Di truyền học về sự Thiên di của Nhân loại từ Đông 

Phi qua Trung Đông, từ đó các nhánh rẽ qua Âu Châu, còn hai nhánh khác qua Bắc và Nam Á Châu, 

rồi qua bắc Mỹ Châu, tới Nam Mỹ, bài được đăng trong bài “ DNA testing in in our blood  “ của 

Claudia Kalb  trong Newsweek số ra ngày 6 tháng 2 năm 2006 : 
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 I .- DNA 

 

Y chromosome : Most of its genes don’t mixed with those on other chromosomes, 

so it gets passed intact from father to son. 

Mitochondrial DNA : located outside the egg’s nucleus, its DNA doesn’t combine 

with the rest of the genome, so it is inherited unchanged from  mother to child . 

Y chromosome 

Son : Will pass his father’s Y to his male descendants, leaving a record for tracing 

male ancestry. Son inherit their mom’s mitochondrial DNA but don’t pass it on   

Kids’ chromosomes. 

Lost in the mix : Reshuffled with every generation, most of the child’s genome 

contain a blend of everyone who has come before- thus it can’t be used to study lines of 

descent 

Daughter : Will pass her mother’s mitochondrial DNA to her female descendants, 

offspring an equivalent of the Y chromosome for tracing matrilineal descent. 

 II .- Mutations 

While Y chromosome and mitochondrial DNA are passed down intact, they do 

mutate periodically . These mutations can be as simple as an alteration of a chemical along 

DNA strand  DNA strands ( see picture above )     Chemicals (  id )  
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III .- Genetic Trees 

As humans have evolved and migrated, isolated groups have accumulated different 

mutations. By comparing these mutations, scientists can construct a human genetic tree, 

revealing how different groups relate to one another. 

 

 
Many Europeans and Native Americans share a mutation that suggests they arose 

from the same Central Asian population 20,000 – plus years ago. 

 

 The Path back to Adam & Eve 

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years 

ago.  Many Europeans still bear the mutation they carried . 

 

 

            Blue line: Y.   Chromosome marker.,    Red line: mtDNA X marker   60.000 years 

since  mutation occurred. 
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            Josh Ulick 

 

Source : The Genographic Project / National Graphic.com 

Africa : Following the path from our Y Chromosome and mtDNA back to a common source 

ends in a male and a female ancestor referred to as “ ADAM & EVE “. 

Middle East :  Migrants entering the region 45,000 years ago bore a mutation that spread in 

time to Asia , Europe and the Americas. 

New World :  Native Americans share a mutation that arose in Asia 20, 000 years ago, 

before their ancestors migrated East.”. 

 

Qua sự phát kiến trên, ta nhận ra rằng, đoàn người Di cư từ  Đông Phi qua Trung Đông. rồi 

di cư qua Á châu theo ngả Nam Ấn Độ, khi tới vùng Đông Nam Á thì lập nên nền Văn hoá Hoà 

Bình, có cứ điểm là miền Bắc Việt Nam.  Khi quà đất ấm dần tuyết tan, mực nước biển dâng cao 

chừng 30 m, ( Trong Thánh Kinh gọi là Hồng Thủy )  phủ lấp khu vực nền Văn hoá Hoà bình tại 

Thái Bình Dương đoàn người lại di cư    về phía Tây Bắc và Đông Bắc mà định cư, lập ra nước 

Văn Lang tại lưu vực hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử ở Trung Hoa.  

 Còn đoàn di cư từ Trung Đông lên mạn Bắc Á  Châu miển Sibéria qua Bắc Mỹ tới Péru ở 

Nam Mỹ.  Tiếp theo, người ta lại kiểm chứng lại con Đường Thiên di này của nhân loại bằng con 

Đường ngược lại từ Péru về tới Đông Phi qua culture of beads. 

 ( Chúng tôi nghe tin có tài liệu lưu trử ở Los Angles County Museum,USA ) 

 

IV.- CÁI NHÌN VIỄN KIẾN CỦA VIỆT NHO 

VỀ TIỀN ĐỒ CỦA NHÂN LOẠI 

  Theo tinh thần Dịch lý Âm Dương Hòa của Tổ Tiên, chúng tôi xin lần lượt  trình bày 

3 cặp Phạm trù  Dịch lý về  Tiền đồ của Nhân loại, đó là : 

A.- TRÊN CẤP QUỐC TẾ 

I.-  ĐỒNG QUY NHI THÙ ĐỒ với TẬP TƯƠNG VIỄN 

II.- THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY với TÍNH TƯƠNG CẬN 

B.-  TRONG PHẠM VI QUỒC GIA 

I.- QUY TƯ& SUY TƯ 

II.- QUẦN NHI BẤT ĐẢNG   vs ĐẢNG  NHI BẤT QUẦN 

_________________________________________________________________ 

 

I.- ĐỒNG QUY NHI THÙ ĐỒ 
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VỚI TẬP TƯƠNG VIỄN 

Tam Tự Kinh có câu:  “ Tính tương cận, Tập tương viễn, cẩu bất giáo, Tính nại Thiên 

:  Dựa theo bản Tính  ( Tình Yêu ) thì  con Người gần nhau, dựa theo tập tục ( thóí quen ) 

khác nhau thì con người xa nhau, nếu không giáo dục uốn nắn  “ thì bản Tính  Tình Yêu 

con Người sẽ đổi thay. 

 Từ chỗ sống chung với nhau ở tháp Baben hay ở Đông Phi, nhân loại lần  lượt phân 

tán ra ở những nơi khác nhau trên Địa cầu  ( Xem  The Path back of Adam & Eve) để 

mưu sinh và lập quốc, Nho gọi là Đồng quy nhi Thù đồ: ( Thù đồ là theo  đường lối khác 

nhau  ) 

  Do Thuỷ thổ khác nhau, khí hậu khác nhau  mà có các chủng tộc khác nhau, có ngôn 

ngữ khác nhau, Văn hoá, Tôn giáo khác nhau, cùng Phong tục tập quán khác nhau, 

nên con người ở vùng khác nhau không hiểu nhau, không thông  cảm nhau mà  xa nhau, 

những cuộc chiến tranh giữa quốc gia,giữa các tôn giáo cũng như thế chiến, tất cả đều do đã 

xa rời nguồn gốc sống chung, không hiểu rõ nhau, không thông cảm nhau,  gây ra xích mích 

nhau.   

Mặt khác do Lục Dục Thất Tình phát không  đúng Tiết. khiến Tham Sân Si dấy lên, các 

nước gây chiến tranh cướp phá nhau mà áp bức bóc lột nhau làm xáo trộn  nếp sống Quốc 

gia cũng như Thế giới, ngoài những cuộc chiến tranh lẻ tẻ giữa hai quốc gia, thế giới đã trải 

qua 2 cuộc thế chiến, hiện nay tình hình thế giới còn rất gây cấn giữa hai phe Độc tài và Dân 

chủ, giữa Cộng sản và Tư bản, mà xem ra chưa  có giải pháp nào được đưa ra.  

Lịch sử của Thế giới xưa nay là Lịch sử của những cuộc chiến gọi là “  Cá Lớn nuốt cá 

Bé, Mạnh được Yếu Thua hay Dĩ Cường lăng Nhược ( Partout le Delicat est toujours vain 

cu par le grossier: Hầu hết  là thành phần khoan hoà nhu thuận ( thuộc Văn Hoá Nông 

nghiệp )  luôn bị những thành phần Tham tàn cường bạo của Văn Hoa Du mục đánh bại “ 

Thế nhưng, vào đời nhà Trần, quân Nguyên của Tàu thuộc nòi Du mục Mông Cổ đánh 

chiếm và cai trị nước Tàu, họ đã 3 lần đem đại quân qua xâm chiếm Việt Nam, nhưng 

đều bị thảm bại. khiến Hốt Tất Liệt phải kêu Trời mà than!.  

Vào thời đó, quân Mông Cổ đã cày nát thế giới từ Tây qua  Đông, đoàn quân Kỹ mã 

của Mông Cổ đi tới đâu là Cỏ không thể mọc, Chó không dám sủa, gà cũng không dám 

gáy!    

Đó là lần duy nhất trên thế giới mà một nước nhỏ theo Văn Hoá Nông nghiệp  đánh bại 

Đế quốc Mông Cổ theo Văn Hóa Du mục đến những 3 lần trong 60 năm!  

Ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu ? Cứ hỏi  chính Mình với Phong kiến Tàu, Thực dân  

Tây và CS mới rõ ! 

Và cũng thế,  từ ngàn xưa, Việt Nho đã viễn kiến được Nan đề của Nhân loại mà nêu lên 

giải pháp theo tinh thần Dịch lý  gọi là Thù đồ nhi Đồng quy để giải  quyết Vấn đề Đồng 

quy nhi Thù đồ: giải quyết vấn đề khác biệt trong nếp sống  nhân loại  bằng  cách tất 
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cả cùng nhau quay về chốn Đồng quy để yêu thương quý trọng nhau mà hành xử công 

bằng mà sống Hòa cùng nhau, tình trạng này chỉ xẩy ra khi nhân loại tiến tới con đường 

Kiệt, nghĩa là khi hai bên gây cấn nhau kịch liệt,  vô kế khả thi, để nhận ra chẳng có 

Mèo nào cắn được Mỉu nào, nên phải hoặc cùng nhau quay lại theo đời sống Tâm linh 

mà cùng chung sống Hòa với nhau hay cùng huỷ diệt nhau  bằng nút bấm nguyên tử ! 

II.- THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY 

với 

TÍNH TƯƠNG CẬN THUỘC NGUYÊN LÝ MẸ 

  Khi quay về nguồn Tâm linh để bắt gặp Bản tính đồng nhiên của Nhân loại về nguồn 

sống ngây thơ như em bé thì giúp con người gần nhau. 

 Quy tư về nguồn Tâm linh qua: 

1.- Sơ nguyện tượng về Nguyên lý Mẹ 

  Quy tư về nguồn Tâm linh là tìm cách  Đồng quy về nơi Tiềm thức  cộng thông của Nhân 

loại, ( collective unconsciousness ) nơi đây là nơi giúp mọi người hiểu nhau, quý mến nhau 

mà sống hòa hảo với nhau,  đó là Sơ nguyên tượng (Archetype ) về Nguyên lý Mẹ (Mother 

principle) tức là nguồn Tình yêu bao la không  điều kiện của người Mẹ mà ai ai cũng  

cảm nghiệm và thể nghiệm được, nơi đây người Mẹ thương  “ người con nên “ đã đành, 

mà còn yêu thương “ đứa con hư  “ nhiều hơn, nhất là Văn Hóa Việt Nam được đặt  trên 

Nguyên lý  Mẹ của  Mẹ Âu Cơ, tất cả con dân Việt đều được sinh ra từ bọc Mẹ Âu Cơ 

nên  đều là Anh Em đồng bào, nào là : 

a.- Tinh thần  tương thân ( solidarity ) tương ái ( Mutual love )  của Việt Nho: 

A.- Tình ( Love ) 

Anh em như thể Tay Chân. 

Tay đứt Ruột xót 

  Máu chảy Ruột mềm’ 

  Chị ngả Em nâng 

  Lá lành đùm lá rách 

 Anh Em cốt nhục Đồng bào 

 Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau! 

B.- Lý : Ăn ở Công bằng  với nhau: Reason, common sense, justice. 

  Cục đất ném Đi, hòn chì ném Lại 
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  Có Đi có Lại mới toại Lòng  nhau 

  Ở cho Phải Phải phân phân 

  Cây đa cậy Thần, Thần cậy cây Đa’ 

Dĩ Hòa vi qúy, Chín bỏ làm Mười    

Một vừa Hai phải . . . 

Đây là vài câu về Tình / Lý  cần được tương tham, xem ra tầm thường nhưng 

vô cùng trong quan trong Văn chương truyền khẩu mà người Việt Nam ít học nào cũng 

như  người thông thái nào cũng biết, khổ thay biết  rồi là xong, không thèm để ý làm gì 

thêm nữa, có Học mà không có Hành, một người có Làm , mười người lại Không, đa 

số chỉ mong mỏi những cái gì cao xa ngoài con người , xa vời với con người, để mong 

thoát cái bế tắc trước mắt, vì mất Gốc Nhân, nên đem tới nạn vong Nhân, vong Thân, 

vong Gia, vong Quốc  mà gây rắc rối cho con Người, Gia đình và xã hội,  “ vật khinh 

hình trọng “  là thế ! 

Lối tu trì  “ độc thiện kỳ thân  “ xem ra tác dụng ngày nay rất hạn chế, nhờ 

phương tiện truyền thông, thiết nghĩ cần phải có  một phong trào canh tân cuộc sống 

toàn Dân tộc rộng lớn mới có tác dụng khắp mặt .  

Cần phải có sự hợp tác của các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà  Văn hóa, các giới 

truyền thống cùng sự góp sức của các đảng phái mới mong canh tân được cuộc sống trì 

trệ của Dân tộc!  

Có giải quyết được sự đoàn kết Dân tộc bằng Văn Hóa Nhân bản, bằng cách  “ 

ăn chắc mặc bền “ , tuy có lâu dài,  nhưng mới mong bền vững được, còn lối  “ ăn xổi 

ở thì  “ bằng Bạo lực bằng mưu mô bất chính thì “ Cái gì dễ đến thì sẽ dễ đi “, nhất là 

làm tổn thuơng con người, rối loạn  gia đình và Xã hội !      Cứ xem đó, Thiên đường 

trần gian của Chủ nghĩa CS chưa đến mà đã đi rồi, uổng thay ! 

2.- Đồng quy về tinh thần Dân tôc qua Ý nghĩa của Bộ Huyền số của Dân tộc. 

  Bộ Huyền số của Văn Hóa của Dân tộc cũng là Tụ điểm của Dân tộc Việt Nam, vì nó 

chất chứa tinh thần cao quý của Dân tộc . 

2.-  Bộ Huyền số ( Mystical Numbers ) 

Ngoài nguyên lý Mẹ, còn có bộ Huyền số  (Mystical numbers như 1, 2, 3, 5 . . . cũng là 

nơi cộng thông của Nhân loại, bất cứ con ngươì nào ở chỗ nào trên quả đất , khi  thấy 

các con số này cũng có thể hiểu được chung chung như nhau, và những con số này cũng 

dẫn con người tiếp xúc với nguồn Tâm linh,  những Huyền số này còn có tên là cultural 

associations : Hiệp hội Văn Hoá   [ 1 ] 

SỐ 1 

Số 1: Tượng trưng  cho sự Đoàn kết, Thống nhất, Thượng Đế, Thiên Chúa. 
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SỐ 2 

Nét gấp đôi: cặp đối cực của Dịch lý hay Thái cực Âm Dương 

Biểu tượng  của sự Lưỡng nhất ( kết hợp quân bình ) sự  Hòa hợp, sự Quân bình, sự Lưu 

tâm và Tình yêu. 

Number 2 – What Does It Mean? 

There are many numerology facts about angel number 2. First of all we have to say that this 

number is a symbol of duality, which means male and female, positive und negative, black 

and white, etc ( opposite term of ying yang ) 

 Number 2 is usually associated to harmony, balance, consideration and love. When this 

number comes to you, it means that you should have more faith in your angels. You should 

believe in energies that exist in the Universe, which will help you understand better many 

things in your life. Also, this number means cooperation and peace, so many good things 

are on the way. 

_________________________________________________________________  

SỐ 3: Tam Vị nhất Thể 

KITÔ GIÁO 

Chúa Cha / Chúa Con → Chúa Thánh Thần 

 

Bác ái /  Công bằng → Tha thứ 

 

Ba ngày Chúa Giê- su sống lại  ( State or Way) lên Thiên Đàng 

Qua 3 phương cách Tu trì. 

 

Purgative way,  ( Thanh Tẩy ) Illuminative  way ( nên Thánh ), Unitive way ( Kết hợp với 

Chúa ). 

 

LÃO  GIÁO 

       

Tam thanh: Ngọc Thanh Thiên tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Thanh 

 

PHẬT GIÁO 

 

Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng 

 

Tam Phật: Pháp Thân, Bảo Thân, Ứng Thân 

Từ bi / Trí tuệ → Hỷ xả 
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NHO GIÁO 

Tam tài : Thiên – Nhân – Địa 

Tam cương: Nhân / Nghĩa, Bao dung 

ẤN  ĐỘ GIÁO 

 Hinduism: cosmic function   

Brahma  (Creation ) , Vishnu ( Maintenance, ) Shiva ( Destroyer  )  

When all three deities of the Trimurti incarnate into a single Avatar 

IRAN TRIMURTI 

Bonne Pensé, bonne Parole, bonne Action. 

( Good thought, good word, good deed ) 

MARX với Tam Biện 

1.- Duy vật Biện chứng. Là Duy vật, nên vong Nhân, kéo theo vong Thân, vong 

Gia, vong Quốc, vong Nô, nên còn lại Quốc tế vô sản vĩ đại như 5 Bác : Mác, Lênin, 

Staline, Mao, Hồ. 

2.- Duy vật  Sử quan  theo  cách vạch đường cho Lịch sử  nhân loại  chạy theo, 

nên bị  trật đường rầy  mà  sa  vào  lốt kẻ thù Tư  bản, nên giúp Vô  sản sa vào ngôi  Tư  bản 

đỏ  “   

3.- Kinh tế  Chính trị học. Kinh tế thì phủ nhận quyền Tư hữu và quyền Tự do, 

nên thành phần thiểu số  cai trị đã dùng nước bọt mà làm Tư bản đỏ.  Còn Chính trị  thì  phủ 

nhận quyền Tự do và Nhân quyền nên tòan dân vô sản cứ vẫn còn sản vô, may nhờ có kẻ  

thù  Tư bản Tây phương cứu giúp, nên đời sống toàn dân có phần cải thiện. 

Đó là chủ nghĩa bách chiến bách thắng của Mác, Lênin, Stalin, Mao trạch  Đông, 

Hồ Chí Minh. với động cơ xây dựng Thiên đàng trần gian bằng bạo lực của Hận thù,  

với hành động bịp bợm và Tham tàn và Cường bạo  đã gây ra không biết bao nhiêu  đổ 

nát và đau thương cho nhân loai !      

  

Số  5 

Số 5 của Hành Thổ: tượng trưng cho VÔ CỰC nguồn Tâm linh là nguồn Tình 

Yêu mà Einstein công thức hóa thành E = mc2. 

Số 5 là Dynamic force ( Động lực ), Angel number ( Số Thiên Thần ), number of 

balance  ( Số quân bình của hành Thổ trong Ngũ hành, THỔ  cũng là nguồn năng lượng 

https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar
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điều phối trạng thái Hoà của cặp đối cực Âm Dương vì HànhThổ  là Vector 

equilibrium,  là Vectơ quân bình  của Vũ trụ , vì có hợp lực là 0 Newton. 

Số 5 cũng liên quan tới sự Tự do, Độc lập, Tính tò mỏ, óc Phiêu lưu, Kinh nghiệm 

và sự Thông minh. 

Vậy  muốn hiểu Bộ Huyền số ( Mystical numbers ) :1. 2. 3. 5 thì chúng ta cũng phải 

Quy tư về nguồn Tâm  linh, cũng là nơi Cộng thông của Nhân loại ( Collective 

uncionsciousness ) 

 

Angel number 5.    What does it mean? 

Most important meaning of Angel number 5 is BALANCE you should put your  life in 

Balance and because you may be going on the wrong path , you are constantly in motion 

and you need slow down. 

Angel number is also related to freedom, independence, adventure curiosity experience 

and intelligence.    Below you will see something more about the meaning and symbolism 

of number 5. 

As we have already said  numer 5 is a symbol of Balance, it means that you have to 

keep balance between material and spititual aspects in your life. It is important to live 

in balance and harmony, because it is the only way to reach happiness 

Đông Tây đã gặp nhau nơi tinh thần Dịch lý này. 

Three is the first number to which the meaning “ all “ was given. It is the Triad,being the 

number of the whole as  it contains the beginning, the middle and an end. 

. This - 225 - hreeness or triad, has always been considered sacred – like oneness, 

duality,and all numbers – by virtue of its very properties and particular attributes, 

jun 21, 2020. 

 

TÓM LẠI 

 Nay là lúc Nhân loại  cần tìm đến với nhau bằng hai ngả Tâm linh và      Huyền số để 

nâng cao đời sống Tâm linh.    

Tổ chức UNESCO tuy có những cuộc vận động về Văn Hoá rất rộng lớn nhưng theo 

Văn Hoá Việt, đó mới chỉ đi vòng ngoài, mà  chưa đi vào Trọng Điểm, điểm chính la Tình 

Người từ nguồn Tâm linh, giúp con con Người duy trì được Nhân phẩm để còn là Ngưòi và 

nâng cao phẩm giá con Ngưòi, giúp mọi người, mọi nước biết cách hành xử Công bình mà 

sống Hòa với nhau, ngày nay, Khoa học  đang phát triển cao độ, đang đẩy chế độ Nhân bản 

trên đà  sa dần vào hàng Vật  bản! Nhân loại nay bị phân tán ra nhiều  nước, mỗi nước có Văn 

Hoá Tôn giáo khác nhau, tập quán  khác nhau, rất khó mà quy tụ vào một Mẫu số chung để 
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tìm cách sống Hoà với nhau một cách nền tảng, điểm chung đó  là Bản Tình  Người , đó là 

Tình Yêu thương  nối kết mọi ngưòi thành Nhân loại ( khác với Vật loại ), có Tình Yêu chân 

thật thì mới  giúp con người hành xữ Công chính, nghĩa là “Phải Người phải Ta “ mới sống 

Hoà với nhau được, nói lên được điều đơn giản này không phải dễ, lại nữa một người làm cho 

được đã khó, hai người thì khó hơn. 7, 8 tỷ ngưòi thì không biết khó chứng nào?!   

Nhân loại đang nhờ cách Đối thoại theo Tiêu chuẩn Nhân quyền và Tự  do, mà sống 

hòa hoãn tạm thời với nhau, các  nước Cộng sản cũng như độc tài cỏn cho nhân quyền là 

không phổ biến, mà còn lệ thuộc vào Địa phương để cãi cối cãi chày,  họ không nhận ra trong 

nhân loại còn có một loại ngưòi chưa thoát lốt ngợm, nghĩa là họ còn đang duy trì lối sống Vật 

bản mà tồn tại!  Đó là Tai họa của nền Văn Hoá Du mục , mang bản chất bạo động, suốt giòng 

Lịch sử cứ gây chiến tranh cướp bóc và bành trưóng , cứ nhìn ra biển Đông thì biết họ là 

những ai trong nhân loại ?! 

Các hỏa tiển liên lục địa đang chờ phút bốc đồng của các Vị lãnh đạo cường quốc bấm 

nút, phỏng Nhân loại có thể chạy kịp lên tinh cầu khác mà  thoát hiểm! 

 Tinh thần Mì ăn liền và Cao tốc đang xói món  đời sống Tâm linh từng sát na ! 

Tổ chức Liên Hiệp Quốc tuy có đề cao về Nhân quyền chỉ để khuyến cáo nhau mà tìm 

càch làm ăn với nhau, mà chưa tìm ra giải pháp cứu nhân loại trên bờ vực thẳm, chỉ trừ khi 

Tổ chức Liên Hiệp Quốc có một Cơ cấu vững chắc và có khả năng chế tài hữu hiệu thì khi đó 

mới mong có chút ánh sáng le lói ở cuối đường Hầm  Cứu độ!  

Hy vọng thay! 

 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I                                    

NAN ĐỀ  NỘI KHỞI  CỦA NHÂN LOẠI               

A.- QUY TƯ VỀ NGUÔN TÂM LINH 

Có một số nhà Triết học, nhà Văn Hóa có bảo  “ Thế kỷ thứ 21 là Thế Kỷ của Tâm linh 

“ ,  tới nay mới thấy có xẩy ra lẻ tè, nhưng còn chưa được phổ biến rộng sâu. 

Con đường Quy tư  về Tâm linh gần lắm, Tâm linh ở  ngay trong Tâm mình, ngay ở 

Lòng Mẹ mình, có tiến bước hay không là do Ý thức của mỗi người, của mỗi Dân tộc. Cái khó 

là ở chỗ Mối tinh Liên đới giữa con người với nhau đã bị  đứt đoạn cần phải chắp nối bằng 

Tình Yêu  từ mỗi con người, từ mỗi Quốc gia, tới toàn thế giới.  

Tình Liên đới giữa Người với Người, Quốc gia với Quốc gia đã bị sứt mẻ, tuy đã có 

những cuộc chắp nối bằng Tổ chức Quốc tế nhưng Nhân loại vẫn chưa tìm ra được Mẫu số 

chung được chấp nhận rộng rãi , nên các cuộc đối thoại nếu có thì cũng chỉ là cuộc đối thoại  

còn mang tính cách ngoại khởi, mà chưa đi vào trọng điểm, theo Khoa Tân nhân văn thì mối 
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Tình Bao la cao quý của người Mẹ mới là chốn Đồng qúy của Nhân loại, đây cũng chính là 

nguồn Tâm linh, nguồn năng lượng Tình yêu bao la sáng tạo ra Vũ trụ, nhưng với những 

người  Vô thần,  có khi vì quyền lợi vật chất , họ vẫn giết Mẹ họ một cách không tiếc thương!  

Tâm linh là nguồn lực năng động của Vũ trụ và cũng là nguồn sống Tình yêu của Nhân 

loại , chỉ có Tình Yêu mới giúp con người nhận ra con ngưòi là đáng thương, đáng kính, không 

thể ăn nói, hay có thái độ cử chỉ  cũng như hành động nào làm thương tổn đến vật chất và tinh 

thần của kẻ khác, nhất là cắt đứt tình Liên đới với nhau, tình Liên đới của Nhân loại đang bị 

xé Tan ra từng mảnh, nên xã hội mới rối loạn !. 

Cư xem những người Vô thần, họ ăn nói cư xử với đồng loại ra sao thì mới nhận ra sự 

quan trọng của Tình Yêu, cũng như nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Nếu đa số trong Nhân loại biết nêu cao và sống hòa hảo với nhau theo Nguyên lý Mẹ, 

nguồn sống mạnh liệt và bao la của Tình thương sẽ đẩy lùi Hận thù vào bóng tối,  khiến cho 

những người Vô Thần mất đất sống , nhờ đó vấn đề xã hội sẽ được cải thiện . Nên nhớ rằng là 

trong thế giới Hiện tượng  mọi sự xẩy ra luôn luôn là tương đối,  chỉ  “ một vừa hai phải “, cái 

gì cũng phiên phiến là hay rồi, đừng đòi hỏi việc gì cũng được đa số đồng Ý  tới 99.99 % như  

CS cực đoan! 

 Nhiệm trọng nhi lộ viễn: Nhiệm vụ giúp  sống Hoà trong thế giới chẳng khác nào 

chuyện “ Vá Trời  lấp bể “ , thật quá nặng nề , con đường thực hiện thì  xa lắc xa lơ, nhất là ý 

thức  quyết tâm chung lại chưa có, trách nhiệm này thuộc về ai , những ai thuộc về lực lượng 

đầu tàu, những ai vạch ra chiến lược và chiến thuật, và ai lãnh đạo toàn nhân loại phải bắt tay 

tham gia  vào công trình  “ Cải Tử Hoàn Sinh  “ này?   Cầu Xin Thánh Ý mạc khải về God 

plan sao?  “ Thiên hà ngôn tai “, “ Thiên cơ bất khả lâu “,  việc của Nhân loại thì chính Nhân 

loại  PHẢI LO, nhưng nay nhân loại vẫn còn lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm! 

Nếu nhân dân các nước cùng nhau  Quy tư về nguồn Tâm linh để un đúc nguồn Tình 

Yêu thuộc nguyên lý Mẹ theo Văn Hóa, Tôn giáo mình, thì mới mong hành xử Công chính 

giúp mọi người  trong xã hội sống Hoà cùng nhau.   Kitô giáo có Đức Bà Maria, Phật giáo có 

Đức Bà Quan Âm, Nho giáo thì có Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ ,còn Hồi giáo thì  không. mà theo 

Nguyên Cha với bạo lực.!.   

Vấn đề Tâm linh là vấn đề thuộc về Ý thức Tự do của nhân loại,  toa thuốc Tâm linh 

có hiệu nghiệm hay không mà Cha ông chúng ta gọi là “ Linh tại ngã, bất linh tại ngã “: Linh 

hay không là do ở nơi mỗi Ta có thực sự dấn thân tu Đức và hành động Công bằng với nhau 

nhờ Tình Yêu hay không, đây là tùy thuộc Ý thức Tỉnh thức  ở nơi mỗi Ta, mỗi chúng Ta?. 

Nếu nhân loại  cứ theo giải pháp  Lý trí,  không chịu bỏ thói “ Khôn Độc dại đàn, Tham 

Dĩa bỏ Mâm “, nhất là tinh thần “ Nhiều Sãi không ai đóng cửa Chùa Thế giới  “ thì thiển nghĩ 

là càng Văn minh thì Nhân loại tuy dầu có nhiều Văn  nhưng vẫn không thể nào Minh được, 

nên cứ  mãi miết diù nhau cùng  chết đuối trong vũng nước chân trâu: “ Khôn Độc Dại Đàn 

“: ! 

Quả là đại nạn mà Cha ông chúng ta đã bảo: Nạn  “ Ngại Núi  e Sông: Núi Non Nhân , 

Sông  Nước Trí, hay Lý công chính !  
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Ngại Nui e Sông là ngại Lý tưởng sống theo  “ Nhân, Nghĩa, Bao dung  “  làm Người ! 

  

B.- TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC GIA 

với cặp Đối cực 

Quy tư vs Suy tư & Quần nhi Bất Đảng vs Đảng nhi Bất Quần 

 

I.- QUY TƯ / SUY TƯ LƯỠNG NHẤT 

Trong cuộc sống hàng ngày, trước khi hành xử bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải  

Suy Đi và Nghĩ Lại cho cẩn thận để tránh mắc lỗi lầm đáng tiếc. 

Suy Đi là Suy tư, là xét việc bằng Lý trí,  xem việc làm của mình có được Công 

bằng hay không, có “ Phải Người phải Ta không  ? 

Nghĩ lại là Quy tư, tức là cảm bằng Tình, nhận xem việc làm của mình có làm 

thương tổn người khác không? 

Khi Suy tư /Quy tư được hài hòa hay lưỡng nhất thì Tổ Tiên chúng ta gọi là “ 

Tình  Lý tương tham “ để giúp sống Hòa với nhau. 

Muốn giúp mọi người dân hành xử được như thế, thì Bộ Giáo dục Quốc gia phải 

làm  tròn hai mục tiêu: 

Huấn linh về nguồn Tâm linh để giúp mọi người biết cách đi vào Nội Tâm hầu 

Quy tư về  nguồn Tâm linh mà tu dưỡng nguồn Tình.  

Bác vấn giúp trau dồi Kiến thức viên mãn, ( holistic knowledge )  tránh khỏi 

tình trạng  phiến diện  ( mono - dimensional  ) , khiến Suy tư bị  sai lệch. 

Đó là cách hành xử công bằng với nhau, để làm Hòa mà sống yên vui với nhau, 

nhưng chỉ với Tình yêu mới giúp nhau hành xử được công bằng . 

 Cách sống hai chiều  ( Two-Dimensional ) theo Suy tư ( thinking) và Quy tư ( Feeling)  

mới giúp cho cuộc sống Gia đình và xã hội được ổn định. 

  Khi sống làm sao cho Quy tư và Suy Tư lưỡng nhất thì Thân mới an, Tâm mới lạc. 

TINH THẦN KHOA HỌC VỀ TÌNH LÝ TƯƠNG THAM 

 Để có một ý niệm về sinh hoạt Tinh thần của con người, chúng ta tìm hiều về cấu 

trúc và chức năng của hai Bán cầu nào.  Xưa nay người ta  tin rằng Tâm con Người ở nơi 

Quả Tâm, theo Khoa học thì Tâm con người lại ở nơi hai Bán càu não. 
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Right Brain function                                      Left Brain function 

Art awareness                                                   Analytic thought 

Creativity                                                           Logic 

Inspiration                                                          Language 

Intution: Trực giác                                            Reasoning 

Holistic thought: Chu tri                                   Science & Math 

Music awareness                                                Written 

3-D forms ( Không gian 3 chiều )                     Numbers skills ( Kỹ thuật số ) 

Left hand control                                                Right hand control 

Bán cầu não Phải Chủ TÌNH                             Bán cầu não Trái Chủ LÝ 
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Chức năng của Cầu nối  ( Hòa giải ) hai bán cầu não: Corpus Callosum 

Cầu nối Corpus  Callosum  đóng vai trò như một xa lộ giúp hai Bán cầu não Phải và 

Trái  “ trao Tình đổi Lý với nhau “ sao cho: 

Khi suy tư bằng Lý  ( do Bán cầu não Trái ) về một vấn đề gì, Lý báo cho Tình biết qua 

Corpus Callosum, thì Tình nhắc nhở Lý đừng có cực đoan gây hại cho đối phương. 

 Khi xử Tình với ai thì Lý dặn Tình đừng có thiên vị làm sai lẽ công bằng. Nhờ sự trao 

Tình đổi Lý đó  ( Laws of giving & receiving  ) mà Tổ Tiên chúng ta ăn ở Hòa với nhau, 

gọi là  “ Tình Lý tương tham.”   

 “ TÌNH / LÝ tương tham “ cũng là  “ Tình / Lý  lưỡng nhất “ 

T. G. Kim Định gọi là  “ NHÂN / NGHĨA nhập Thần “  

Đây là sự gặp nhau giữa Tâm linh và Khoa học. Tổ Tiên chúng ta tuy chưa hiểu vần đề 

theo Khoa học, nhưng đã cảm nghiệm được vấn đề bằng Tâm linh từ thuở xa xăm! 

Một điều đáng cho chúng ta lưu tâm. Tuy Tâm linh và Khoa học là vô cùng khẩn thiết 

cho đời sống Nhân loại, nhưng cả hai đều có phần Tích cực và Tiêu cực của nó.   

Sống với nhau, khi hành xử  Tâm linh nhiều quá thì sinh ra Thiên vị làm mất lòng 

nhau, còn  về Lý thuộc Khoa học cũng vậy , nếu khoa học phát triển lần át Tâm linh 

làm cho đời sống vật chất lấn át  Tinh thần, đời sống con người và xã hội sẽ bị mất quân 

bình, gây ra bất ổn cho con người, gia đình và xã hội, đó là  lý do mà Tổ Tiên chúng ta  

chọn lối sống Quả dục ( Tiết độ)  là chiết trung giữa  Diệt dục  ( - ) và D(a dục ( + )  

Diệt dục / Đa dục lưỡng nhất →Quả dục 
 

II.- ĐẢNG NHI BẤT QUẦN 

Đảng đây không chỉ là đảng phái Chính trị mà là các thành phần khác nhau trong Dân 

tộc, kể cả các Tôn giáo,Văn Hóa khác nhau, chủng tộc khác nhau trình độ kiến thức 
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khác nhau, mức độ giàu nghèo khác nhau, nghĩa là tất cả thành phần trong Dân tộc, 

không trừ một ai. 

May mắn và bất hạnh thay là Dân tộc chúng ta đã có một gương mù về “ Đảng nhi bất 

Quần “  nghĩa là Đảng không những không tuân theo Tinh thấn Dân tộc mà còn tận 

diệt Tinh thần Dân tộc để đem Tinh thần ”Tham tàn và Cường bạo “  của Chủ nghĩa 

CS vào mà chiếm quyền Tự do và quyền Tư hữu của toàn dân. 

1.- Quá trình “ Đảng nhi bất Quần  “ của CSVN 

 a.- Chủ nghĩa CS nêu lên Ảo tưởng Thiên đàng trần gian cho là đáp ứng khát 

vọng của người dân nghèo khổ, đó là  khẩu hiệu:  “ Các tận sở năng, các thụ sở nhu: 

(working according to the ability, enjoying according to the need ) nghĩa là  thiết lập 

một xã trong đó, mọi người được làm việc theo khả năng, và hưởng thụ theo nhu cầu “ 

, với  “ Nhân danh đại Bịp  “ này, CSVN đẩy nhân dân nghèo khổ vào cuộc đấu tranh 

giai cấp  “ lấy thịt đè người “, vì người nghèo khổ thì đông mà người giàu có thí  ít. 

 b.- Vu cáo cho nền Văn Hoá cha ông là theo Chế độ Phong kiến, chế độ của giai 

cấp “ Ngồi mát ăn bát vàng “, giai cấp này về Văn Hoá  thì lạc hậu  ( Nho giáo ) và đồi 

truỵ ( của Tây phương ), nên  cần phải tịch thu đốt đi hay đem cất vào thư viện không 

cho ai xem.    

Sở dĩ phải tiêu diệt Văn Hoá Tổ Tiên là để có chỗ, đem thay thế bằng Chủ nghĩa Mac, 

Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, đó là Duy vật biện chứng , Duy vật Sử quan và Kinh 

tế Chính tri học cùng tác phong Hồ , tất cả mang bản chất Tham tàn và Cường bạo  để 

phá nền tảng Nhân bản Quốc gia mà xây ảo tưởng Quốc tế. 

 Khốn thay, khi Quốc gia bị phá cho nát tan tành, bởi lấy cái Văn Hoá Tham tàn Cường 

bạo mà tước quyền Tự do và Tư hữu của toàn dân xong,   thì không tìm ra cái gì  cái 

gì làm nên Quốc tế vô sản, ngoài cái Bịp bợm và đổ nát mọi phương diện!   

 Chỉ Tàu mới có chế độ Phong kiến chuyên chế, còn Việt Nam thì không có chế độ Nô 

lệ, nên không có Gia cấp được quy định theo pháp luật. mà chỉ có các giới “ Sĩ, Nông, 

Công Thương “. Ai muốn làm nghề gì cũng được, từ kẻ Sĩ bỏ nghề làm quan trở về đi 

cày, hay từ nghề đi cày, nếu có khả năng được vời lên làm quan cũng không ai cản. . .  

Chỉ có Chế độ Nô lệ mới có Giai cấp. Viêt Nam không có giai cấp  để đem Hận thù mà 

cướp giết nhau. CS muốn cướp của nhà giàu nên mới mạo danh phong chế độ Quân 

chủ lên làm chế độ Nô lệ mà không hiểu Chế độ CS là con đẻ của Chế độ Nô lê mang 

bản chất Tham tàn và Cường bạo.    

Việt Nam chỉ có Chế độ quân chủ, nền Quân chủ của nhà Lý, nhà Trần, Nhà hậu Lê  

và nhà Nguyễn Tây Sơn đều là nền Quân chủ ái quốc, luôn chống lại lũ Tam tàn cường 

bạo Bắc phương, không bao giờ chiụ khuất phục, chỉ đến thời XHCH Việt Nam mới  

xung phong rước Tổ Tiên man rợ Mác Mao của kẻ thù truyền kiếp về thờ, mà tàn dân 

hại nước. 
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c.- Về Kinh tế    Trong chế độ Quân chủ , các nhà giàu tuy có kẻ bóc lột người 

giúp việc, nhưng người giúp việc không phải là Nô lệ như trong chế  độ Nô lệ, ngày hôm 

nay còn là người giúp việc, ngay mai trúng số là thành phú ông đàng hoàng,  còn trong 

chế độ Nô lệ thì không thể thoát giai cấp được.  Nếu  người nhà giàu nào phạm phải tội 

áp bức bóc lột người giúp việc thì cứ đem cá nhân đó ra mà xét xử công mình, chứ 

không vơ cả đám mà cào bằng Thượng tằng và Hạ tằng Xã hội như Cải cách của CSVN  

  CSVN nhân danh  “ Công bằng xã hội “, phóng tay phát động quần chúng, tiêu 

diệt thành phần có Của và Khả năng trong mọi cơ chế xã hội để  tước đoạt quyền Tự 

do và Tư hữu, khi bị tước mất nền tảng này thì con ngưòi Nhân bản trở thành Vật bản, 

nghĩa là giáng cấp con Người thành con Vật, để dành miếng ăn, mà hành xử với nhau 

như súc vật, trật tự xã hội là Công an với Luật rừng  .   Đây không là hành động thực 

thi Công bằng  xã hội mà là phong trào Ăn cướp Quốc tế để đẩy Văn Hoá nhân bản 

xuống hàng Vật bản !   

Ngục sĩ Nguyển Chí  Thiện đã phải thốt lên: 

Từ vượn lên người mất mấy triệu năm 

Từ người xuống vượn mất bao năm? 

Còn Thiếu nhi thì: 

Mở miệng ra là chửi bới chẳng từ ai 

Có thể giết người vì miếng sắn củ khoai! 

 

Đó là bản chất của  chế độ Vật bản, coi của trọng hơn người! 

 

 d.- Về Chính trị  thì tước quyền Tự do và Nhân quyền, dùng  Công an trị để khống chế 

nhân dân từ hạt gạo đến từng hơi thở, để tiêu diệt thành phần yêu nước hầu trường trị với 

luật rừng.   Để  tiêu diệt lòng Nhân ái và công lý thì CSVN sáng chế ra các vụ xử kiện bỏ túi, 

một toà án chỉ có  thành phần Công tố  bịa đặt và bịt miệng, còn thành phần biện hộ thì ngăn 

cản không cho hiện diện, đó là công lý  của bầy bò rừng.   

 

 e.- Về Xã hội  thì Dân sinh với  quyền Tư hữu  mang  cuốn Sổ đỏ,  còn Dân Trí thì  dùng 

Sổ đen để theo dõi và tìm  cách vu oan mà tiêu diệt. 

 

 g.- Về Giáo dục thì cấm Huấn linh  và  cản Bác vấn. Huấn linh về giá trị Tôn giáo và 

Văn hóa để làm người,  nhưng CSVN đâu cần người mà phải huấn linh để làm hại đảng, cũng 

như Bác vấn về khoa học kỹ thuật cũng chẳng cần, vì dân càng ngu thì càng dễ trị.  “ Bần cùng 

hoá và ngu dân là  “ Khuôn vàng thước ngọc “ của cách cai trị  CS, CSVN đã ví von cách cai 

trị dân như cách hành xử với đàn gà, khi để cho gà đói thì chỉ dơ nắm tay không, kêu tục tục 

là đàn gà chạy tới! . 

 Đó là những khía cạnh của Vấn đề  “ Đảng nhi bất Quần “ ,  mục tiêu  cuối cùng của Đảng là 

ngồi lên đầu dân mà điều khiển mọi người như súc vật, để  làm Tư bản đỏ , hầu mong  tiêu 

diệt Tư bản trắng! 
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 Để thực hiện câu “ Đảng nhi bất quần ” , CSVN  đã tự tôn mình là “ Đỉnh cao trị tuệ ‘ về bịp 

bợm, nhưng lại vướng phải “ Đáy thấp  Nhân Tình “ không chiụ là làm Người “ mà đốt giai 

đoạn xuống làm Súc vật, tức là trở về lúc Vượn chưa bắt đầu vươn lên làm người!   

Thảm thương thay cho  90 triệu Dân tộc Việt Nam có 5 ngàn năm Văn hiến với 7 ngọn đuốc 

Tâm linh soi đường, mà  để  chừng 4, 5 triệu con dân Lạc Hồn Dân tộc  dày xéo suốt gần thế 

kỷ!.    

  

Hồ Chí Minh là người thông minh tuyệt đỉnh, là  “ Đỉnh cao của Tri tuệ “ về  Tham tàn và 

Cường bạo, nhưng lại Ngu muội “ tận đáy vực Nhân Tình, “  vì mê giết người để ăn cướp. nên  

mới theo Kẻ thù truyền kiếp mà hãm hại đồng bào trong âm mưu tiêu diệt dân tộc Việt Nam 

đã từ 4718 năm nay, tụi Bắc phương hết áp bức bóc lột , đến tịch thu sách  sách vở, đến dựng   

trụ  đồng  với lời chúc dữ,  và đã gây ra hơn mười mấy cuộc chiến xâm lược lớn nhỏ làm cho 

Việt Nam đieu đứng.  

Ngày nay chỗ nào có dựng tượng Thờ Hồ Chí Minh là nơi đó có đỉnh cao trí tuệ về Lừa Bịp 

và Gian manh!    

Nhờ kẻ thù truyền kiếp đưa đưởng dẫn lối mà Hồ Chí Minh và vài triệu dồng bọn đã lừa bịp 

được và quật ngả được đa số Dân Việt Nam!. 

 Đảng CSVN đã tôn kẻ thù truyền kiếp làm  quan Thầy với 4 tốt và 18 chữ vàng  qua các 

Phong trào cải cách, CSVN đã theo âm mưu  kẻ thù Dân tộc mà tiêu diệt hết Nhân tài như Trí 

thức yêu nước, nay đang giam cầm 140 Tù nhân lương tâm trong ngục tối cho chết dần chết 

mòn, cũng như trước đây triệt hạ những người giỏi về Nghề nông và Công thương, nguy hiểm  

nhất nhất là truyền bá nền Văn hóa bạo động cướp bóc và bành trướng thay cho nền Văn Hoá 

Thái Hòa của Dân tộc, tuy chưa được viết ra thành Kinh Điển, nhưng đã được tẩm nhuận vào 

Huyết quản của ngưởi dân hàng bao thế kỷ qua Văn chương truyền khẩu.    

Công trình trồng người của Bác nay đã biến con cháu của Bác thành những kẻ vừa khôn vặt, 

vừa lếu láo gian manh cắp nắp; nay đảng đã đem lực lượng thanh niên thanh nữ đi làm đĩ và 

lao nô khắp thế giới, mà chỗ nào cũng cắp nắp,  cũng bị bắt quả tang, làm nhục cả Dân tộc 

khắp thế giới! 

Ngày nay  CSVN đang tìm cách thay Chủ để mong thoát hiểm và tồn tại lâu dài, nhưng “ thời  

lai vị đáo “ cứ mở mắt mà xem Luật Nhân quả  có là “  lưới Trời lồng lộng nữa không “ ?    

 

III.- QUẦN NHI BẤT ĐẢNG 

Chúng ta nên biết khi lập Quốc, thì Dân tộc nào cũng phải  xây dựng cho được Tinh thần Dân 

tộc làm điểm Quy tụ chung để mọi người đoàn kết với nhau, mà chung Lòng, chung Trí và 

góp sức làm trọn nhiệm vụ riêng của mình mà xây dựng con Người, Gia đình và  cùng nhau 

xây dựng Quốc gia.  

 

Giá trị chung đó là Tinh thần Dân tộc mà mọi con dân phải tuân theo mà hành xử cho đúng 

đắn, công bằng, tránh gây xich mích với nhau, phá phách nhau, gây chia rẽ nhau làm hại đến 

tinh thần  Quốc gia, làm tổn hại đến quyền lợi chung của Dân tộc, nhất là gây ra cảnh phân 

hóa mà phá phach nhau , cho nên đòi hỏi mọi thành phần khi làm việc chung thì  phải làm 

mọi việc hợp với Tinh thần Dân tộc hay Hiến pháp Quốc gia. Tinh thần chung của Dân tộc 

Việt Nam là Nhân Nghĩa, Bao dung, đó là khuôn mẫu mà mọi thành phần trong nước khi làm 

bất cứ việc gì chung cũng như riêng đều cũng phải tuân theo.    

 Hiến pháp của Hoa Kỳ là  “ Bác ái, Công bằng và Tha thứ  “ cũng tương tự như thế. 
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Thường khi có sự bất đồng nào thì hai bên phải đối thoại với nhau theo Tiêu  

chuẩn Hiến pháp, chứ không dùng lý vụn vặt mà cãi cối cãi chày với nhau, do đó mà trong 

cách chọn người  làm việc chung, Tổ Tiên chúng ta dùng cách  “ Tuyển Hiền  “, nghĩa là chọn 

Người có Tư cách và Khả năng: Có Tư cách thì không làm bậy, có Khả năng thì làm nên việc 

có ích chung . 

Các phe phái không thể vì quyền lợi riêng của bất cứ phe phái nào mà  làm  

cho việc nước sái với tinh thần Hiến pháp! 

Thói thường  để được bầu chọn trong cuộc Bầu cử Tự do, một số Ứng cử viên của Đảng phái 

thường mỵ dân bằng cách dùng xảo thuật kiếm phiếu bất kể hành động làm thương tổn đến 

Hiến pháp, gây phân hóa xã hội, cảnh phân hóa là ngược với tinh thần Đoàn kết của Hiến 

pháp.  

 

Khi các đảng không quan tâm đến tinh thần Hiến Pháp là Yêu thương và hành xử Công bằng 

với nhau, mà cứ xâu xé nhau, phá phách nhau bằng mưu vặt để mưu lợi riêng cho Đảng mà 

không giúp nhau hành động nương theo tinh thần Hiến pháp mà vươn lên  thi quả là  đảng đã 

sa vào Tinh thần   “ Đảng nhi Bất quần  “, tức là tinh thần Quốc gia đã bắt đầu bị sa đọa ! 

 

Ngoài câu  “ Đảng nhi Bất Quần “  theo Dịch lý thì còn có câu ” Quần nhi bất Đảng “ 

nghĩa là mọi hoạt động của mọi người Dân luôn phải tuân theo tinh thần Dân tộc “ Nhân 

Nghĩa, Bao dung mà hợp quần với nhau,chư không vì quyền lơi bất chính của đảng,  

Có lòng Nhân thì không làm bất cứ việc gì thương tổn đến người khác, nếu  một ai có làm điều 

gì có hại cho người khác thì  phải tha thứ làm lành với nhau , giúp nhau cảm hóa mà  cải hóa 

ngày một tốt lành hơn, muốn vậy thì trước tiên phài có một nền Giáo dục được chu toàn hai 

mặt:  

Huấn linh để bối dưỡng Tư cách và Bác vấn để  trau dồi Khả năng, vấn để là phải sinh hoạt 

làm sao cho Tư cách và khả năng được đồng bộ hay hài hòa mới có hiệu quả.   

Trong sinh hoạt rộng lớn Quốc gia cũng như sinh hoạt thế giới, nếu có được Lòng rộng Trí 

sâu bao quát được vấn đề thì mới thành công. 

Một quốc gia mà không có nền Tư pháp công minh và có đủ tiêu chuẩn gọi là competency  ( 

Thông suốt, liễu hiểu vấn đề ) thì khó mà duy trì các sinh hoạt chung được ổn định. 

Cứ xem sinh hoạt của hai đảng Cộng hòa và  Dân chủ  ở Hoa Kỳ trong việc Bầu cử ( tuyển 

Hiền) cũng như Quốc kế dân sinh để xem sinh hoạt hai đảng có tuân theo tinh thần Hiến pháp,  

( Bác ái, Công bằng, Tha thứ ),  hai đảng phái giúp nhau  tìm cho ra mẫu số chung của mỗi 

công việc theo tinh thần Hiến pháp để mưu ích chung hay chỉ là mị dân theo tiểu xảo để kiếm 

phiếu làm lợi cho riêng đảng mà có hai chung ?. 

Một dân tộc  mà con dân đầy Lòng  Bác ái  và trình độ Trí thức cao cũng vẫn còn khó sinh 

hoạt  theo lối Quần nhi bất Đảng  cho được êm xuôi,  nhưng nhờ có  sinh hoạt Đối thoại theo 

tinh thần Hiến pháp làm cho bớt sai lệch . 

 

III.- CÁCH GIẢI QUYẾT NAN  ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

1.- THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY 
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Nhân dân các nước, vì ở cách xa nhau, không hiểu nhau, và không thể tiêu diệt nhau, 

chỉ quấy rối làm khổ nhau, tuy rằng nền Văn Hoá Du mục đã tiêu diệt hai nền Văn Hoá nông 

nghiệp, nhưng không thể tiêu diệt hết, vì càng lâu thì bộ mặt vô Nhân đạo của Văn hóa Du 

mục càng hiện hình, tất không thể  được nhân loại tiếp nhận nữa, vì cứ để cho họ  làm khổ 

đau con người mãi mãi.  

Các nhóm khủng bố, Taliban, các nườc còn rơi rớt lại của chủ nghĩa CS đều là những 

cây roi quất vào nếp sống không mấy tốt đẹp của đối phương . Khi hai bên gây mâu thuẫn với 

nhau thì họ phải vin vào nhược điểm của bên kia , tuy  có phần thiên lệch, nhưng chắc chắn 

là không có bên nào hoàn thiện cả . 

Vấn đề không thể dùng phương thức đấu tranh hơn thua để tiêu diệt đối phương mà 

hai bên cần hợp tác với nhau theo Nhân Nghĩa và Bao dung mà hòa giải với nhau . 

Muốn vậy, thì các bên cần phải  tìm cho ra điểm Đồng quy, khoa Tân nhân văn đã chỉ 

cho chúng ta điểm Đồng quy của Nhân loại, đó là  Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại, vì  chỉ 

có nơi đấy , mà nhân loại tìm đến để hiểu nhau thông cảm nhau và chấp nhận nhau để tìm ta 

phương  cách hòa giải mà sống an hòa với nhau. 

2.- TIỀM THỨC CỘNG THÔNG CỦA NHÂN LOẠI 

( Collective unconsciousness ) 

a.- NGUYÊN  LÝ MẸ 

Từ Ý thức ở bên ngoài, Nhân loại phải đi sâu vào lãnh vực Tiềm thức  

( Nội Tâm ) đề bắt gặp nhau, hiểu biết nhau, thông càm nhau nơi Sơ nguyên 

tượng( Archetype )  về Nguyên ly Mẹ, đó là Mối Tình bao la không điều kiện của người 

Mẹ, đứa con tốt thì yêu thương đã đành, mà còn yêu thương hơn người con hư , đó là  Tình 

người, 

 Tính Người giúp nhân loại tìm đến với nhau,tìm hiểu nhau, thông  

cảm nhau mà sống Hòa với nhau . Khi xa Tình Người thì con người sẽ tranh dành Hơn 

Thua nhau, gây rắc rối cho nhau, gây khổ đau cho nhau. Tuy đã có Văn Hoá Tôn giáo đưa 

ra giải pháp nhưng  chưa được các phe chấp nhận. 

___________________________________________________________  

 Collective unconscious (German: kollektives Unbewusstes) refers to  

the unconscious mind and shared mental concepts. It is generally associated 

with idealism and was coined by Carl Jung. According to Jung, the human collective 

unconscious is populated by instincts, as well as by archetypes: ancient primal symbols 

such as The Great Mother, the Wise Old Man, the Shadow, the Tower, Water, and 

the Tree of Life.[1] Jung considered the collective unconscious to underpin and 

surround the unconscious mind, distinguishing it from the personal 

unconscious of Freudian psychoanalysis. He believed that the concept of the collective 

unconscious helps to explain why similar themes occur in world mythologies around 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Idealism
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Instinct
https://en.wikipedia.org/wiki/Jungian_archetypes
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Mother
https://en.wikipedia.org/wiki/Wise_Old_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_(psychology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_unconscious
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_unconscious
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
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the world. He argued that the collective unconscious had a profound influence on the 

lives of individuals, who lived out its symbols and clothed them in meaning through 

their experiences. The psychotherapeutic practice of analytical psychology revolves 

around examining the patient's relationship to the collective unconscious. 

Psychiatrist and Jungian analyst Lionel Corbett argue that the  

contemporary terms "autonomous psyche" or "objective psyche" are more commonly 

used today in the practice of depth psychology rather than the traditional term of the 

"collective unconscious."[2] Critics of the collective unconscious concept have called it 

unscientific and fatalistic, or otherwise very difficult to test scientifically (due to the 

mystical aspect of the collective unconscious).[3] Proponents suggest that it is borne out 

by findings of psychology, neuroscience, and anthropology. 

 

b.- BỘ HUYỀN SỐ CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC 

Ngoài nguyên lý Mẹ, còn có bộ Huyền số như 1, 2, 3, 5 . . . cũng là nơi  

cộng thông của Nhân loại, bất cứ con ngươì nào ở chỗ nào trên quả đất , khi  thấy các 

con số này cũng có thể hiểu được chung chung như nhau, và những con số này cũng 

dẫn con người tiếp xúc với nguồn Tâm linh,  những huyền số này còn có tên là cultural 

associations : Hiệp hội Văn Hoá   [ 1 ] 

SỐ 1 

Số 1: Tượng trưng  cho sự Đoàn kết, Thống nhất, Thượng Đế, Thiên Chúa. 

SỐ 2 

Nét gấp đôi: cặp đối cực của Dịch lý hay Thái cực Âm Dương 

Biểu tượng  của sự Lưỡng nhất ( kết hợp quân bình ) sự  Hòa hợp, sự Quân bình, 

sự Lưu tâm và Tình yêu. 

___________________________________________________________ 

Number 2 – What Does It Mean? 

There are many numerology facts about angel number 2. First of all we have to say 

that  

this number is a symbol of duality, which means male and female, positive und negative, 

black and white, etc ( opposite term of ying yang ) 

 Number 2 is usually associated to harmony, balance, consideration and love. 

When  

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-3
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https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
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this number comes to you, it means that you should have more faith in your angels. You 

should believe in energies that exist in the Universe, which will help you understand better 

many things in your life. Also, this number means cooperation and peace, so many good 

things are on the way. 

_________________________________________________________________  

SỐ 3: Tam Vị nhất Thể 

KITÔ GIÁO 

Chúa Cha / Chúa Con → Chúa Thánh Thần 

 

Bác ái /  Công bằng → Tha thứ 

 

Ba ngày Chúa Giê- su sống lại  ( State or Way) lên Thiên Đàng 

Qua 3 phương cách Tu trì. 

 

Purgative way,  ( Thanh Tẩy ) Illuminative  way ( nên Thánh ), Unitive way ( Kết hợp 

với Chúa ). 

 

LÃO  GIÁO 

       

Tam thanh: Ngọc Thanh Thiên tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Thanh 

 

PHẬT GIÁO 

 

Tam Bảo: Phật ,Pháp, Tăng 

 

Tam Phật: Pháp Thân, Bảo Thân, Ứng Thân 

Từ bi / Trí tuệ → Hỷ xả 

  

NHO GIÁO 

Tam tài : Thiên – Nhân - Địa 

Tam cương: Nhân / Nghĩa, Bao dung 

ẤN  ĐỘ GIÁO 

Hinduism: cosmic function 

Brahma  (Creation ) , Vishnu ( Maintenance, ) Shiva ( Destroyer  ) 

When all three deities of the Trimurti incarnate into a single Avatar 

IRAN TRIMURTI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar
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Bonne Pensé, bonne Parole, bonne Action. 

MARX với Tam Biện 

1.- Duy vật Biện chứng. Là Duy vật, nên vong Nhân, kéo theo vong Thân, vong 

Gia, vong Quốc, vong Nô, còn lại Quốc tế vô sản vĩ đại như lối đại Bịp của Bác Mác, Xít, 

Mao.Hồ! 

2.- Duy vật  Sử quan  theo  cách vạch đường cho Lịch sử  nhân loại  chạy theo, 

nên bị  trật đường rầy  mà  sa  vào  lốt kẻ thù Tư  bản, nên Vô  sản lên ngôi  Tư  bản đỏ  “   

3.- Kinh tế  Chính trị học. Kinh tế thì phủ nhận quyền Tư hữu và quyền Tự do, 

nên thành phần thiểu số  cai trị đã dùng nước bọt mà làm nên Tư bản đỏ.  Còn Chính trị  thì  

phủ nhận quyền Tự do và Nhân quyền nên tòan dân vô sản cứ  vẫn còn sản vô, may nhờ 

có kẻ  thù  Tư bản Tây phương cứu giúp, nên đời sống toàn dân có phần cải thiện. 

Đó là chủ nghĩa bách chiến bách thắng của : Mác, Lênin, Stalin, Mao trạch  

Đông, Hồ Chí Minh!  Đây là lộ đồ của  Ác Qủy. 

  

Số  5 

Số 5 của Hành Thổ: tượng trưng cho VÔ CỰC nguồn Tâm linh là nguồn Tình 

Yêu mà Einstein công thức hóa thành E = mc2. 

Số 5 là Dynamic force ( Động lực ), Angel number ( Số Thiên Thần ), number of 

balance  ( Số quân bình của hành Thổ trong Ngũ hành, THỔ  cũng là nguồn năng lượng 

điều phối trạng thái Hoà của cặp đối cực Âm Dương vì HànhThổ  là Vector 

equilibrium,  là Vectơ quân bình  của Vũ trụ , vì có hợp lực la 0 Newton. 

Số 5 cũng liên quan tới sự Tự do, Độc lập, Tính tò mỏ, óc Phiêu lưu, Kinh nghiệm 

và sự Thông minh. 

Vậy  muốn hiểu Bộ Huyền số ( Mystical numbers ) :1. 2. 3. 5 thì chúng ta phải Quy 

tư về nguồn Tâm  linh, là nơi Cộng thông của Nhân loại ( Collective uncionsciousness ) 

 

Angel number 5.    What does it mean? 

Most important meaning of Angel number 5 is BALANCE you should put your  

life in Balance and because you may be going on the wrong path , you are constantly 

in motion and you need slow down. 

Angel number is also related to freedom, independence, adventure curiosity 

experience and intelligence.    Below you will see something more about the 

meaning and symbolism of number 5. 
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As we have already said  numer 5 is a symbol of Balance, it means that you have 

to keep balance between material and spititual aspects in your life. It is 

important to live in balance and harmony, because it is the only way to reach 

happiness 

Đông Tây đã gặp nhau nơi tinh thần Dịch lý này. 

Three is the first number to which the meaning “ all “ was given. It is the Triad,being 

the number of the whole as  it contains the beginning, the middle and an end. 

. This threeness or triad, has always been considered sacred – like oneness, 

duality,and all numbers – by virtue of its very properties and particular attributes, 

jun 21, 2020. 

 

Tóm lại 

    Sơ Nguyên tượng về Nguyên lý Mẹ và Bộ Huyền số Văn Hoá của Dân tộc 

chính là  “ Bản Tính Đồng nhiên của Nhân loại “ ( Human   natural nature ) nơi 

đây Nhân loại có thể gặp nhau, tìm hiểu nhau, thông cảm với nhau, giúp sống 

an hoà với nhau, đây là độc lộ, là Cửa hẹp khó đi, nhưng lại rất an toàn và hanh 

thông, nên dẫn tới Hạnh phúc.  

Vi Nhân nan hĩ, nhưng con người có trải qua đa gian truân, thì con người mới 

có thể nhận ra Minh triết của  cuộc sống nơi trần gian . 

Một  số câu hỏi được nêu ra: 

 

 1.- Những ai nhận ra mình là thành phần trong Nhân loại ? 

   

 2.-  Những ai có ý thức trách nhiệm với Nhân loại? 

 

 3.-  Nhân loại đang làm gì qua Tổ chức Liên hiệp quốc 

 

 4.- Liên hiệp quốc có lưu tâm tới nan đề chính của Nhân loại là đời sống 

Tâm linh, hay chỉ chạy quanh các nẻo Hiện tượng gây rối bên ngoài, Liên Hiệp 

quốc chỉ mới chữa bệnh cảm sốt bên ngoài, mà  chưa có liều thuốc chữa được 

bệnh nội thương của Nhân loại . 

Tổ chức UNESCO đã  có những hoạt động nhằm bảo tồn Văn Hoá các nước 

trên thế giới ,nhưng chưa thể tạo ra môi trường Văn hoá chung cho nhân loại, 

giúp nhau sống hòa với nhau, đó là đời sống Tâm linh, xem ra  chưa có lối nào 

khả thi! 

 

 5.- Những cuộc chạy đua vũ trang hiện nay của các cưòng quốc phỏng có 

giúp ích gì hay gây tai họa gì cho nhân loại?    

 

 Liên hiệp quốc là Tổ chức đang cố gắng làm giảm Bạo lực trên thế giới, nhưng 

cường độ bạo lực trên thế giới xem ra chưa có hiệu quả nhiều, khôn thay, nguồn 

Bạo động lại nắm ngay trong Tôn giáo cực đoan ?!   
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Xưa nay nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt lại xẩy ra giữa các Tôn giáo ngay trong 

cùng một Tôn giáo!! 

 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  M Ộ T  

SINH LỘ  CỦA DÂN TỘC   

THEO TINH THẦN THÁI HÒA CỦA VIỆT NHO 

CŨNG LÀ  

CHỦ  ĐẠO HÒA CỦA  DÂN TỘC 

 

Chủ đạo HÒA là nền tảng  của Dân tộc Đoàn kết, Dân tộc có Đoản kết thì mới có đủ Nội 

Lực để Xây dựng  và Bảo vệ Quốc gia Dân tộc, nền tảng của tinh thần Đoàn kết là “ Âm 

Dương Hòa “ theo cách hành xữ   “ Tình Lý tương tham “ hay “Nhân Nghĩa nhập thần 

“, nói  thì nghe dễ dàng, nhưng cách ăn ở với nhau của Nhân loại ngày càng khó khăn theo 

đà tiến triển như Vũ bạo của Khoa học Kỹ thuật, nguyên nhân chính là do Tâm Linh và 

Khoa học  đã mất Quân bình hay chưa Lưỡng nhất . 

Chúng ta tìm thấy Dịch lý Việt qua Thái cực và các Tiểu Thái cực không những ở trống 

Đồng mà ngay trong bất cứ lãnh vực sinh hoạt nào của Dân Việt Nam, nổi nhất là Bộ Huyền 

số:  2 - 3 , 5  ( 2 + 3 = 5 ) của Việt Nho được cất dấu trong Huyền sử  ( Sách Ước ) Cổ nghệ 

Trống đồng  và nhiều Cổ vật khác. 

Trong các Tiểu Thái cực thì Tiểu Thái cực Nhân / Nghĩa là quan trọng nhất, vì  “ Nhân / 

Nghĩa nhập thần “ là Tinh hoa của nền Văn hóa, là nền tảng của  “ Tinh thần Bất khuất 

Dân tộc “, vì khi Nhân / Nghĩa lưỡng nhất ( Hay Nhập Thần ) thì tạo nên Sức mạnh 

Hùng ( Vật chất )  / Dũng ( Tinh thần ). 

Ngày nay là thời đại Văn minh, chúng ta chê bai Tình / Nghĩa của Cha ông là  thứ  Văn hoá 

quê mùa lạc hậu đã hết thời, mà theo Văn minh Duy Lý, coi nhẹ Tình Người, đánh mất mối 

Liên hệ Liên đới, nên chỉ dùng Lý sự vụn mảnh để đấu đá, dành Hơn Thua với nhau, bỏ 

quên lối sống “ Dĩ hòa vi quý “ của Việt Dịch, nên mới tan đàn xẻ nghé, lâm vào tình trạng 

Phân hóa trầm trọng  như hiện  nay! 

Tiếc thay! 

Hòa là nguồn Hạnh phúc đang còn xa vời , hiện  Nhân loại còn chưa với tới ! 
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Thay vì trau dồi cách sống  “ Tính Lý “ cho hài hoà, để  “ sống công bằng với nhau “ thì 

nhân loại đang thi nhau phát triển Vũ khí chiến lược để nắm phần thượng phong khống chế 

nhau mà tranh dành quyền lợi ! 

 

A.- HÀNH HƯƠNG VỀ GỐC TỔ: NƠI ĐỒNG QUY CỦA DÂN TỘC 

 

I.- THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA NƠI GỐC HUYỀN SỬ 

SOI SÁNG VẤN ĐỀ 

Xưa nay, người ta cứ đinh ninh  rằng, Văn Hóa Việt Nam là do Tàu truyền dạy cho, sự thực 

thì ngược lại,theo công trình của T. G. Kim Định, Tàu chỉ là kẻ học mướn viết nhờ Việt 

Nho, sau đó xen dặm các yếu tố Bạo động của Du mục vào cho đúng khẩu vị bạo động 

của Hiên Viên Hoàng Đế  và tẩy xóa vết tích của Việt Nho  mà thành ra Hán Nho bá 

đao, trong đó ,Tàu đã ăn cắp những Nhân vật sáng tạo Văn Hoá  đời Tam Hoàng , Ngũ 

Đế làm nhân vật Lịch sử của mình. 

Chúng tôi đã viết nhiều cuốn chứng minh rõ ràng là Hán Nho của Tàu là kẻ viết nhờ 

của Việt Nho,vì không hiểu rõ nên Dịch Tàu không có gốc Âm Dương hòa. chỉ có độc 

cực Rồng .còn  Văn hoá Tàu thì không  có Lạc thư  để có Đồ - Thư  hợp nhất, lập nên 

Tổ ấm gia đình nên mới gây ra nạn Chồng Chúa Vợ Tôi! 

Ngoài ra ,chúng ta cần biết rõ sự thật Lịch sử đó để xoá tan mặc cảm dính xíu với Tàu trong 

thời Huyền sữ cũng như Lịch sử. 

Tam Hoàng của Việt Nam: Phục Hy - Nữ Oa - Thần Nông 

Xưa nay, người ta cứ tưởng lầm Tam Hoàng  là của Văn Hoá Tàu, thực sự lại ngược 

lại. 

Chúng tôi xin trưng những lý chứng sau để minh biện. 

 

 

 Hình Viêm Đế Thần Nông    Cờ quẻ Ly    ( của Viêm Đế  thuộc Phương Nam: Việt Nam  

) 
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“ Đại Việt sử ký toàn thư xem Thần Nông là Thủy tổ của người Việt, Vương quốc của 

ngài bao trùm cả sông Dương Tử lẫn một phần sông Hoàng Hà và kéo dài xuống phía 

Nam tới khu vực mà hiện giờ là đồng bằng sông Hồng của Việt Nam.” 

 

 

Thần Nông 

Thần Nông là Viêm đế . Nhân vật sáng tạo  nền Văn Hóa phương Nam: Việt Nam. 

Phương Nam thuộc hành Hỏa là nguồn năng lượng bức xã từ mặt Trời, nên Việm Đế 

thớ Mặt Trời tức là thờ Thượng Đế. 

Theo Christie Anthony (1968) trích từ Chinese Mythology. Feltham: Hamlyn Publishing: 

“神农也是头像牛头，尖角，铜额头，铁头，蝎尾，蜈蚣腿的人” 

Tạm dịch: Thần Nông cũng là người có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu sắt, 

đuôi bọ cạp, chân rết. 

Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm  ( Có lẽ còn đến 6 -7 ngan 

năm ) và là người đã dạy dân người Việt nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên 

đã làm lễ Tịch Điền (còn gọi là lễ Thượng Điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa 

màng) hoặc Hạ Điền (lễ tổ chức trước khi gieo trồng), cũng như phát triển nghề làm thuốc 

trị bệnh, cho nên trong dân gian có câu Thần Nông thường bách thảo, giáo nhân y liệu dữ 

nông canh (神農嘗百草,教人醫 療 與 農 耕; Thần Nông nếm trăm cây thuốc, dạy người 

chữa bệnh với cày cấy). Vì thế, ông còn được xưng là Dược vương (藥王), Ngũ Cốc 

vương (五穀王), Ngũ Cốc Tiên Đế (五穀先帝), Thần Nông đại đế (神農大帝). “ 

 

Cờ Quẻ Ly thuộc phương Nam  ( hành Hỏa ) của Viêm Đế 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A1_%C4%90i%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
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Quẻ Ly gồm 3 Hào, 2 Hào Dương bao bọc lấy Hào Âm ở giữa, được tương trưng bằng hình 

Lưỡng Long triều Nguyệt. (được xây trên nóc đền đài ) 

Tam Hoàng  được xếp theo Quẻ Ly gồm 2 ông một bà, đó là   Phục Hy ( + ), Nữ  Oa  ( -) , 

Thần Nông  ( + ) với ý nghĩa Quả vi Quân , chúng vi Thần, nên Văn Hoá thuộc Nguyên 

lý Mẹ,  đó là  Âu Cơ Huyền Tổ Mẫu. 

Nước Tàu do Hiên Viện Hoàng Đế thành lập sau họ Hồng Bàng 182 năm, nên nước Tàu làm 

sao mà có Tam Hoàng với Phục Hy, Hoàng Đề,  Thần Nông. 

 Nước Tàu chỉ có Hoàng Đế, có Xã  Tắc với lúa khô, làm gì có Thần Nông với lúa nước, còn 

Phục Hy là Thanh Tinh: Rồng Xanh. Phục Hy thuôc dòng dõi  Rồng làm sao mà biến 

thành Dân Du mục., việc đoạt  Nhân vật   Huyền sử của Việt làm nhân vật Lịch sử của Tàu 

cũng y hệt như Biển Đông là  lãnh thổ của Trung Hoa từ khi chưa có nước Tàu, nên không 

ai có thể tranh cãi được!!! 

 

Quẻ Ly cũng tượng trưng cho Tam Hoàng: 

Phục Hy  ( Dương ) - Nữ Oa  (Âm ) - Thần Nông  ( Dương ) . 
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Phục Hy    ( + )             Nữ Oa  ( - )                Thần Nông  ( + )  

Dịch Phục Hy với:Nét đứt (  -  -  ), nét Liền ( - ) Phục Hy dạy dân cày bừa, nuôi gia súc, 

dùng lưới đánh cá,[1] nấu ăn và săn bắn bằng vũ khí sắt 

Nữ Oa  đội đá vá Trời  để sửa lại Ngũ hành  bị  lệch  (Tàu cũng không có Dịch vì chỉ có độc 

cực Rồng, nên làm sao mà có Dịch để có Ngũ hành? . 

( Thiên bất bất túc Tây Bắc  ( 4 – 1 ) . Địa bất mãn Đông Nam ( 3 - 2 ), do Cộng Công húc 

vào Núi Bất Chu  ) 

Thần  Nông sáng tạo ra Nông nghiệp và Y dược. 

Tam Hòang của Việt Nam 

Phục Hy sáng tạo ra Dịch với hai nét : Đứt  (Âm ), Liền  ( Dương ) : nền tảng Âm Dương 

Hòa của Dịch Việt. 

Phục Hy có Biệt hiệu là Thanh Tinh ( Rồng Xanh )  , thuộc nòi Rồng của Việt. 

Nữ Oa khi chết biến thành Chim Tinh vệ, thuôc Giống Tiên.  Kỳ tích của bà là Luyện 

thạch bổ thiên ( đội đá vá Trời ) để vá lại Ngũ hành. 

Thần Nông sáng tạo ra Nông nghiêp lúa nước với nền Văn Hoá  “Khoan hòa, nhu thuận 

“, cùng với Y đạo. 

Tàu  đã đánh cắp 2 nhân vật  Tam Hoàng : Phục Hy, Thần Nông là nhân vật Huyền sử  Việt 

- Nhân vật sáng tạo Văn Hoá - làm nhân vật Lịch sử của Tàu! 

Còn Hiên Viên Hoàng Đế thuộc hàng Đế làm sao mà nhỏm lên ngôi Tam Hoàng? 

Việt Nho là nền Văn Hoá phương Nam , “ Nam phương chi cường  “ của Việm Đế được 

đức Khổng Tử thuật lại, Tàu đã  “ học mướn viết nhờ Việt Nho “, rồi thêm những yếu 

tố Bạo động của Văn Hoá Du mục vào làm cho trở thành Hán Nho Bá đạo, suốt dòng 

Lịch sử 4718 năm của Tàu,  đại Hán  chuyên gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành 

trướng. 

Ngũ Đế 

Ngũ Đế của Tàu thì được cho Thái Hạo, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. 

 Thứ nhất,  Nghiêu Thuấn  là dân Nông nghiệp thuộc Lúa Nước của Thần Nông, còn 

Thuỷ Tổ Hiên Viên của Tàu là dân Du mục, nông nghiệp  thuộc lúa khô theo Xã Tắc , 

thứ hai, nếu các Đế là dân Tàu thì tên gọi phải là Cốc Đế, Nghiêu Đế, Thuấn Đế , rõ là 

ăn vụng mà quên chùi miệng! 

II.- THOÁT “ TÀ TRỊ  “   THEO  “ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA “ 

NƠI TINH THẦN QUỐC TỔ  HÙNG VƯƠNG 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_s%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C6%B0%E1%BB%9Bi_(d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1nh_c%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5c_Hy#cite_note-trangtrinhpdq-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFt
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với Tam cương:  NHÂN, TRÍ, DŨNG 

hay 

NHÂN / NGHĨA , BAO  DUNG ( HÙNG / DŨNG ) 

 

 

 

Việt Nho là Nền VĂN HÓA THÁI HÒA 

Nền Văn Hoá phương Nam ( thuộc Hành Hỏa của Ngũ  hành ) của Viêm Đế 

( Xin xem Tủ sách của T. G. Kim Định và Bộ sách Văn Hoá Thái Hòa Việt tộc của Việt 

Nhân và Nguyển Quang trên vietnamvanhien.net ) 

Tinh thần Thái Hòa là Tinh thần: NHÂN / NGHĨA, BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG  ) 

NHÂN là yêu thương, kính trọng mọi người, vì ai ai cũng có Nhân phẩm. 

NGHĨA là lý Công chính hay Lẽ công bằng “ hai chiều ” có Đi có Lại “ mà mọi người phải 

hành xử để sống Hòa với nhau. 

BAO DUNG. Là người, nhiều hay ít, ai ai cũng có khuyết điểm có thể làm  thương tổn nhau, 

nên cần có đủ Hùng Dũng từ Nhân Nghĩa để có thể  tha thứ, bao bọc che chờ cho nhau mà 

sống yên vui với nhau. 

Nhân Nghĩa Bao dung chỉ có hiệu lực trong cuộc sống, khi mọi người thực sự tu dưỡng 

Lòng Nhân và hành động công bằng với nhau theo Nghĩa, trong đó, Nhân là yếu tố nền 

tảng . 

III.- THOÁT TRUNG TỪ GỐC RỄ 

TRỞ VỀ  VỚI NỀN “ VĂN HÓA THÁI HÒA “  CỦA DÂN TỘC 

Vào  thập niên 50, 60 của thế kỷ 20, Triết  gia Kim Định đã khai quật lên Việt Nho đã bị 

Hán Nho vùi lấp qua hàng ngàn thế kỷ. Việt Nho có cơ  cấu là Bộ huyền số  2 - 3, 5 (xem 

Cây Phủ  Việt ) và Nội dung mang Bản chất Thái  Hòa ( Nơi Trống Đồng Ngọc Lũ ) 
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Nền Văn Hoá Thái Hòa gồm hai giai doạn: 

1.- Giai đoạn Huyền sữ  với Tam Hoàng là Nhân vật sáng tạo ra nền Văn Hoá phương Nam, 

chung cho cả Đông Nam Á, nhưng Việt Nam là nơi được ký thác nhiều hơn hết, tức là 

Nguyên Nho được Khổng Tử thuật lại, nền Văn Hoá vương đạo này mang bản  chất Nhân 

bản, Hòa bình , nhưng sau đó bị Hán sao chép ,xen dặm yếu tố bạo động của Du mục vào 

làm cho trở thành BÁ ĐẠO, nền Văn Hoá này có gốc từ nền Văn Hóa Hoà bình tại Thái 

bình dương là nền Văn Hoá sớm nhất và đã lan ra khắp Thế giới . 

2,- Giai đoạn Lịch sử,   Vua Hùng đã dựng nước theo Nhân Nghĩa, Bao dung, Nước đã tồn 

tại suốt ngàn năm qua không biết bao nhiêu là cảnh Phế / Hưng ! 

 

IV.- THOÁT  “TÀ TRỊ  : THEO “ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC  “ 

CỦA VUA HÙNG 

 

Trên giữa Điện thờ có khắc hai câu chữ Nho  ( Đọc từ Phải qua Trái ) 

肇 基王 迹 : TRIỆU CƠ VƯƠNG TÍCH : 

( Di tích   Cơ đồ  của vị Vua đầu tiên ) 

赫  濯 英  靈 : HÁCH TRẠC ANH LINH 
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Giai đoạn Lịch sử  đã  được Vua Hùng xây dựng và bảo vê nền Độc lập qua trường kỳ Lịch 

5000 năm lịch sử với lệnh truyền: 

“ HÁCH TRẠC ANH LINH: 赫濯英靈: 

PHẢI TẨY RỬA, GẠN LỌC THÂN / TÂM 

LÀM  LỪNG LẪY “  HỒN THIÊNG SÔNG  ( NGHĨA ) NÚI  ( NHÂN ) “ 

Nền Văn Hóa Thái Hòa này là Tụ điểm của Dân tộc Việt Nam, không riêng cho Tôn giáo 

nào, Đảng phái nào, phe nhóm nào, vì khi bị phân hóa theo lối  “  Đảng nhi bất quần “ nghĩa 

là chi lo tranh đấu cho Đảng cho Phe nhóm, mà quên đại khối Dân tộc, thì dù có viện  bất cứ 

lý do nào cũng làm cho Dân tộc bị phân hoá  tệ hại như chúng ta đã trải qua . 

Nhân Nghĩa Bao dung là tụ điểm của Dân tộc. gốc doàn kết của Dân tộc, nghĩa là chung cho 

tất cả MỌI Tôn giáo, Đảng phái với tinh thần “ Quần nhi bất Đảng “ nghĩa là  Hợp quần  

theo tinh thần VĂN HÓA CHUNG của Dân tộc, chứ không theo cái RIÊNG một thành 

phần trong Dân tộc nào mà xẻ lẻ ra , tuy thành phần nào vẫn cứ phát triển tinh thần riêng 

Bản sắc của mình theo HIẾN PHÁP, tất cả đều sinh hoạt theo  Chính Nghĩa quốc gia, nghĩa 

là hành xử Công bằng  để sống Hòa với nhau, nền Văn Hóa Thái hòa có khả năng  thiết lập 

các cơ chế xã hội  để  thực thi Công bằng xã hội  để vừa tiến bộ vừa điều hòa cân bằng, nên 

luôn ổn định . 

Phải gột rửa tinh thần bá đạo Hán Nho đã thâm nhập vào qua hàng bao thế kỷ đễ trích lọc 

tinh hoa Việt Nho, hầu chấn hưng lại Hồn Thiêng Sông Núi để có đủ Nội lực mà vươn lên 

vực dậy. 

Hy vọng thay ! 

Mẫu Quốc kỳ khác 

Ngoài cờ Quẻ Ly. nước ta còn có Quốc kỳ khác, đó là  Cờ vàng Ba sọc đỏ. 

 

Khổ lá Cờ : Dọc / Ngang = 3 / 2 

Theo tinh thần Tham ( 3 ) Thiên Lưỡng  ( 2 ) Địa  nhi Ỷ số:Tinh thần Hòa  

theo cặp Dịch lý Âm Dương Hòa 

Màu lá Cờ 
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Màu vàng  của Trung cung hành Thổ: Hành Thổ là nguồn năng lượng ( E = mc2 ) sáng tạo ra 

Vũ trụ và điều hành Tiết nhịp Hòa củ Vũ trụ ( Thổ ” Vector equilibrium ) . 

Màu đỏ  thuộc hành Hỏa  ( của Viêm Đế, có tục  thờ Trời ) thuộc Quang năng tượng trưng 

cho Thượng Đế, nguồn của : 

Ba sọc: Quẻ Càn 

Ba sọc tượng trưng cho Tam Tài:Thiên- Nhân -Địa 

Nét Gạch trên tượng trưng cho Thiên 

Nét Gạch giữa tương trưng cho Nhân 

Nét Gạch dưới tượng trưng cho Địa 

Tinh thần của Tam Tài: Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

Nhân là tinh hoa của Trời Đất. Nhân là con người Nhân chủ: 

Tự Chủ, tự Lực, tự Cường 

Lá cờ vàng 3 sọc đỏ tượng trưng cho Tinh thần Quốc gia 

NHÂN NGHĨA BAO DUNG : TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  H A I  

CANH TÂN NẾP SỐNG DÂN TỘC 

Khi đã có: 

Một Chủ đạo Hòa để đoàn kết toàn dân, cần phải Chấn hung. 

Một  sách lược thiết lập và điều hành các Cơ chế Xã hội theo Dịch lý. 

Một đoàn chuyên viên đủ mọi ngành về Khoa học kỹ thuật ở nước ngoài kết hợp củng 

nhân dân cả nước. 

Sách lược  “ Ấn Độ Thái Bình dương  “ của Hoa Kỳ giúp tháo gỡ  vòng kiềm tỏa Kim 

Cô  của chế độ độc  tài bắt nạt các nước nhỏ của Bắc phương. 

Đây là điều kiện thuận lợi và Cơ hội  ngàn năm một thuở để giúp : 

CSVN cần thành tâm bắt tay VỚI TOÀN DÂN,  cùng với thành phần yêu nước, giúp 

thực hiện Tư do  Văn Hóa và Tôn giáo, thực sự đi vào lòng Dân tộc bằng con đường 
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Văn Hoá, bỏ Văn Hóa Mác Mao,  xoá hết mọi  tị  hiềm, mọi mánh lới  khôn vặt, lấy 

Tình Yêu Dân tộc chuyển  hóa Hận thù thành Yêu thương, toàn dân cùng nhau bắt tay 

vào việc Dựng và  Cứu Nước theo Tinh thần mới:  Nhân chủ Thái Hòa, thiết lập chế độ 

Dân chủ  mang bản sắc Nhân bản . Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, xin đừng để cơ 

may vưột qua ! 

Việc cấp thiết phải làm là dỡ bỏ mọi chướng ngại Bạo lực bằng tinh thần Khoan nhu: 

Lập một  “ Cơ chế Hoà giải Dân tộc “  theo tinh thần   “ Văn Hóa Thái Hòa Việt Nho “ 

tức là Tinh thần Thái Hòa theo  “ Nhân Nghĩa Bao dung “, đây là tiêu chuẩn CHUNG để 

mọi thành phần y  cứ vào đó mà Hoà  giải với nhau, tránh mọi hình thức Bạo lực và  

gian trá. 

Dựng tượng VIÊM ĐẾ ( gốc VĂN HÓA, thuôc HUYỀN SỬ ) và  tượng HÙNG VƯƠNG  

( gốc LỊCH SỬ ) khắp nước, thay Quốc kỳ bằng Lá Cờ QUẺ LY của Viêm Đế.. xóa bỏ 

mọi tàn tích của Văn Hoa` Du mục bạo động! 

Quẻ Ly thuộc hành Hỏa  ( Viêm Đế  ) của Phương Nam , tức là Quang năng nguồn Năng 

lượng được truyền đi bởi Làn sóng Hình Sin có tính  chất bao bọc che chở  như Lòng Nhân 

và dòng photon truyền đi thẳng tắp như Lý công chính hay Nghĩa. ( Wave Particle duality ) 

Khi Nhân Nghĩa Lưỡng nhất thì trở nên Hùng,Dũng  có khả năng Bao dung nhau. 

Bỏ mọi tàn tích của Văn Hóa Tham tàn Cường bạo của Du mục Mác Mao trong mọi 

lãnh vực.. 

Thay vì lãnh đạo toàn dân, vì lòng Yêu nước, vì hạnh phúc toàn dân một cách Công chính,  

thành phần lãnh đạo mới phải cùng toàn dân  yêu mọi người theo lẽ Công chính.  Thành 

phần lãnh đao không thể ngồi trên đầu Nhân dân dãy bảo, mà phải thực sự :  “ Tiên thiên 

hạ chi Ưu, nhi Ưu, hậu thiên hạ chi Lạc, nhi Lạc”, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau 

cái vui của thiên hạ.” (,先 天 下 之 憂, 而 憂，后 天 下 之 樂, 而 樂 ), 

Có thực sự tham gia thực hiện nếp  sống Công chính, đảng CSVN, cũng như mọi thành 

phần yêu nước mới lấy lại được  niềm tin của Nhân dân đã bị vùi sâu!. 

Không những CSVN cùng toàn dân mà những người Quốc gia cũng phải canh  tân cuộc 

sống, mở rộng lòng ra chấp nhận nhau, hành xữ công chính mà Hòa với nhau,  thì khi đó 

mới có thể bàn tính việc này việc kia với nhau được,  hai bên bỏ lối Sinh hoạt theo  tinh thần   

“ Mâu thuẩn thống nhất “ của Mác mà tranh dành  Hơn Thua đưa tới cảnh tan đàn xẻ nghè, 

mà cùng nhau hành xử  công bằng theo tinh thần “ Âm Dương Hoà “ mà yên vui với nhau 

để chia sẻ cùng nhau  Hơn cũng như Thua , mới hợp tác với nhau được, 

Giả sử co hợp tác với những người CSVN thực tâm yêu nước thì luôn phải theo Chính đao 

Công chính, Đại Đạo  Âm Dương Hòa chứ không để cho lối sinh hoạt gian manh  lẫn vào 

mà dành Hơn Thua. mà làm anh hùng Kách mạng! 
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Đối với thành phần khôn vặt thì cho  sinh hoạt theo lối Âm Dương Hoà  là  dại, còn với thành 

phần rộng lòng thì lại là khôn lâu.  Mọi bên cần vượt qua những rào cản truyền thống , qua 

lời căn dặn của Tổ Tiên: 

Nhiều Sãi không ai đóng cửa Chùa 

Tham Dĩa bỏ Mâm 

Khôn Độc Dại Đàn. . . 

Những thứ Khôn vặt này đã đày Dân Tộc chết chìm trong Vũng nước Chân Trâu!! 

Để làm được những việc lớn lao trên thì đòi hỏi mọi người phải Tự thắng mình trước, mở 

rộng Lòng ra để chấp nhận những Di biệt của nhau một cách chọn lọc, mở Trí ra tìm lẽ Công 

chính mà sống  hòa với nhau , có thế mới  thoát cảnh   trầm luân! 

“ Cá không ăn muối cá ươn, Cháu con cưỡng Tiên Tổ trăm dường Con cháu  hư ! 

 

I.-LIỀU THUỐC  “ CỨU TỬ HOÀN SINH “ 

CỦA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI 

“ LẤY TÌNH YÊU ĐỂ CHUYỂN HÓA  HẬN THÙ “ 

Tình Yêu là nguồn mạch của sức sống, là nguồn của sự Công chính, cũng là tinh thần 

Nhân Nghĩa của Dân tộc. Tinh thần Dân tộc Việt Nam là Nhân Nghĩa. Nhân là  Tình 

Yêu, Nghĩa là Lý Công chính.    

Vậy muốn canh tân cuộc sống Dân tộc để có Nội lực hầu vươn lên vực dậy thì tiên quyết 

là toàn dân phải Tu duỡng Tình Yêu, đất nước chúng ta đã có 7 Ngọn đuốc soi đường, 

do  Các Vị lãnh đạo các Tôn giáo  cầm đuốc giúp nhân dân  quy tư về nguồn Tình tức 

là nguồn Tâm linh.  

Thiết tưởng cần phải có một phong trào toàn quốc mới mong lay tỉnh đưọc giấc Ngủ 

mê man của Dân tộc, có thế mới hy vọng toàn dân ý thức đủ về Nan đề của Dân tộc mà 

một lòng đoàn kết với nhau. 

Xin xem bức thư dưới đây của Kkoa học ga Einstein để nhận rõ nguồn gốc và sức mạnh 

của Tình Yêu: 

 

  BỨC THƯ CỦA EINSTEIN 

Thư của Albert Einstein gửi con gái Liersel về một nguồn sức mạnh vô hình 

Sau hai thập kỷ kể từ ngày Albert Einstein qua đời, con gái ông đã đồng ý công bố bức thư 

cảm động mà nhà khoa học đại tài đã viết cho bà. Nội dung bức thư có thể khiến ai trong 

chúng ta cũng phải bất ngờ và cảm động... 

mailto:?&subject=[cafebiz.vn]%20B%E1%BB%A9c%20th%C6%B0%20Einstein%20g%E1%BB%ADi%20con%20g%C3%A1i:%20%27T%C3%ACnh%20y%C3%AAu%20l%C3%A0%20th%E1%BB%A9%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20nh%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%BF%20gian%20n%C3%A0y%27&body=https://cafebiz.vn/news-20161014111727256.chn%0D%0AB%E1%BB%A9c%20th%C6%B0%20%C4%91%E1%BA%A7y%20x%C3%BAc%20%C4%91%E1%BB%99ng%20m%C3%A0%20nh%C3%A0%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20Albert%20Einstein%20g%E1%BB%ADi%20t%E1%BA%B7ng%20c%C3%B4%20con%20g%C3%A1i%20Lieserl%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh,%20%C3%B4ng%20k%E1%BB%83%20v%E1%BB%81%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%A9%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20nh%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%BF%20gian%20n%C3%A0y.%20%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20t%C3%ACnh%20y%C3%AAu..
mailto:?&subject=[cafebiz.vn]%20B%E1%BB%A9c%20th%C6%B0%20Einstein%20g%E1%BB%ADi%20con%20g%C3%A1i:%20%27T%C3%ACnh%20y%C3%AAu%20l%C3%A0%20th%E1%BB%A9%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20nh%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%BF%20gian%20n%C3%A0y%27&body=https://cafebiz.vn/news-20161014111727256.chn%0D%0AB%E1%BB%A9c%20th%C6%B0%20%C4%91%E1%BA%A7y%20x%C3%BAc%20%C4%91%E1%BB%99ng%20m%C3%A0%20nh%C3%A0%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20Albert%20Einstein%20g%E1%BB%ADi%20t%E1%BA%B7ng%20c%C3%B4%20con%20g%C3%A1i%20Lieserl%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh,%20%C3%B4ng%20k%E1%BB%83%20v%E1%BB%81%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%A9%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20v%C4%A9%20%C4%91%E1%BA%A1i%20nh%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%BF%20gian%20n%C3%A0y.%20%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20t%C3%ACnh%20y%C3%AAu..
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Vào cuối những năm 1980, Lieserl Einstein – con gái của Albert Einstein đã hiến tặng cho 

Đại học Hebrew 1.400 bức thư do cha cô viết lúc sinh thời. Điều kiện duy nhất của Lieserl 

là không ai được công bố bức thư cho đến khi cha cô qua đời tròn hai thập kỷ. 

 

Albert Einstein và con gái 

Trong thời đại của Einstein, ai cũng biết rằng ông không chỉ là nhà vật lý học thiên tài mà 

còn có khả năng lý luận Triết học. Tư tưởng sáng suốt của Einstein trong cả sự nghiệp riêng 

lẫn cuộc sống nói chung đã trở thành “kim chỉ nam” cho vô số người. Khi bức thư ông viết 

cho con gái được công bố, người ta lại càng thêm ngưỡng mộ nhà khoa học thiên tài. Sau 

đây chúng tôi xin trích đăng một trong những đoạn thư ý nghĩa và cảm động nhất mà Einstein 

đã viết cho con gái đầu lòng: 

“Khi cha công bố thuyết ương đối, rất ít người có thể hiểu được. Giờ đây điều mà cha 

sắp tiết lộ với nhân loại rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của cả thế 

giới. 

Vì vậy, cha mong con giữ kín những bức thư này trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập 

kỷ cho tới khi xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sắp giải thích 

dưới đây. 

Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà tới tận bây giờ khoa học cũng chưa thể 

tìm ra định nghĩa chính xác nào cho nó. Lực này bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, 

thậm chí còn đứng sau vô vàn hiện tượng do vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa 

thể lý giải. 

Đó chính là TÌNH YÊU. 
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Nhà vật lý học vĩ đại đồng thời cũng là một tư tưởng gia 

Khi các nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ qua lực vô 

hình nhưng mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu tâm hồn những người 

biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta cuốn hút lẫn nhau. 

Tình yêu là sức mạnh, bởi nó phát triển bản tính tốt đẹp nhất trong ta, giúp nhân loại 

không bị che mắt bởi sự ích kỷ mù quáng. 

Tình yêu hé lộ và gợi mở. Tình yêu có thể khiến chúng ta sống và chết. 

TÌNH YÊU là CHÚA và CHÚA cũng chính là  TÌNH YÊU. 

Loại lực này giải thích mọi điều và thổi ý nghĩa vào cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta đã 

bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ là do chúng ta vẫn duy trì nỗi sợ trước một thứ con người 

không thể nào hiểu và kiểm soát được. 

Để giúp khái niệm tình yêu trở nên dễ hình dung hơn, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn 

giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình.  

Thay vì sử dụng công thức E = mc2, ta chấp nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới có 

thể tạo ra từ Tình Yêu nhân với tốc độ ảnh sáng bình phương. Chúng ta hoàn toàn có 

thể kết luận rằng: tình yêu chính là năng lượng bất khả chiến bại, bởi nó là vô hạn. 

 

Albert Einstein và vợ Elsa Lowenthal 

Sau những thất bại liên tiếp của nhân loại trong nỗ lực điều khiển các nguồn lực của vũ trụ, 

đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác… 
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Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ 

thế giới và tất cả những giống loài khác, Tình Yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy 

nhất. 

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra một quả bom Tình Yêu, một thiết bị đủ mạnh để 

hoàn toàn phá huỷ sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này. Dù vậy, mỗi 

con người vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát Tình Yêu vô cùng mạnh mẽ và 

luôn sẵn sàng để được giải phóng. 

Khi chúng ta học cách Cho ( - )  và Nhận  ( + ) nguồn năng lượng vũ trụ này, Lieserl ạ, 

chúng ta phải thừa nhận rằng Tình Yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ 

chướng ngại nào, bởi Tình Yêu chính là nguyên tố quan trọng nhất của sự sống. 

Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp 

đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. Có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi, nhưng 

thời gian cũng chỉ là tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng cha yêu con, và nhờ có 

con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!” 

Cha của con, 

Albert Einstein”. 

II.- THIẾT LẬP SÁCH LƯỢC   “ HÒA GIẢI DÂN TỘC” 

THEO TINH THẦN DỊCH LÝ 

Thực hiện  “ Chính sách Hòa giải Dân tộc  “ theo đường lối Chính Trung của Tinh  thần 

Dịch lý: Âm Dương Hòa, không những với CSVN mà .cùng tất cả mọi thành phần khác 

nhau của Dân tộc đê tìm ra một Mẫu số chung cho mọi thành phần, đó là  chế độ Nhân 

bản thay thế cho chế độ Vật bản,  “ giúp mọi thành phần trong Dân tộc sống Hòa với 

nhau “, chứ hiện nay                            chế độ Vật bản đang ngự trị trong Dân tộc bằng 

lối đấu tranh Giai cấp, họ đem Hận thù  cùng mưu gian bịp bợm để tranh dành hơn 

thua, cướp dật, giết chóc nhau cho tan nhà nát nước. Đây là nọc độc “ Mâu thuẩn thống 

nhất “ của Mác Mao! 

Năm 1972, Nam Hàn cũng như Đài Loan, Singapore . . cầu mong sao cho được như 

Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nay thì Việt Nam không  bao giờ dám mong  cho được như  

các nước trên!  

 

III.-  THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ 

THEO CƠ CHẾ XÃ HỘI TIẾN BỘ VÀ ỔN ĐỊNH 

ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

Với Tinh thần Nhân Nghĩa Bao dung  của nền Văn Hoá Thái Hóa mang nền tảng NHÂN 

BẢN , chúng ta thiết lập các cơ chế xã hội theo nền tảng Dịch Lý Âm Dương Hòa. 
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“ Âm Dương Hòa “ là luật Biến hóa bất biến phổ biến trong Vũ  trụ,  mang theo  tinh thần 

Chính trung ( Công  bằng ) , nên rất quan trọng, vì là luật thể hiện Đại Nghĩa  ( tức là công 

bằng xã hội,  mang nền tảng Hòa bình ) . 

Chúng tôi  thường dùng  “ cặp đối cực lưỡng nhất “để  chỉ  tinh thần Âm / Dương Hòa: 

Tinh thần Hoà Bình theo Lý Chính Trung. 

 

THIẾT LẬP CƠ CHẾ XÃ HỘI THEO DỊCH LÝ 

1.- CHÍNH TRỊ 

Chính trị với cặp  đối cực “Nhân quyền / Dân quyền lưỡng nhất “ để xây dựng nền Dân 

chủ  Nhân bản  với Triết lý Nhân sinh : Thực, Sắc , Diện. 

2,- KINH TẾ 

Kinh tế với cặp đối cực  “ Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất “ để Cải tiến Dân sinh. 

3.-GIÁO DỤC 

Giáo dục với cặp đối cực  “Huấn linh < Thành Nhân: Tư cách >  / Thành Thân   với Bác 

vấn < Thành Thân: Khả năng > lưỡng nhất “  để nâng cao Dân trí. 

4.- XÃ HỘI 

Sinh hoạt Xã hội theo cặp đối cực “ Dân sinh / Dân trí  lưỡng nhất  “ để chấn hưng Dân 

khí:  NHÂN NGHĨA, BAO DUNG. 

Đây là nền tảng xã hội tạo ra Nội lực Dân tộc có khả năng  kiến tạo ra một xã hội có đủ 

Cơ hội và phương tiện cho mọi người dân phát triển toàn diện. 

Đề chấn hưng tinh thần Dân tộc cần phải có  một phong trào Canh Tân cuộc sống toàn 

dân do  các nhà Chinh trị tổ chức và cung cấp phương tiện, còn Nội dung thì phải nhờ các 

nhà làm Văn Hóa cũng như các vị  của Tôn giáo giảng huấn, và nhờ giới Truyền thông phổ 

biến Các Tôn gáo thường đặt nặng vấn đề  Bố thí hay Từ thiện hơn là công bằng xã hội, quả 

là không có Lòng Bác ái cũng như Lòng Từ bi thì  không thể thực hiện Công bằng xã hội 

được. Bố thí hay Từ thiện là công việc của Tôn giáo, đó mới là việc cấp cứu giúp kẻ nghèo 

khó vượt qua Khó khăn nhất Thời, còn Công bằng xã hội mới là đại ân thuộc trách nhiệm  

chính quyền, vì phải giúp cho thành phần nghèo khó có cơ hội và phương tiện vươn lên 

cuộc sống tự lập Lâu dài. 

Trong chế độ Nông nghiệp Tổ Tiên chúng ta  xưa dùng công điền công thổ cấp phát cho 

những người nghèo khó để tự canh tác mà sống tự lập. 

Còn một số nước Công nhiệp Tư bản thì dùng thuế Lũy tiến, lập quỹ An Sinh xã hội  để 

giúp người có lợi tức thấp một số trợ cấp về  chi phí ăn mặc, nhà ở , thuốc men, huấn nghệ 

để  sống tự lập, ngoài ra còn  trợ cấp cho người  khuyết tật, người già. 
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Đây là sự gặp gở nhau của các nhà làm Chính trị  phương Đông và phương Tây theo tinh 

thần Dịch lý hay  Thiên lý.  

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  B A                                                                  

TRẬT TỰ  THẾ  GIỚI                                 

Trật tự Thế giới hiện nay là nhằm vào sự cân bằng từng giai đoạn giữa Tư bản và Cộng 

sản, nhưng Tư bản và Công sản đều  có chung  Lòng Tham và Bành trướng, làm sao mà cân 

bằng khi hai bên không tiêu diệt được nhau mả cũng không có lối Hoà giải.   

Đây là trật tự Nhân vi, mà Nhân dục vô nhai, không có gì để hãm lại được.   bằng cuộc 

đấu tranh theo cân não. 

Trước đây Tổng Thống Donald Trump có để ra chính sách Giao  thương Công bằng giữa 

các Quốc gia là chính đáng và cần thiết, nhưng với thành phần  vô thần không chấp nhận 

gia trị Nhân bản chung để tuân theo, thì cũng chỉ là sự khống chế nhau để tự bảo vệ và 

lấn át nhau .  

Đây là vấn đề liên quan đến con người, đến nhiều người, nên phải mang tính cách Nhân 

bản thuộc bình diện Nhân loại.  phải có điểm Đồng quy của Nhân loại để con Người hiếu 

nhau, thông càm nhau mà giúp nhau sống an hoá với nhau., đó là giải pháp Tâm linh.  

Tâm linh là nguồn gốc của Tình Yêu, khi màn Tham Sân Si của con người bị Lục dục 

Thất Tình  làm cho rối loạn thì con người, gia đình và cộng đồng sẽ bị xáo trộn theo, 

nếu mọi ngưởi không tu dưỡng Tình yêu để hành xử công bằng với nhau thì vấn đề 

chung vẫn chưa có đáp đề thỏa đáng. 

Ngành Tâm lý Miền sâu  ( Depth psychology )  đã chỉ ra điểm Đồng quy của Nhân loại 

là Sơ Nguyên tượng  ( Archetype ) về Nguyên Lý Mẹ ( Mother principle ) , đó là Tình 

Thương bao la vô điều của Người Mẹ, vì khi có Tình Thương thì con Người mới có khả 

năng hành xử công bằng mà sống an vui với nhau, còn con Người Duy Lý  ( không có 

Tính Người ) thì không thể hành xử tử tế với người khác được . 

TRẬT TỰ MỚI THEO  TINH THẦN VIỆT NHO 

 Việc thực thi Trật tự Thế giới là nhờ các Chiến lược gia của các Chính quyền trên 

Quốc tế hoạch định và thi hành, là một cá nhân chúng tôi chỉ bày tỏ quan niệm của 

mình theo Tinh thần Việt Nho của Dân tộc Việt Nam, từ ý tưởng tới sự thực hành, Tổ 

Tiên chúng ta đã bảo :  “ Nhiệm trọng nhi Lộ viễn: Gánh thì nặng mà đường thì xa, 

nên đang đợi Nhân tài thế giới đáp ứng.” 

Theo tinh thần Dịch lý được Triết gia Kim Định gợi ý, chúng tôi trình bày vài nét sơ 

sài về Chế độ Bình sàn  của Tổ Tiên Việt như là  sự Chiết trung giữa chế độ  Tư bản & 

Cộng sản. 
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 Chế độ Bình sản có hai nền tảng Căn bản, đó là quyền Tự do và quyền Tư hữu: 

I.- QUYỀN TỰ DO 

Theo Dịch lý của Việt Nho, quyền  Tư do cũng có nét gấp đôi theo Dịch Lý , nên có hai 

thứ Tự do. 

1.- Tự do hàng Dọc  là mối liên hệ với Thiện Địa, nói cách khác là Tự do Tôn 

giáo và Văn Hoá. tự do này thì vô biên, ai muốn theo Tôn giáo hay Văn hóa nào cũng 

được .  Tôn giáo và Văn hóa chân chính nào cũng  “ khuyến Thiện giới Ác “ giúp mọi 

người sống hòa với nhau. một ngưòi có thể theo  một, hai, hay ba tôn giáo như Tam 

giao đồng nguyên ở Việt Nam.  

  2.-  Tự do hàng Ngang  với Tha nhân với Đồng bào thì lại bị giới hạn,    

                khi  sống chung  với nhau  thì sự Tự do của người này lại bị giới hạn bởi   

               sự  Tự do của người khác. 

 

3.- Nguyên tắc Sinh hoạt chung 

 

Do trên mà trong xã hội có hai nguyên tắc về  sinh hoạt chung; 

 a.- Thiểu số phục tùng đa số: Khi  bàn bạc với nhau về bất cứ việc chung nào, 

thì Thiểu số phục tùng đa số, có vậy, thì công việc chung mới tiến hành được. 

 b.- Đa số phục tùng Thiều số. Khi có sư bất đồng  về việc chung nào liên quan 

đến Hiến pháp, đến Tinh thần Dân tộc thì phải nhờ đến sự phân giải của những vị 

thông hiểu vấn đề tức là yếu tố competency,  ( Liễu hiểu toàn vẹn và sâu xa vấn đề ) mà 

đại chúng không liễu hiểu được . Tối cao Pháp viện là Cơ chế xã hội mà ngành Hành 

pháp Lập pháp cũng như toàn dân phải vâng phục. 

Tam quyền phân lập của Hoa Kỳ đã được xây dựng trên nền tảng này. 

 Trong nạn đại Dịch cũng như việc Phá thai, vì không phân biệt được Tự do hàng Dọc 

và hàng Ngang, nên  có sự cãi vả về  việc chích ngừa hay không chích vaccine Covid, 

việc mang khẩu trang cũng như quyền Pro choice, họ lạm dụng quyền Pro choice mà 

quyên đi  mối Liên hệ trách nhiệm công thể.  Sống trong cộng đồng thì mọi người  không 

thể lạm dụng quyền Tự do cá nhân mà quên trách nhiệm bảo vệ an ninh và quyền lợi 

chung  của Dân tộc !  Thiết nghĩ những người ham thứ Tự do cá nhân vô biên này thì 

nên tìm đến  “ sống một mình nơi Thiên cầu khác “để tung hoành tuỳ ý cho thỏa thích  

! 

II.-  QUYỀN TƯ HỮU 

Tư hữu là nền tảng sự sống của mỗi con Người. Mỗi người phải làm việc  bằng mô hôi 

nước  mắt của mình để có Tư hữu, nên không ai có quyền tước đoạt. Mọi người còn có 

bổn phận phải đóng thuế  để thiết lập và  điều hành các cơ  chế  xã hội để mưu phúc lợi 

cho toàn dân.. 
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1.- Thiên bẩm 

Tổ Tiên chúng ta có câu : Cha Mẹ sinh con, Trời sinh Tính. Tính đây gọi là  Tính  Thiên 

bẩm ( Le don: innate quality ?).     Khi được sinh ra mỗi người  có một Thể chất  ( Body ) 

và Tinh thần  ( Mind ) khác  nhau. 

Về Thể chất, người thì tráng kiện, người thì  có sức khỏe trung bình , người  thì  bị 

khuyết tật.         

Về Trí tuệ, có  người  thông minh dĩnh ngộ, người  thì  kém thông minh mà cũng có 

người u tối.    Trong cuộc sinh nhai, có người mỗi giờ làm ra hàng ngàn, có  người vài trăm 

, có người vài chục , cũng  có nhiều người không  làm ra đồng xu nào. 

Vậy tài sản trong xã hội, về phương diện Thiên bẩm thì đã có kẻ giàu, người nghèo, sự cách 

biệt tài sản đó không là bất công xã hội, tuy có kẻ ăn không hết , người lần không ra, 

không ai có thể cưỡi cá chép mà lên kiện ông Trời! 

Thử hỏi Ông Elon Musk có tài sản lên tờỉ 300 Tỷ với một người vô gia cư không làm ra 

đồng xu nào, phỏng có bất công không ? 

 

2.- Nhân vi 

Trong trong xã hội  có kẻ dùng uy thế của mình hay mưu gian để bóc lột người khác mới 

phạm tội bất công, đây là nguồn Bất công xã hội do Nhân vi. 

Để giải quyết tình trạng này thì phải có luật pháp công minh  phân xử,chứ không thể 

dùng bất cứ lý do gì để tước đoạt quyền Tự do và quyền Tư hữu của người dân.   Tội 

này cũng tiềm ẩn là tội giết người, tội nghịch Thiên.. 

 

III.- CÔNG HỮU 

 Trước đây ở Viêt Nam, mỗi làng đều có Công điền công thổ  để cấp phát cho   

những người dân nghèo để họ tự canh tác lấy mà sống hầu bảo vệ gốc Nhân phẩm. 

Còn các nước Công nghiệp thì lại đánh thuế Lũy Tiến, thuế được trích ra  

lập quỹ An sinh xã hội  để cấp phát cho những người có lợi tức thấp, quỹ An  

xinh xã hội được xem như Công điền công thổ ở nước nông nghiệp. 

 

Còn công hữu của Cộng sản chỉ là nhân danh nhân dân để tước quyền Tư hữu của 

người dân hầu đảng nắm quyền kinh tế mà nô lệ người dân. 

 

 

IV.- THIẾT LẬP CÔNG BẰNG XÃ HỘI : CHẾ ĐỘ BÌNH SẢN 

  

Một xã hội bất công thì sinh ra rối loạn, gây khổ đau cho nhiều người.  Từ   

ngàn xưa Tổ Tiên Việt đã có sáng  kiến điều hòa giữa Công và Tư hữu để 

 thiết lập công bằng xã hội tương đối. 

Nguyên nhân của sự bất công xã hội do hai nguồn: Thiên bẩm và Nhân vi 

Trong Chế độ Nông nghiệp xa xưa, Tổ Tiên Việt  đã dùng Công điền công thổ để lập 

Chế độ Bình sản, Bình sản không là tước bỏ quyền Tư hữu làm cộng sản mà  mong 

chia đều bằng bạo lực như CS, mà là cách  điều hòa quyền Tự do hàng Dọc  và hàng 

Ngang sao cho lưỡng nhất cũng như quyền Công hữu và Tư hữu cho lưỡng nhất để cho 

ai ai cũng có  nhu cầu sống hàng ngày về Thể chất cũng như Tâm hồn như một con 

người có Nhân phẩm,  nên nhớ trong thế giới hiện tượng mọi thứ đều biến đổi theo 
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từng phút giây, không có gì tuyệt đối  trong trần gian này, muốn tìm Tuyệt đối thì phải 

tìm ở nơi Tâm linh không biến đổi mới có Giá trị  vĩnh hằng. 

 

 

C.- VIỄN KIẾN CỦA VIỆT NHO  VỀ TIỀN ĐỒ CỦA NHÂN LOẠI 

THEO TINH THẦN  DỊCH LÝ   “ ÂM DƯƠNG HÒA  “ CỦA TỔ TIÊN 

Chúng tôi xin lần lượt trình bày các cặp đối cực Dịch lý về  Tiền đồ của Nhân loại, đó là : 

 A.- TRÊN CẤP QUỐC TẾ 

I.- “ Đồng quy / Thù đồ  “ với Tập tương Viễn 

                           II.-  Thù đồ / Đồng quy với Tình tương Cận 

B.- TRONG PHẠM VI QUỐC GIA 

với cặp Đối cực 

Quy tư vs Suy tư & Quần nhi Bất Đảng vs Đảng nhi Bất Quần 

 

I.- QUY TƯ / SUY TƯ LƯỠNG NHẤT 

Trong cuộc sống hàng ngày, trước khi hành xử bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải  

Suy Đi và Nghĩ Lại cho cẩn thận.  

Suy Đi là Suy tư, là xét việc bằng Lý trí,  xem việc làm của mình có được công 

bằng hay không ? 

Nghĩ lại là Quy tư, tức là cảm nhận bằng Tình yêu, xem việc làm của mình có 

làm thương tổn đến người khác không? 

Khi Suy tư /Quy tư được hài hòa hay lưỡng nhất thì Tổ Tiên chúng ta gọi là “ 

Tình  Lý tương tham “. 

Muốn giúp mọi người dân hành xử được như thế, thì Bộ Giáo dục Quốc gia phải 

làm  tròn hai mục tiêu: 

Huấn linh về nguồn Tâm linh để giúp mọi người biết cách đi vào Nội Tâm hầu 

Quy tư về  nguồn Tâm linh mà tu dưỡng nguồn Tình.  

Bác vấn giúp trau dồi Kiến thức viên mãn, ( holistic knowledge )  tránh khỏi 

tình trạng  phiến diện  ( mono - dimensional  ) , khiến Suy tư bị  sai lệch. 

Đó là cách hành xử công bằng với nhau, để làm Hòa mà sống yên vui với nhau, 

chỉ với Tình yêu mới giúp nhau hành xử được công bằng . 



 
 

- 259 - 

 

 Cách sống hai chiều  ( Two-Dimensional ) theo Suy tư ( thinking) và Quy tư ( Feeling)  

mới giúp cho cuộc sống Gia đình và xã hội được ổn định. 

Khi sống làm sao cho Quy tư và Suy Tư lưỡng nhất thì Thân mới an, Tâm mới lạc. 

 

III.- QUẦN NHI BẤT ĐẢNG 

B.-TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 

I.- LỐT CHÂN THIÊN DI CỦA NHÂN LOẠI 

[  Xem the Path back to Adam & Eve nơi Chương 10  ] 

 

II.- BƯỚC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY NHI THÙ ĐỒ 

 

Với 

 

TẬP TƯƠNG VIỄN 

 

Qua sự khám phá  của Khoa Di truyền, chúng ta nhận ra rằng, mhân loại đã Di cư 

từ T Đông Phi qua Trung Đông , rồi từ đó một số đi qua Âu Châu, và một sô đi qua    Á châu 

theo hai ngả:  Ngả đi theo đường Nam Ấn Độ, khi tới vùng Đông Nam Á thì lập nên nền Văn 

hoá Hoà Bình, mà có cứ điểm là miền Bắc Việt Nam.  Khi nước biển tiến phủ lấp khu vực 

nền Văn hoá Hoà bình tại Thái Bình Dương đoàn người lại di cư  theo các ngả phía Tây 

( qua Miên, Lào ) và phía Tây Bắc và Đông Bắc mà định cư lập ra nước Văn Lang tại khu 

vực Hoàng Hà và Dương Tử.  

Còn đoàn di cư từ Trung Đông lên mạn vượt qua Eo Bering qua Bắc Mỹ  tới Péru ở 

Nam Mỹ.  Tiếp theo người ta lại kiểm chứng lại con Đường Thiên di này của nhân loại bằng 

con Đường ngược lại từ Péru về tới Đông Phi qua culture of beads. 

Khi sống chung gần gủi với nhau, nhờ sống gần Bản chất Tình Người của con người  

mà họ thương yêu, kính trọng nhau, họ hiểu và thông cảm nhau, Nho bảo là “ Nhân chi sơ, 

Tính bản thiện,Tính tương cận “ . . . .( Tam tự kinh )  

Đây là bước Đồng quy nhi Thù đồ của nhân loại nghĩa là Nhân loại cùng ở một nơi 

rồi phân tán ra năm châu bốn biển để lập quốc, nên mỗi Dân tộc có ngôn ngữ, có  Văn 

Hoá, Tôn giáo, có nếp sống cũng như Tập quán khác nhau, do đó là không hiểu nhau, 

gây xích mích với nhau, chiến tranh với nhau. đây là theo lối Khoa học, còn theo Cựu Ước 

thì vì con ngưòi cao ngạo, xây nên tháp cao Babel , nên Chúa phạt bằng cách phân tán mỏng 

đi khắp nơi, để cho họ bị cách biệt nhau hết tu tập để cao ngạo phản Chúa. 

Vì xa mặt cách lòng, họ không hiểu nhau, gây ra hiểu lầm nhau,  lại vỉ lòng  Tham, 

nên họ gây chiến tranh, cướp bóc nhau và giết hại nhau.  

Ngày nay những sự xung đột giữa Tư bản với CS, giữa Dân chủ và Độc Tài ngày 

càng  gay gắt hơn, bên nào cũng tìm cách kết phe kết nhóm cho đông hơn, cũng như  đem 
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nhiều tiền của từ mồ hôi nước mắt của nhân dân  để chuẩn bị cho cuộc chiến mất còn hòng 

tiêu diệt nhau, chỉ cần hai bên bấm cái nút là  xoá số nhân loại trên hành tinh này!    

Cuộc chiến nay không chỉ trên quả đất mà còn lan ra các hành tinh để khống chế 

nhau từ xa.  

Nực cười là cả hai bên đều thi đua nhau chế ra nhiều Vũ khí tân tiến, nhất là đầu 

đạn nguyên tử, rồi ôm lấy thứ vũ khí do mình sán xuất ra mà lo sợ, mà kêu gọi tái giảm binh 

bị, thế là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân lại mất công đem đổ xuống biển khơi, Tổ 

Tiên chúng ta gọi hành tung đó của các nước Văn minh là  Khôn  vặt  của nhân loại với lời 

cảnh cáo là “ Khôn Độc dại Đàn “ vì  họ sẽ dìu nhau cùmg chết đuối trong vũng nước 

chân trâu  quả là nhân loại thông minh quá  xá! 

Biết là không tiêu diệt được nhau cả về phần Nhân đạo cũng như Thực tế. nhưng 

những vị thông minh nhất nhân loại vẫn cứ mê theo con đường mòn lối cũ , cứ đem mồ hôi 

nước mắt của Nhân dân mình làm việc vô bổ, cuối cùng không những xem ra là vô ích  và 

còn đem đến tình trạng  mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng sâu nặng hơn.    Tiêu diệt được 

nhau khống chế nhau là khó khăn vô bổ và không thông minh, vì vẫn không thoát được tình 

trạng bế tắc, còn tìm tới mẫu số chung để hòa giải với nhau bằng Văn Hóa Nhân bản  tuy 

khó khan vô cùng, nhưng lại xem ra không u tối, vì khó khăn đó không chỉ nằm  bên đối 

phương mà nó nằm ngay trong Tâm khảm của  phe mình!  

Vấn đề là phải Huấn linh để sáng soi Tâm hồn nhân loại để không có môi trường cho 

mầm Tham tàn và Cường bạo đâm Chồi nảy Lộc, phải nhỏ Cỏ tận Gốc Rễ !! 

Những hành tung chuẩn bị  cho cuộc xung đột nhau có nguyên nhân gọi là do " Tâp Tương 

viễn  “ : do Tập quán khác nhau đã ăn sâu vào Tâm não, không thể  tử bỏ, nên cứ tiếp 

tục gây hận thù nhau ngày càng gia tăng , nên tìm cứ cách tiêu diệt nhau, nhưng khốn 

nỗi đây là con đường Kiêt ( impass )!  Vậy cứ Cộng sinh như vi trùng với con Người! 

Một ví dụ nhỏ: CS tìm cách tiêu diệt Quốc gia, Quốc gia cùng tìm cách tiêu diệt 

CS, đây là phản ứng theo công cảm, mà thiếu sách lược, nên chỉ là võ mồm. vì mỗi bên 

không những không có Chủ đạo, mà còn không có Thế, lại cũng không có Lực!  

CÁCH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY 

với 

TÍNH TƯƠNG CẬN 

Vì ở cách xa nhau, không hiểu nhau, và không thể tiêu diệt nhau, chỉ quấy rối làm khổ 

nhau, tuy rằng nền Văn Hoá Du mục đã tiêu diệt hai nền Văn Hoá nông nghiệp, nhưng 

không thể tiêu diệt hết, vì càng lâu thì bộ mặt vô Nhân đạo của Văn hóa Du mục càng 

hiện hình, tất không thể  được nhân loại tiếp nhận nữa, vì cứ để cho họ  làm khổ đau 

con người mãi .  

Các nhóm khủng bố, Taliban, các nước còn rơi rớt lại của nền Văn    Hóa Du 

mục, gốc của chủ nghĩa CS đều là những cây roi quất vào nếp sống không mấy tốt đẹp 
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của đối phương . Khi hai bên gây mâu thuẫn với nhau thì họ phải vin vào nhược điểm 

của bên kia, tuy  có phần thiên lệch, nhưng chắc chắn là không có bên nào hoàn thiện 

cả . 

Vấn đề không thể dùng phương thức đấu tranh Hơn Thua để tiêu diệt đối 

phương mà hai bên cần hợp tác với nhau theo Nhân / Nghĩa  và Bao dung hay Từ Bi / 

Trí tuệ  và Hỷ xả hay Bác ái / Công bằng và Tha thứ mà hòa giải với nhau, hay theo lôi 

Nhân quuyền và Tự do của Quốc tế  mới mong cải thiện được phần nào. 

Muốn vậy, thì các bên cần phải  tìm cho ra điểm Đồng quy, khoa Tân nhân văn đã chỉ 

cho chúng ta điểm Đồng quy của Nhân loại là Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại, chỉ 

có nơi đây nhân loại tìm đến với nhau để hiểu nhau, thông cảm nhau và chấp nhận 

nhau để tìm ta phương cách hòa giải mà sống an hòa với nhau. 

TIỀM THỨC CỘNG THÔNG CỦA NHÂN LOẠI 

( Collective unconsciousness ) 

1.- Nguyên lý Mẹ 

Từ Ý thức ở bên ngoài, Nhân loại phải đi sâu vào lãnh vực Tiềm thức (  Nội ) đề bắt 

gặp nhau, hiểu biết nhau, thông càm nhau nơi Sơ nguyên tượng( Archetype ) của Nguyên 

ly Mẹ, đó là Mối Tình bao la không điều kiện của người Mẹ, đứa con tốt thì yêu thương 

đã đành, mà còn yêu thương hơn người con hư , đó là  Tình người, 

Trên thế giói không một người nào mà không cảm nghiệm và Thể nghiệm được 

Tình Yêu thương bao la của người Mẹ . 

Tính Người giúp nhân loại tìm đến với nhau,tìm hiểu nhau, thông cảm nhau mà 

sống Hòa với nhau một cách đơn giản và khả thi, cái khó khăn là ở ngay trong Tâm Trí từng 

người . Khi xa Tình Người thì con người sẽ tranh dành Hơn Thua nhau, gây rắc rối cho 

nhau , gây khổ đau cho nhau. Tuy đã có Văn Hoá Tôn giáo đưa ra giải pháp nhưng  

chưa được các phe chấp nhận rộng rãi.. 

___________________________________________________________  

Collective unconscious (German: kollektives Unbewusstes) refers to 

the unconscious mind and shared mental concepts. It is generally associated 

with idealism and was coined by Carl Jung. According to Jung, the human collective 

unconscious is populated by instincts, as well as by archetypes: ancient primal symbols 

such as The Great Mother, the Wise Old Man, the Shadow, the Tower, Water, and 

the Tree of Life.[1] Jung considered the collective unconscious to underpin and 

surround the unconscious mind, distinguishing it from the personal 

unconscious of Freudian psychoanalysis. He believed that the concept of the collective 

unconscious helps to explain why similar themes occur in world mythologies around 

the world. He argued that the collective unconscious had a profound influence on the 

lives of individuals, who lived out its symbols and clothed them in meaning through 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Idealism
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Instinct
https://en.wikipedia.org/wiki/Jungian_archetypes
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Mother
https://en.wikipedia.org/wiki/Wise_Old_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_(psychology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_unconscious
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_unconscious
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
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their experiences. The psychotherapeutic practice of analytical psychology revolves 

around examining the patient's relationship to the collective unconscious. 

Psychiatrist and Jungian analyst Lionel Corbett argue that the contemporary 

terms "autonomous psyche" or "objective psyche" are more commonly used today in 

the practice of depth psychology rather than the traditional term of the "collective 

unconscious."[2] Critics of the collective unconscious concept have called it unscientific 

and fatalistic, or otherwise very difficult to test scientifically (due to the mystical aspect 

of the collective unconscious).[3] Proponents suggest that it is borne out by findings 

of psychology, neuroscience, and anthropology. 

 

2.- Bộ Huyền số của Văn Hóa 

Ngoài nguyên lý Mẹ, còn có những bộ Huyền số như 1, 2, 3, 5 . . . cũng là nơi 

cộng thông của Nhân loại, bất cứ con ngươì nào ở chỗ nào trên quả đất , khi  thấy các 

con số này cũng có thể hiểu được chung chung như nhau, và những con số này cũng 

dẫn con người tiếp xúc với nguồn Tâm linh,  những huyền số này còn có tên là cultural 

associations : Hiệp hội Văn Hoá   [ 1 ] 

Số 1: Tượng trưng  cho sự Đoàn kết, Thống nhất, Thượng Đế, Thiên Chúa. 

Số 2: Nét gấp đôi, cặp đối cực của Dịch lý hay Thái cực: Âm Dương  Hòa 

Number 2 – What Does It Mean? 

There are many numerology facts about angel number 2. First of all we have to say 

that this number is a symbol of duality, which means male and female, positive und 

negative, black and white, etc ( opposite term of ying yang ) 

Number 2 is usually associated to harmony, balance, consideration and love. 

When this number comes to you, it means that you should have more faith in your angels. 

You should believe in energies that exist in the Universe, which will help you understand 

better many things in your life. Also, this number means cooperation and peace, so many 

good things are on the way. 

___________________________________________________________  

Christianity is a monotheistic worldview. Christians believe there’s only one 

true God who is the creator of the heavens and the earth. This divine Godhead 

consists of three parts: the father (God himself), the son (Jesus) and the Holy 

Spirit, formally known in theological terms as the Trinity. 

Angel number 5.    What does it mean? 

Most important meaning of Angel number 5 is BALANCE you should put your  

life in Balance and because you may be going on the wrong path , you are constantly in 

motion and you need slow down. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious#cite_note-3
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https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
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Angel number is also related to freedom, independence, adventure curiosity 

experience and intelligence.    Below you will see something more about the meaning and 

symbolism of number 5. 

As we have already said  numer 5 is a symbol of Balance, it means that you have 

to keep balance between material and spititual aspects in your life. It is important to 

live in balance and harmony, because it is the only way to reach happiness 

Đông Tây đã gặp nhau nơi tinh thần Dịch lý này. 

Three is the first number to which the meaning “ all “ was given. It is the Triad,being 

the number of the whole as  it contains the beginning, the middle and an end. 

. This threeness or triad, has always been considered sacred – like oneness, 

duality,and all numbers – by virtue of its very properties and particular attributes, 

jun 21, 2020. 

Số 3   ( Trinity ) 

3: Tam tài:  a.- Thiên Địa Nhân:  Thiên Hoàng  / Địa Hoàng lưỡng nhất :  Nhân 

Hoàng . Nhân Hoàng là  con Người Nhân chủ : tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

b. Tam vị nhất Thể  ( Trinity ) : nét lưỡng nhất : Tam Cương ( Trinity ) 

Kitô giáo: Chúa Cha / Chúa Con: Chúa Thánh Thần ( Ngôi Tình Yêu  

Bác ái / Công bằng → Tha thứ  70 lần 7 : HÒA . 

Phật giáo:   Phật , Pháp, Tăng . Từ bi / Trí tuệ →Hỷ xả : HÒA. 

Nho giáo:   Tam Tài: Thiên – Nhân - Địa 

Nhân / Nghĩa → Bao dung ( Hùng – Dũng ) : HÒA. 

Số 5: VÔ CỰC 

 VÔ : ( Hữu sinh ư Vô: Vô / Hữu lưỡng nhất : VÔ ): Nguồn  Tâm linh  

Nguồn Tâm linh : E = mc2 ( Einstein ) 

Tóm lại: 

Vấn đề là Nhân loại có cùng nhau lưu tâm giúp nhau thực hiện sao cho đời sống Tâm 

linh và Khoa học được lưỡng nhất, nghĩa là được Cân bằng, khi đó mọi người mới  có 

thể thực hiện được lẽ Chính Trung  ( Hay Lẽ Công bằng ) để cho Thân an Tâm lạc, khi 

đó, thì nhân loại mới mong  sống chung an bình  với nhau được. Kỳ vọng thay !  

Cái khó là chỉ có những người  có Tình Yêu vô điều kiện như người Mẹ thì mới có thể 

hành xử công bằng với nhau được ! 
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Vấn đề là có muốn hay không muốn, chỉ vì  Tấm lòng “ Ngại Núi ( Lòng Nhân ái ) E 

Sông ( Lý Công chính) mà không làm, chứ không phải là không có khả năng! 

C H Ư Ơ N G  M Ư Ờ I  B Ố N    

NAN ĐỀ  TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN 

I.- TƯ  BẢN 

Tư bản và Cộng sản đều có gốc từ Tây phương, cả hai là đứa con song sinh  của nền Văn 

Hoá Du mục ở Tây phương, nay đã là hai thế lực mang tầm vóc  quốc tế đang kình chống 

nhau  kịch liệt về nhiều lãnh vực, hai bên đang chạy đua về Khoa học Kỷ thuật nhất là  Không 

gian để thống lãnh  mọi mặt, hầu dành ngôi lãnh đạo thế giới.  

Nhân  loại đã trải qua hai cuộc Thế chiến kinh hoàng, nay  cuộc dậy sóng ở Biển Đông có 

thể châm ngòi cho cuôc Thế chiến thứ ba, nếu xẩy ra thì chắc là thời Hạ nguơn đã  đến. 

Cuộc kình chống hai phe xét về bản chất thì khó mà có giải pháp Hòa giải,  vì cái  Gốc Bạo 

lực và Tham vọng  của đôi bên giống nhau  như hai cực Bắc của một Nam châm hay hai cực  

Dương  của mạch điện luôn đầy lùi nhau! 

Hãy tìm hiểu bản chất của hai bên thì rõ: 

Tư bản là capitalist. Capitalist được  định nghĩa : Capitalist is Greed; Greed is good :  Tư 

bản là tham lam, tham lam là tốt. Theo thuyết âm mưu  thì Tư bản Cộng sản  do Siêu quyền 

lực ( Illuminati ) tạo ra, gây ra cảnh Duật Bạng tương  trì, Ngư ông đắc lợi. Tư bản Cộng 

sản là Duật Bạng, Siêu quyền lực là Ngư  ông.( Thực sự chúng tôi chưa có tài liệu đích xác 

) 

Chủ trương của  Siêu quyền lực là phải làm sao cho có nhiều tiền, khi có nhiều tiền thì 

mới làm chủ được các Cơ chế  xã hội như Kinh tế, tài chánh, giáo dục, quốc phòng, có thế,  

mới có khả năng tạo ra Trật tự thế giới.      Tổ chức có nhiều tiền nhất là hệ thống Ngân 

hàng và các công ty lớn trên thế giới nhất  là  ở Hoa Kỳ.        

Siêu quyền lực có những cuộc họp những nhân vật quan trọng để bàn định về  trật tự thế  

giới. Khi Duật bạng Tư bản và Cộng sản càng  cạnh tranh  kịch liệt cần có  tiền để  tăng  thế  

lực thì Ngư ông  cho các chính phủ  vay tiền lấy lời, do đó  mà các chính phủ phải lệ thuộc 

vào Ngư  ông .    Có chính phủ vay tiền để vung tay ném ra  cửa sổ để  thu dân tâm.   ( Theo 

một sô thông tin trên internet ) 

Các vị trong siêu quyền lực là những vị rất thông minh, họ đã làm được rất nhiều tiền, họ  

đâu  cần tiền thêm  cho cuộc sống, họ  chỉ cần tiến để gây cảnh  Duật Bạng tương trì để thủ 

lợi, gây tang tóc cho nhân loại, phỏng có khi nào họ cảm thấy xốn xang lương tâm không, 

họ có cảm thấy họ đã đem tài năng phú bẩm  ra chỉ để  gây rối cho nhân loại chăng?   
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Nếu họ đem tài sản vào công  trình tu dưỡng nguồn Tình nơi Tâm linh giúp con nguời 

bớt Tham, Sân, Si  đi để  chữa tận Gốc lòng Tham thì hay biết mấy .  

Trông chờ thay ! Có  Tiền thì xin hãy mua Tiên, Tiên không phải là Tiền mà là Tình Yêu, 

xin đừng trao Tiền cho kẻ  vô  lương tâm gây  khổ đau con người và xã hội? 

Chúng ta  cần biết rõ bản chất của Tư bản. Chế độ Tư bản được xây trên 4   cột trụ:      Về 

Nhân bản thì tôn trọng quyền  Tự do và quyền Tư hữu một cách tuyệt đối, có pháp luật 

bảo vệ, không ai có thể xâm phạm. 

Về Sinh hoạt thì họ chủ trương  Tự do kinh doanh và Tự do cạnh tranh để làm giàu. 

Tuy nhiên trong  chế độ Tư bản vẫn có thành phần làm dụng, gây bất công xã hội, 

nhưng họ giúp phát triển  nhiều tiến bộ Khoa học nâng cao đời sống  nhân loại và họ 

lại rất uyển chuyển,họ thay đổi chế độ Tư bản thành Lao Tư lưỡng lợi, còn Marx tự 

cho là Duy vật biện chứng, nhưng  dựa trên ý tưởng cố định  về Tư bản mà  luận bàn 

về cái chết của chế độ Tư bản đang tiến bộ hàng ngày !. Rõ là Mác đang Biến Chứng  

cái  “ Mâu thuẩn thống nhất “ để tiêu diệt đối phương  nên hiện nguyên hình nguỵ biện 

của bộ mặt  “ Tham tàn cường bạo “! 

II.- CỘNG SẢN 

Cộng sản là tổ chức chống lại Tư bản  để chiếm đoạt cả Thế giới, họ kết tội Tư bản là 

nguồn áp bức bóc lột kẻ nghèo gây nên khũng hoảng xã hội, nên tập hợp những kẻ nô 

lệ thế gian làm thành một khối vô sản gồm công nông, nhằm phá tan xiềng xích của chế 

độ Tư bản bằng mưu mô và bạo lực mà xây dựng chế độ XHCN, họ hô hào Thiên đàng 

trần gian trong đó mọi người được làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, thực tế la 

trong Chế độ Cộng sản về Nhân sinh thì họ tước bỏ quyền Tư hữu và quyền Tư do của 

toàn dân, đảng bắt toàn dân làm ăn tập thể, mọi việc  quốc kế dân sinh do đảng  bao 

thầu, người dân  chỉ phải làm việc theo  sự  chỉ đạo của đảng như bầy nô lệ. họ thực sự  

là Tổ chức cướp quốc tế thuộc Văn Hóa Du mục.  

Để tồn tại , Chế độ CS nay đã biến thành chế độ độc tài, nhưng bản chất tham tàn và 

cường bạo vẫn không đổi thay, nhưng tinh vi hơn!  

Chế độ CS thực chất là chế độ Vật chủ, họ coi của trọng hơn người, họ  nhân danh thực 

hiện Công bằng xã hội, phát động phong trào  quần chúng triệt hạ thành phần giàu có, tước 

quyền Tự do và chiếm Tài sản  của thành phần khá giả, nhất là triệt hạ họ  đến tận cùng để 

trừ hậu hoạn.  

Mục tiêu của họ là xây dựng Quôc tế Vô  sản, nhưng sau khi phá tan Gia đình và quốc 

gia  thì thấy Quốc tế vô sản chỉ có ở trong óc tưởng tượng  của Mác Mao mà thôi . Đây 

là cuộc đại Bịp! 

Chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân, Phát xít Đức, Ý, Nhật, CS  đều có  nguồn gốc từ nền Văn 

Hóa Du mục, bản chất của họ là bạo động và bành trướng họ đã gây ra bao nhiêu tang tóc 

khổ đau cho nhân loại, còn chủ nghĩa CS chẳng những  không giải quyết được gì mà con 
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làm cho tình trạng thế giới thê thảm thêm, nên là không giải pháp cho nhân loại đang trong 

cảnh bế tắc.  

Như đã có trình bày ở trên khi hai nguồn bạo động  xung khắc nhau  bằng Lòng Tham và 

Hận thù  thì chi đem lại đổ vỡ to lớn mà chằng xây dựng được gì. Nhân dục vô nhai  và Hận 

thù là cặp song sinh  chẳng những không xây dựng được gì, mà còn gây ra những đổ vỡ vô 

cùng to lớn. 

Tổ Tiên chúng ta đã bảo, việc xây dựng thì khó như lên Trời mà phá hoại thì dễ như đốt 

lông, muốn xây dựng thì phài có Tình yêu, muốn  phá hoại thì chỉ cần Căm thù. Căm thù  

thì chi cần đem quyền lợi ra xúi dục mà cướp giết nhau, còn Tình Yêu thì phải tu Nhân tích 

Đức mới ăn ở yên ổn với nhau được,. 

Hiện thế giới đang mắc kẹt giữa hai cực Tư bản và CS có cùng bản chất,  khó tìm cho 

ra được giài pháp hòa giải, nên cứ phải theo lối cầm cự nhau, kìm hãm nhau, khống 

chế nhau, làm tiêu hao không biết bao nhiêu xương máu của nhân dân. Những cuộc 

chạy đua vũ trang ngày một tốn kém hơn, trong khi con người nhiều nơi đang đói khát 

!.   

C H Ư Ơ N G  K Ế T  

 I.-  DỰ  PHÓNG TƯƠNG LAI  THEO DỊCH LÝ ÂM DƯƠNG HÒA  

ĐÔNG TÂY GIAO HỘI: TÂM LINH / KHOA HỌC LƯỠNG NHẤT 

Qua Lịch sử Nhân loại, chúng ta nhận ra phương Đông là thế giới của Nông nghiệp, 

luôn biết quan chiêm Thời tiết để gieo trồng, nhờ lý trí chưa phát triển, trực giác còn mạnh , 

nên Tổ Tiên chúng ta trực thị được những vấn đề quan trọng của Vũ trụ và Nhân sinh qua 

Dịch lý tức là Thiên lý, nên đã có những vị  soi sáng về Đạo học thuộc nguồn Tâm linh  như 

Lão Tử, Khổng Tử, Đức Phật. . .,  

Còn Tây phương  gồm các nước Công nghệ, rất  nổi trội về Khoa học thuộc Lý trí, lại 

nhờ co tinh thần Kitô giáo mà xây dựng được chế độ Dân chủ, có lẽ Trời đã phân nhiệm cho 

Đông Tây, mỗi bên nghiêng trội về một phía, Đông Tây là cặp đối cực, nhờ Vectơ hành Thổ 

của Ngũ hành mà được lưỡng nhất nên Đông Tây cũng phải Giao hội để giúp Tâm linh / Khoa 

học giao hòa, giúp cho    Tình / Lý lưỡng nhất làm nên Bản Tính con Người, khi đó, con Người 

mới thật sự là Tinh hoa của Trời Đất trong Tam Tài. 

Tuy Tây phương đã có nguồn Tâm linh của Kitô giáo, nhưng còn bị Khoa học quá 

choáng lòa  ( nguồn năng lượng sáng ) lấn át nguồn Tâm linh u linh man mác ( Nguồn năng 

lượng tối ) , khiến Tâm linh và Khoa học không những chưa được lưỡng nhất, mà càng ngày 

càng mất cân bằng, nên tình hình thế giới mất ổn định theo. 
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II.- LỜI KẾT CHO CUỐN SÁCH 

Chúng tôi mượn  lời của  Minh Đức Triều Tâm Ảnh trong  “ Bài Phật giáo có thể đóng 

góp gì  cho Minh Triết Việt “  để minh chứng  cho  lời kết luận của cuốn sách theo Tinh thần 

Dịch lý Việt: 

  

 “ [   Người ta đã tỷ giảo, đã khu biệt hai cực lưỡng nguyên ( ? Lưỡng cực nhất Nguyên )  giữa 

Đông và Tây, như sau: 

 Tây phương có Triết học, Đông phương không có Triết học, chỉ có Minh triết - tên gọi khác 

của Đạo học, Huyền học; do vậy, Tây phương có Triết gia, Đông phương không có Triết gia - chỉ 

có những bậc Minh triết, ấy là Đạo sư, Chân sư, Thánh nhân, Chân nhân, Hiền triết... 

  “ Tây phương thì hướng Ngoại, Đông phương thì hướng Nội. 

Tây phương phát triển Lý trí chiêu thức thiên biến vạn hóa để chiếm lĩnh thiên nhiên, chinh 

phục vũ trụ.  

Đông phương huân công nội lực Tâm linh, soi rọi bản Tâm để an trú vào phúc lạc tự thân, 

sống hài hòa với nhiên giới, vạn vật. 

Tây phương tư duy bằng vỏ não, Đông phương tư duy bằng bụng nghĩa trái Tim, chữ Tâm.   

( I )   

Tây phương phát triển Kiến thức và hiểu biết trên bình diện Thức, Tri;  

Đông phương chú trọng sự Chiêm nghiệm, đạt Đạo, chứng ngộ trên bình diện Tâm, Trí, Tuệ. 

 Tây phương sử dụng Lý trí phân tích, Đông phương sử dụng Trực giác tổng hợp. 

Tây phương xác lập rạch ròi theo Tư duy toán học biện chứng, trong thể ngưng lặng, tĩnh 

tại: một cộng một bằng hai; và đúng sai, phải trái, vui khổ, trong ngoài, trên dưới, tiểu đại, trắng 

đen... rất là phân minh.  

Đông phương ngắm nhìn thực tại trong thể trôi chảy, dịch biến, không bao giờ bị hạn cuộc 

theo thế lưỡng biên, nhị phân; ở đây: một cộng một chưa chắc bằng hai, có thể không phải hai, 

gần như hai, bất nhị, bất nhất...; và phải trái, đúng sai, đen trắng, vui khổ... đôi khi nửa là mặt này 

nửa là mặt kia, đôi khi là hai phía của một đồng xu, đôi khi tan trong nhau, hòa trong nhau hoặc 

chỉ là sự biến dạng, thay đổi do quan điểm, chỗ nhìn. 

Tây phương chủ Biệt, Đông phương chủ Toàn (theo cố GS Cao Xuân Huy) - nên Tây phương 

có nhiều bộ môn khoa học chuyên ngành, Đông phương thì các bậc Hiền triết, Đạo sư, Chân sư... 

chỉ dạy một cái Tâm, một cái Đạo là đủ bao hàm... 
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Thật ra, phương thức đối sánh này chỉ đúng ở chừng mực tương đối - nói như cố GS. Cao Xuân 

Huy ‘ 

“Hai phương thức tư tưởng trên đây, tuy đi ngược hướng với nhau, nhưng chúng vẫn 

quyện vào nhau trong mỗi Người, mỗi Nhà tư tưởng, mỗi Dân tộc, mỗi nền Văn hóa, mỗi Thời 

đại...” 

  Điều này khá hiển nhiên. Tuy nhiên, chính vì những cái khác biệt khái quát trên mà phương 

Tây - vứt bỏ Minh triết, tôn vinh Triết học; và cũng nhờ tôn vinh Triết học, lấy tư duy Lý tính làm 

vũ khí nên các chuyên ngành khoa học của họ phát triển, Văn minh vật chất cực thịnh; hậu quả 

là nó đang phủ trùm, che mờ luôn nền Minh triết phương Đông. Hai phương thức đối sánh trên, 

như vậy là vẫn còn giá trị hiện thực. 

Các thức giả phương Tây, sau hai ngàn năm thừa hưởng ân sủng của tư duy Lý tính, của Triết 

học - đã nhận ra những bế tắc của mình: Hoàng hôn của những giá trị đang chập choạng bước đi 

trong bóng tối Nhân văn nên đang muốn trở về phương Đông để tìm sự hài hòa Tâm, Vật.  

Các xứ sở phương Đông, choáng ngợp trước nền Văn minh vật chất - với những tiện nghi 

hào nhoáng của nó - đã như một thứ bùa ngãi làm lú lẩn Tâm trí các xứ sở đói nghèo, lạc hậu.  

Tuy nhiên, khi chiếc đũa thần khoa học đã cho họ những món ăn quá liều lượng của nhu 

cầu cơ thể, những bệnh trạng nguy hiểm đang được báo động đây đó ở Nhật Bản, ở Trung 

Hoa, ở Đại Hàn...    

Thế là người ta lại cổ súy rầm rộ, nghiêm túc và cấp bách về những biện pháp bảo tồn bản sắc 

Văn hóa dân tộc. Việt Nam hiện nay cũng như thế, muốn tìm ra Minh triết Việt để làm nền tảng 

vững chắc, lành mạnh trước sự xâm lấn ồ ạt của những ung độc do nền văn minh trục vật đem lại. 

Hội nhập văn hóa - cụm từ chưa được chuẩn xác cho lắm - đang ở đầu trang, ưu tiên trong các cuộc 

hội nghị vuông tròn, truyền hình, báo chí... có thật sự tìm ra công thức khả dĩ vừa bảo vệ bản sắc 

Văn hóa của mình vừa bảo vệ tính đa dạng Văn hóa trong sắc màu hội nhập của thế giới hay không?  

Ai cũng biết rằng, cái gọi là bản sắc Văn hóa ấy, chúng ta có thể cảm nhận bằng Tâm, bằng 

Trí, bằng Hồn... chứ không thể Phân chia, Nhìn ngắm, Khu biệt rạch ròi qua lăng kính Thức, 

Tri.  

Và khi mà như vậy, thì thực thể Bản sắc nó thuộc về thế giới Minh triết chứ không phải nằm 

trên mặt phẳng tĩnh chỉ cho Triết lý, tư Duy Lý tính quan trắc! Nói như vậy để biết rằng, nền 

Văn hóa nào cũng có Minh triết của mình nhưng rất khó nhìn nhận ra.  

Tây phương được đại biểu bởi đầu nguồn truyền thống tư tưởng Hy Lạp. Đông phương được 

đại biểu bởi truyền thống tư tưởng Nho, Phật, Lão cộng với bối cảnh toàn diện tạo nên dòng sống, 

đời sống, bản sắc riêng của từng tộc người. Việt Nam chúng ta cũng nằm trong bối cảnh chung đó; 

nhưng dường như chưa có một công trình nghiên cứu nào, giải mã từ trong sâu thắm của văn hóa 

dân tộc, Phật giáo đã đóng góp cho Minh triết Việt như thế nào, những tư tưởng cốt lõi như thế 

nào? “] 
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Theo Gs. Kim Định thì Minh Triết là biết cách giải thích làm sao cho Triệt Thượng và Triệt 

Hạ là cặp  đối cực mà có thể lưỡng nhất theo tinh thần Dịch lý Âm Dương Hoà, Dịch lý Âm 

Dương Hòa là Vi ngôn đại Nghĩa, đại Nghĩa chính là trật tự An hoà của Vũ trụ!’  

Triệt Thượng là   “ Cao minh phối Thiên “,  Triệt Hạ là  “ Bác hậu phối Điạ” . Khi Triệt 

Thượng theo Thiên sinh và Triệt Hạ theo Địa dưỡng lưỡng nhất thì Nhân Hòa .  

Hoà là nguồn hạnh phúc của Nhân loại, Nhân loại phải biết thăng Hoa cuộc sống sao cho 

Quy Tư ( Feeling: Tình ) và Suy tư ( Thingking: Lý   ) được lưỡng nhất thì Thân mới An, Tâm 

mới Lạc . 

Do đó mà ta có thể gọi cặp Tâm linh Khoa học là Minh triết khi được lưỡng nhất, do đó sự 

giao hội của Đông Tây theo Minh Triết chính là Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, chính là nguồn 

Hạnh phúc của Nhân loại. 

Đây chính là  Đáp đề của Nan đề Nhân loại. 

Tuy nay mới là tiếng kêu lẻ loi của Thiên lý ( Dịch lý ) trong Sa mạc trần gian, nhưng tiếng 

đồng vọng Thiên lý sẽ vang dội trong  Tâm Trí  bế tắc của Nhân loại mai ngày!      

  Quả dục với hành động An vi là  nếp sống Tiết độ trong mọi lãnh vực đang chờ đợi ngóng 

trông sao cho nếp sống Diệt dục và Đa dục chóng trở thành lưỡng nhất,  để tránh cảnh lao lý 

của con người:  “ Hà vị Thân nhi hành dịch: Sao nỡ đem cái Thân mình ra mà đọa đày kiếp 

sống con Người lao khổ đến như  thế “  ! 

Đó mới là KHÁT VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN LOẠI. 

Hy vọng thay! 

Việt Nhân 

______________________________________________________________ 

T H A M  K H Ả O  

[ Nguồn internet: Một số bài vở và Hình ảnh ] 

Trong bài của ông Minh Đức Hoài Tâm Ảnh ở trên có câu: 

Tây phương tư duy bằng vỏ não, Đông phương tư duy bằng bụng nghĩa trái Tim, chữ Tâm.   

( I )   

( I ) . Theo Việt Nho thì Tây phương  “ Tư duy thiên về “  Bán cầu não Trái,  Đông phương 

lại  “ Cảm xúc thiên về  “ Bán cầu não Phải. , nhờ sự giao thông hai bên qua cầu nối Corpus 

Callosum mà trở nên Lưỡng nhất , giúp hai bên hoà điệu với nhau, 
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 Vậy Nhân loại cũng  nên Tư duy / Cảm xúc theo Bán cầu não  Phải / Bán cầu não Trái 

lưỡng nhất nhờ  sự điều phối của Corpus Colossum để cho Tình Lý tương tham. 

___________________________________________________________________ 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc 

  

  

Tổ chức Giáo dục, Khoa học 

và Văn hóa Liên Hợp Quốc 

United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 

 

Loại hình 7/₫/₫/ môn LHQ 

Tên gọi tắt UNESCO 

Lãnh đạo  Audrey Azoulay 

Hiện trạng Đang hoạt động 

Thành lập 16 tháng 11 năm 1945 

Trụ sở  Paris, Pháp 

Trang web unesco.org  

Trực thuộc Liên Hợp Quốc  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Audrey_Azoulay
https://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://www.unesco.org/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:UNESCO_logo.svg
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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Cờ UNESCO 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, viết tắt UNESCO (tiếng Anh: United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization) là một trong những tổ chức chuyên môn 

lớn của Liên Hợp Quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo 

dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản 

cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo" (trích Công ước 

thành lập UNESCO). 

UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên[1] và 9 quan sát viên[2][3]. Trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp, 

với hơn 50 văn phòng vài viện hay trung tâm trực thuộc đặt khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các văn 

phòng của UNESCO làm việc với 3 nước hoặc nhiều hơn trong cùng khu vực. 

Một số các dự án nổi bật của UNESCO là duy trì danh sách các di sản thế giới, khu dự trữ sinh 

quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu, di sản văn hóa phi vật thể của 

nhân loại... 

 

Mục lục 

• 1Chức năng 

• 2Cơ cấu 

• 3Lịch sử 

• 4Các tổ chức phi chính phủ UNESCO NGO 

• 5Các viện và trung tâm 

• 6Những ngày Quốc tế của UNESCO 

• 7Đại hội đồng 

o 7.1Các chủ tịch từ 1946 

o 7.2Đại hội đồng UNESCO từ 1946:[19] 

o 7.3Ban điều hành 

• 8Các văn phòng 

o 8.1Các văn phòng theo vùng 

▪ 8.1.1Châu Phi 

▪ 8.1.2Các nước A rập 

▪ 8.1.3Châu Á Thái Bình dương 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
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Chức năng[sửa | sửa mã nguồn] 

UNESCO có 3 chức năng hoạt động chính phục vụ cho mục đích của tổ chức, bao gồm: 

1. Khuyến khích sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa các dân tộc thông qua những phương 

tiện thông tin rộng rãi; khuyến nghị những hiệp định quốc tế cần thiết để khuyến khích tự 

do giao lưu tư tưởng bằng ngôn ngữ và hình ảnh; 

2. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục quần chúng và truyền bá văn hóa bằng cách: 

o Hợp tác với các nước thành viên trong việc phát triển các hoạt động giáo dục theo yêu 

cầu của từng nước; 

o Hợp tác giữa các quốc gia nhằm thực hiện từng bước lý tưởng bình đẳng về giáo dục 

cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ hoặc bất cứ sự khác biệt nào khác 

về kinh tế hay xã hội; 

o Đề xuất những phương pháp giáo dục thích hợp để luyện tập thiếu nhi toàn thế giới về 

trách nhiệm của con người tự do; 

3. Duy trì, tăng cường và truyền bá kiến thức bằng cách: 

o Bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới về sách báo, tác phẩm nghệ thuật và các công trình lịch 

sử hay khoa học, khuyến nghị với các nước hữu quan về các Công ước quốc tế cần thiết; 

o Khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia về tất cả các ngành hoạt động trí óc, trao đổi 

quốc tế những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa kể 

cả trao đổi sách báo, tác phẩm nghệ thuật, dụng cụ thí nghiệm và mọi tư liệu có ích; 

o Tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc tiếp xúc với các xuất bản phẩm của mỗi nước 

thông qua các phương pháp hợp tác quốc tế thích hợp. 

Nguồn: Công ước thành lập UNESCO 

Cơ cấu[sửa | sửa mã nguồn] 

UNESCO được tổ chức với một Đại hội đồng, một Hội đồng chấp hành và một Ban Thư ký. 

Đại hội đồng gồm các đại diện của các nước thành viên UNESCO (mỗi nước thành viên được 

chọn cử 5 đại biểu). Hội đồng chấp hành gồm các ủy viên được Đại hội đồng bầu ra trong số 

các đại biểu được các nước thành viên ứng cử; mỗi ủy viên của Hội đồng chấp hành đại diện 

cho Chính phủ nước mình. Ban Thư ký UNESCO gồm có Tổng Giám đốc và số nhân viên được 

thừa nhận là cần thiết. Tổng Giám đốc do Hội đồng chấp hành đề nghị và Đại hội đồng bầu cử 
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(nhiệm kỳ 6 năm) với những điều kiện được Đại hội đồng chấp nhận. Tổng Giám đốc là viên 

chức cao nhất của UNESCO. 

Hiện UNESCO có 195 quốc gia là thành viên. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc có 

quyền gia nhập UNESCO; còn các quốc gia khác có thể được chấp nhận nếu được Hội đồng 

chấp hành giới thiệu và được Đại hội đồng biểu quyết với đa số hai phần ba thành viên có mặt 

tán thành. 

Các quốc gia thành viên thường thành lập một tổ chức đại diện cho UNESCO ở nước mình, tùy 

điều kiện cụ thể. Phổ biến hiện nay là Ủy ban quốc gia UNESCO, trong đó có đại diện của Chính 

phủ và của các ngành Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thông tin. Tuy có đại diện tại từng quốc 

gia, phương châm hoạt động của UNESCO là không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc 

gia. Ủy ban quốc gia UNESCO làm nhiệm vụ cố vấn cho đoàn đại biểu nước mình ở Đại hội 

đồng và cho Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến UNESCO. Ủy ban này thường gồm đại 

diện các Vụ, Cục, các Bộ, các cơ quan và tổ chức khác quan tâm đến các vấn đề giáo dục, khoa 

học, văn hóa và thông tin, các nhân vật độc lập tiêu biểu cho các giới liên quan. Nó cũng có thể 

bao gồm Ban chấp hành thường trực, các cơ quan phối hợp, các tiểu bang và các cơ quan phụ 

cần thiết khác. 

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn] 

UNESCO được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945 với việc ký kết Công ước thành lập của 

UNESCO. Ngày 1 tháng 11 năm 1946, Công ước này được chính thức có hiệu lực với 20 quốc 

gia công nhận: 

Thập niên 1970 và 1980, UNESCO là trung tâm của một tranh cãi trong đó Hoa Kỳ và Anh cho 

rằng đây là một diễn đàn để các nước theo chủ nghĩa cộng sản và thế giới thứ ba chống lại 

phương Tây. Hoa Kỳ và Anh lần lượt rút khỏi tổ chức này năm 1984 và 1985. Sau đó, Anh và 

Hoa Kỳ lại tham gia tổ chức này lần lượt vào năm 1997 và 2003. 

Những năm cuối thập niên 1990, UNESCO đã thực hiện một số cải cách trong tổ chức, như cắt 

giảm nhân lực và số đơn vị. Số văn phòng giảm từ 79 (năm 1999) xuống 52 (hiện nay). 

Năm 1998, UNESCO ủng hộ phần mềm tự do. 

Các tổ chức phi chính phủ UNESCO NGO[sửa | sửa mã nguồn] 

UNESCO có quan hệ chính thức với 322 tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO).[4] Phần lớn số 

đó được UNESCO gọi là "operational", và một số chọn lọc là "formal".[5] Mức quan hệ cao nhất 

với UNESCO là "formal associate" và có 22 NGO như vậy[6]. 
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IB Tú tài Quốc tế  International Baccalaureate  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_tin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_bang
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c&veaction=edit&section=3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c&action=edit&section=3
https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_th%C3%A0nh_l%E1%BA%ADp_c%E1%BB%A7a_UNESCO&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_th%C3%A0nh_l%E1%BA%ADp_c%E1%BB%A7a_UNESCO&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1970
https://vi.wikipedia.org/wiki/1980
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/1984
https://vi.wikipedia.org/wiki/1985
https://vi.wikipedia.org/wiki/1997
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1990
https://vi.wikipedia.org/wiki/1999
https://vi.wikipedia.org/wiki/1998
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c&veaction=edit&section=4
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c&action=edit&section=4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_phi_ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c#cite_note-6
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BA_t%C3%A0i_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Baccalaureate&action=edit&redlink=1


 
 

- 274 - 

 

Viết 

tắt 
Tổ chức Tên gốc 

CCIVS 
Uỷ ban Điều phối Dịch vụ Tự nguyện 

Quốc tế  

Co-ordinating Committee for International 

Voluntary Service  

EI Quốc tế Giáo dục  Education International  

IAU Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học  International Association of Universities  

IFTC 
Hội đồng Điện ảnh, Truyền hình và 

Truyền thông nghe nhìn Quốc tế  

International Council for Film, Television 

and Audiovisual Communication  

ICPHS 

Hội đồng Quốc tế về Triết học và 

Nghiên cứu Nhân văn có Xuất 

bản Diogenes 

International Council for Philosophy and 

Humanistic Studies which publishes 

Diogenes 

ICSU Hội đồng Khoa học Quốc tế  

 

_________________________________________________________________ 

Lập trường  của Lão Tử & Khổng Tử 

Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về 3 ngày không nói lời nào, cuối cùng phải thốt 

lên… 

 

Lão Tử và Khổng Tử, hai bậc Thánh nhân trong lịch sử đã có lần tương ngộ. Và cuộc đàm 

đạo của các ngài đã để lại giai thoại ngàn năm. Sau khi bái kiến Lão Tử trở về, Khổng Tử 

trầm mặc suốt 3 ngày không nói. 

 

Một ngày vào năm 538 TCN, Khổng Tử nói với đệ tử là Nam Cung Kính Thúc rằng: “Lão 

Đam, người giữ chức Tàng thất sử của nhà Chu, bác cổ thông kim, biết cội nguồn của lễ 

nhạc, hiểu rõ mấu chốt của đạo đức. Nay ta muốn đến Chu xin thỉnh giáo, trò có muốn đi 

cùng không?”. 
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Nam Cung Kính Thúc vui mừng đồng ý, lập tức tâu lên vua nước Lỗ. Vua Lỗ đồng ý cho 

ông đi, đồng thời cấp cho ông một cỗ xe song mã, một đứa nhỏ hầu, một người đánh xe, và 

cử Nam Cung Kính Thúc hộ tống Khổng Tử lên đường. 

 

Lão Tử thấy Khổng Tử xa xôi ngàn dặm đến, vô cùng vui mừng. 

 

Lão Tử hỏi Khổng Tử: “Ông đã đắc Đạo rồi chứ?”. 

Khổng Tử nói: “Học trò cầu Đạo đã 27 năm, vẫn chưa đắc được”. 

 

Lão Tử nói: “ 

Nếu Đạo là vật hữu hình, có thể lấy đem dâng cho người, thế thì mọi người tranh nhau lấy 

dâng cho quân vương. 

Nếu Đạo có thể tặng cho người, mọi người sẽ đem tặng cho người thân. Nếu Đạo có thể 

thuyết giảng rõ ràng, mọi người đều sẽ thuyết giảng cho anh em. 

Nếu Đạo có thể truyền cho người khác, thế thì mọi người đều sẽ tranh nhau truyền lại cho 

con cái. 

Nhưng những điều nói trên đều không thể được, nguyên nhân rất đơn giản, đó là khi cái Tâm 

con người không nhận thức đúng đắn về Đạo, thì Đạo sẽ không bao giờ vào đến Tâm người 

ấy”. 

 

Khổng Tử nói: “Học trò nghiên cứu “Kinh thi”, “Kinh thư”, “Chu lễ”, “Chu nhạc”, “Kinh 

dịch” và “Kinh Xuân Thu”, thuyết giảng đạo trị quốc từ thời Tam Hoàng, hiểu rõ con đường 

công danh của Chu Công, Triệu Công, học trò đem dâng cho hơn 70 vị vua, nhưng không ai 

sử dụng. Xem ra con người khó thuyết phục quá!”. 

 

Lão Tử nói: “Lục nghệ của ông đều là lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa, ông thuyết giảng 

những cái đó có tác dụng gì? Những thứ ông đang tu luyện, đều là những tích xưa cũ. “Tích” 

chính là dấu tích vết giày người ta để lại, dấu chân với dấu chân, thì có gì khác nhau?”.  ( I ) 

 

Sau lần đối thoại ban đầu, Lão Tử lại dẫn Khổng Tử thăm Đại phu Trường Hoằng. Trường 

Hoằng cực kỳ tinh thâm nhạc lý, truyền thụ cho Khổng Tử nhạc luật, nhạc lý, đồng thời dẫn 

Khổng Tử đi quan sát các lễ tế Thần, khảo sát nơi truyền giáo, nghiên cứu các lễ nghi lễ đền, 

làm cho Khổng Tử cảm thán không ngớt, thọ ích rất nhiều. 
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(Sau này, khi Khổng Tử ở nước Tề có may mắn được thưởng thức nhạc vũ “Đại thiều”. Sau 

khi thưởng thức xong thì lòng khoan khoái ngây người ra, miệng không còn biết vị, ba tháng 

ròng ăn thịt không thấy mùi vị, thì cảm động than rằng: “Không ngờ nhạc lại có thể đạt đến 

cảnh giới cao siêu kỳ diệu như thế này!”. 

Đây chính là điển cố “Ba tháng không biết mùi vị thịt” được ghi chép trong “Luận ngữ”). 

 

Khổng Tử lưu tại đây vài ngày rồi từ biệt Lão Tử. 

 

Lão Tử tiễn đưa ông ra ngoài công quán rồi nói: 

“Tôi nghe nói, kẻ phú quý tặng người Của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời Nói. 

Tôi không phú cũng chẳng quý, không có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. 

Thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê 

cái sai của người; 

Kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu 

của người. 

Là bậc làm con, đừng cho mình là cao; là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn. Mong ông nhớ 

kỹ”. 

Khổng Tử bái lạy nói: “Học trò nhất định ghi nhớ trong lòng!”. 

 

Khi Khổng Tử đến bờ sông Hoàng Hà, thấy nước sông cuồn cuộn, sóng cuộn đục ngầu, khí 

thế như vạn ngựa đang phi, âm thanh như hổ gầm sấm động. 

Khổng Tử đứng trên bờ rất lâu, bất giác nói thương cảm: “Cái đã qua là như thế này đây, 

ngày đêm không ngừng! Nước sông Hoàng Hà cuộn chảy không ngừng, tháng năm của con 

người qua đi chẳng dừng, nước sông chẳng biết chảy đi đâu, đời người chẳng biết đi về 

đâu?”. 

 

Nghe thấy Khổng Tử nói mấy câu này, Lão Tử nói: “Con người sống ở giữa trời đất, nên 

cùng với trời đất là một thể. Trời đất vạn vật là tự nhiên vậy. Con người cũng là thuận theo 

tự nhiên. Người có thay đổi từ trẻ em, thiếu niên, tráng niên, và già, cũng giống như trời đất 

có xuân, hạ, thu, đông đổi thay, có gì buồn đâu? Sinh ra trong tự nhiên, chết trong tự nhiên, 

cứ để nó tự nhiên, thì bản tính không loạn. Không để nó theo tự nhiên, tất bật trong nhân 

nghĩa, thì bản tính bị trói buộc. Công danh còn trong tâm, thì cái tình lo nghĩ nảy sinh. Lợi 

dục giữ trong tâm, thì cái tình phiền não càng tăng thêm”. 
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Khổng Tử giải thích rằng: “Học trò lo đại Đạo không được thực hiện, nhân nghĩa không 

được thực thi, thì chiến loạn không ngừng, quốc loạn không yên, ví như cuộc đời ngắn ngủi, 

chẳng có công lao gì cho đời, không thể giúp gì cho dân, vậy thì tiếc lắm thay”. 

 

Một lúc sau Lão Tử chỉ con sông Hoàng Hà mênh mông, nói với Khổng Tử: “Ông sao không 

học Đức của Nước?” 

Khổng Tử nói: “Nước có Đức gì?”. 

 

Lão Tử nói: “Cái thiện cao nhất như Nước vậy: 

Nước thiện, có lợi cho vạn vật mà không tranh, ở nơi mà mọi người đều ghét, đó là đức 

khiêm nhường vậy. 

Sông biển sở dĩ có thể làm vua của trăm suối khe, là do nó giỏi ở chỗ thấp. 

Thiên hạ không có gì mềm mại yếu đuối hơn Nước, mà những cái rắn chắc mạnh mẽ lại 

không cái nào có thể thắng được Nước, đó là đức nhu vậy. Do đó  “ nhu thắng cương (mềm 

thắng cứng), nhược thắng cường  “ (yếu thắng mạnh). 

Vì Nước không có hình thái cố định, nên có thể vào mà không bị ngăn cách, do vậy có thể 

thấy vô ngôn chi giáo (giáo hóa không cần nói), vô vi chi ích (lợi ích mà không cần phải 

làm)”. 

Nước thiện, có lợi cho vạn vật mà không tranh, ở nơi mà mọi người đều ghét, đó là đức 

khiêm nhường vậy. 

 

Khổng Tử nghe xong, bỗng bừng tỉnh ngộ, nói: “Lời này của tiên sinh, khiến học trò bừng 

tỉnh: 

Mọi người ở trên cao, chỉ riêng Nước ở dưới thấp; 

Mọi người ở chỗ dễ chịu, riêng Nước ở chỗ hiểm trở; 

Mọi người ở chỗ sạch sẽ, riêng Nước ở chỗ dơ bẩn. 

Chỗ Nước ở toàn là chỗ mà mọi người ghét, thì ai còn tranh với Nước đây? 

 

Đây chính là cái Thiện cao nhất vậy”. 
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Lão Tử gật đầu nói: “Ông có thể dạy được! Ông phải nhớ kỹ: 

Không tranh với đời, thì thiên hạ không ai có thể tranh cùng, đó là học theo đức của Nước 

vậy. 

Nước gần với Đạo. Đạo không nơi nào không có, Nước không nơi nào không có lợi, tránh 

chỗ cao mà về chỗ thấp, chưa bao giờ trái ngược, là giỏi tìm chỗ đứng. 

Ở chỗ không, nên trong vắt tĩnh lặng, sâu không thể dò tìm, là giỏi làm vực sâu. 

Tổn mà không kiệt, làm mà không cầu báo, là giỏi làm việc Nhân vậy. 

Tròn ắt sẽ xoay, vuông ắt sẽ gẫy, bịt ắt sẽ dừng, khơi ắt sẽ chảy, đó là giỏi giữ chữ Tín.  ( 

Mẹ Vuông  Con Tròn uyển chuyển thì sẽ êm ) 

Gột rửa mọi dơ bẩn, đo chỉnh cao thấp, là giỏi xử lý mọi vật. 

Dùng để chở thì nổi, dùng để soi thì trong, dùng để công phá thì tất cả những gì kiên cố vững 

chắc cũng không thể địch nổi, đó là giỏi dùng Khả năng. 

Ngày đêm không nghỉ, tràn đầy rồi mới tiến tiếp, là giỏi chờ Thời vậy. 

Do đó bậc thánh nhân tùy thời mà hành ( hành sự tùy theo Thời vận), bậc hiền giả ứng sự 

nhi biến (ứng biến tùy theo sự việc). ‘ 

 

Bậc trí giả  “ Vô vi nhi trị  “ ( vô vi mà trị vì cai quản ), 

Bậc đạt giả  “ thuận Thiên nhi sinh “  ( thuận theo lẽ trời mà sinh ra ). 

 

Ông lần này đi rồi, nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, xóa bỏ cái chí dục ở dung 

mạo. 

Nếu không, người chưa đến mà tiếng tăm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiển lộ phô 

trương, như hổ đi trên phố, ai dám dùng ông?”. 

Khổng Tử nói: “Lời của tiên sinh, là từ đáy lòng tiên sinh mà vào tận tâm can học trò. Học 

trò thọ ích rất nhiều, cả đời không quên. Học trò sẽ tuân theo chẳng dám trễ nải, để tạ ân của 

tiên sinh”. 

 

Khổng Tử từ biệt Lão Tử. 



 
 

- 279 - 

 

Nói xong, Khổng Tử từ biệt Lão Tử, lên xe cùng Nam Cung Kính Thúc, lưu luyến đi về 

hướng nước Lỗ. 

Khổng Tử từ chỗ Lão Tử trở về, suốt 3 ngày im lặng không nói năng gì. Học trò Tử Cống 

lấy làm lạ bèn hỏi thầy làm sao. Khổng Tử lúc này mới đáp: 

 

“Nếu ta gặp người có suy nghĩ thoáng đạt như chim bay, ta có thể dùng luận điểm chính xác 

sắc bén như cung tên của ta bắn hạ chế phục họ. 

 

Nếu tư tưởng của người ta vun vút không trói buộc như hươu nai chạy, ta có thể dùng chó 

săn đuổi theo, nhất định khiến họ bị luận điểm của ta chế phục. 

 

Nếu tư tưởng của họ như con cá bơi trong vực sâu của lý luận, ta có thể dùng lưỡi câu để bắt 

lên. 

 

Nhưng nếu tư tưởng họ như con rồng, cưỡi mây đạp gió, ngao du nơi cảnh huyền ảo thái hư 

(vũ trụ mênh mông huyền bí), không ảnh không hình, không nắm bắt được, thì ta chẳng có 

cách nào đuổi theo bắt được họ cả. 

Ta đã gặp Lão Tử, thấy cảnh giới tư tưởng ông như rồng ngao du trong thái hư huyền ảo, 

khiến ta cứ há miệng mãi mà không nói ra lời, lưỡi thè ra cũng không thu lại được, khiến 

cho ta tâm thần bất định, chẳng biết ông rốt cuộc là người hay là Thần nữa. Lão Đam, thực 

sự là Thầy của ta!”. 

Và hàng ngàn năm sau, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của Lão Tử cho đến ngày nay vẫn 

là những lời dạy vô giá đối với hậu nhân: 

 

Con người sống giữa trời đất, như bóng câu qua cửa sổ, chỉ chốc lát mà thôi 

 

2.- Đời ta thì hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn. Lấy cái hữu hạn mà theo đuổi cái vô hạn thì 

thật mệt mỏi! 

 

3.- Người thế tục đều thích người ta giống mình, mà ghét người ta khác mình. 
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4. Đau buồn lớn nhất là nguội lòng, cái chết vẫn chỉ xếp thứ hai 

 

5. Không thể nói về biển với con ếch đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng 

mùa hè. 

 

6. Chó không phải sủa hay mà là chó tốt, người không phải nói hay mà là người hiền. 

 

7. Kẻ hay khen người khác trước mặt họ, cũng hay nói xấu sau lưng họ. 

 

8. Mưu sự không có chủ kiến ắt khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị ắt sẽ hỏng. 

 

9. Người chân thành là tột bậc tinh tế và thành thật; nếu không tinh tế và thành thật thì chẳng 

thể nào cảm động được người khác. 

 

10. Người quân tử kết giao nhạt như Nước, kẻ tiểu nhân kết giao ngọt như Rượu nếp. ( Quân 

tử chi giao, đạm nhược Thuỷ ) 

 

11. Tiết chế ăn uống để dưỡng dạ dày, đọc nhiều sách để nuôi lòng can đảm 

 

Theo NTDTV Hải Sơn biên dịch 

Lão Tử: ‘Cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống; cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn’ 

Lão Tử nói rằng hạnh phúc chính là sự đơn giản tự nhiên 

 

Ý kiến của người trích đăng 

 ( I ).   Vết chân lả Tiễn tích, là Lề lối xưa tạo nên Truyền thống. 

Lão Tử sống theo lối Cá nhân, như chim Đại Bàng bay bổng trên trời cao để tìm Chân lý, 

đâu cần đến Truyền thống, phỏng người  thường có theo được vết chân của Lão Tiên  ông ? 

Tiên ông chống lối Tiễn Tích . 

https://www.dkn.tv/van-hoa/lao-tu-cung-coi-thi-chet-mem-mai-moi-song-cung-coi-thi-kem-mem-mai-moi-hon.html
https://www.dkn.tv/van-hoa/lao-tu-noi-rang-hanh-phuc-chinh-la-su-don-gian-tu-nhien.html


 
 

- 281 - 

 

[ 不 踐 跡 : Bất tiễn tích :Không theo lề lối cũ ( Luận ngữ ) ] 

 

Quần chúng đâu phải là Thánh nhân co khả năng đi tìm Tuyệt đối, làm sao mà chúng ta sống 

như Rồng bay trên mây cao vời như Lão Tử được?. 

Là những con người tầm thường, sống trong thế giới hiện tượng , moi sự đều tương đối, nên 

cũng phải tùy thời mà sống vậy thôi !   (  Tùy thời chi nghĩa đại hĩ tai ! Khổng  ) 

Lão Tử  có nói’ “ Đời ta thì hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn. Lấy cái hữu hạn mà theo đuổi 

cái vô hạn thì thật mệt mỏi! 

( Trí con người thỉ Hữu hạn, sự Hiểu biết thì Vô biên, đem cái Hữu hãn theo đuổi cái Vô 

biên, thì  nguy mà thôi vậy. Cách dịch khác  ) 

Vậy thì, tuy sống trong môi trường Tương đối, nhưng lòng vẫn luôn hướng về Tuyệt đối ( 

hướng Thiện ) mà vươn lên được chừng nào hay chừng nấy! 

Tóm lại: 

Lão Tử thiên về Tuyệt đối,  giúp chúng ta ý thức hướng về  3 Mục tiêu: Chân, Thiện, 

Mỹ , 

Khổng Tử lại Thiên về Tương đối, giúp chúng ta lưu tâm  trau dồi Tư cách và Khả 

năng bằng  cách: 

1.- Hoàn thiện mọi việc Làm bất cứ Nhỏ / To. 

2.- Hoàn thiện mọi Mối Liên hệ Hoà với  tam Tài: Thiên - Địa – Nhân. 

Đây là lập trường tương đối của Nho.  “ Tuỳ thời chi Nghĩa đại hỷ tai “! 

 

I. HƯNG Ư THI 

( Nguồn Hứng khởi ) 

Nước của thi nhân Khi tìm hiểu thái độ của Khổng Tử về thi ca chúng ta thấy mấy vấn đề sau đây 

cần được đề cập: Tại sao ông đặt vào thi ca một sự quan trọng thoạt trông coi như quá đáng ở chỗ 

dùng thi để mở đầu triết lý. Tại sao lại dùng những lời phong dao tục ngữ bình dân ngược hẳn với 

triết lý vốn được coi là khoa học cao diệu nhất? Và hơn thế nữa tại sao lại dùng những lời hát hoa 

tình giữa trai gái dọ hỏi và trao gửi yêu thương… Đó là mấy điểm đại cương mà chúng ta sẽ tìm 

hiểu trong chương này. Theo danh từ hễ đã gọi là triết lý thì lẽ ra phải vun tưới lý trí, phải tài bồi 

khoa danh lý để lý trí được trang bị đầy đủ mà "biện lý". Đó là đường lối phổ thông của triết học cổ 

điển, một đường lối đã được khai mạc cách long trọng bằng cử chỉ quyết liệt của Platon khi đốt các 

bài thơ ông đã sáng tác lúc còn niên thiếu để được sóng lòng theo thầy là Socrate, cao tổ của triết 

thuyết duy trí. Cử chỉ đó còn phản chiếu lại trong tác phẩm République khi ông đuổi Homère ra khỏi 

nước Cộng hòa lý tưởng, sau khi đã đội lên đầu thi nhân một tràng hoa. Tràng hoa này là của riêng 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B8%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%A1
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Platon tặng cho bạn đồng chí cũ (vì chính Platon cũng là một thi sĩ kỳ tài) chứ không có tính cách 

chính thức nên sau đã bị chước tuột. Thi sĩ chỉ có bị đuổi mà không được vòng hoa nào. Qua hai 

mươi thế kỷ chương trình triết học dành cho danh lý từng hai năm mà không cho thơ ca được lấy 

một giờ. Nếu thi có sống là tự lực mưu sinh bên ngoài chương trình mà thôi (extra muros). 70 Khổng 

thì khác. Ông không cho triết lý là hơn tình người và nếu tiếng nói của lý trí là lý luận là biện chứng 

thì tiếng nói của tâm tình là thi ca là nhẩy múa. Vì thế ông đặc biệt chú trọng đến thơ. Ông nói: 'tiểu 

tử hà mạc học phù Thi? Thi khả dĩ hưng, khả dĩ quán, khả dĩ quần, khả dĩ oán, 小 子 何 莫 學 夫 

詩? 詩, 可 以 興, 可 以 觀, 可 以 群, 可 以 怨.(LN VII.9) Tại sao các trò không học Kinh Thi? 

Kinh Thi có thể dùng để hứng khởi tình chí, quán sát suy tư, để hợp quần, và để kêu oan… Vì thế 

ông dùng Kinh Thi mở đầu triết lý. "Hưng ư Thi". Con người là giống đa tình hơn đa lý nên lời 

khuyên nhủ của ông đã được các xã hội Đông phương chấp nhận triệt để: mọi tầng lớp từ thứ dân 

đến Thiên tử hết thảy đều yêu thơ. Có thể nói các nước Viễn Đông là quê hương của thơ, nơi mà lúc 

xưa hết mọi người trí thức bên Viễn Đông đều làm thơ, thợ thơ hay thơ nhân tuỳ tài, nhưng hầu như 

ai cũng ngâm thơ, làm thơ và đối thơ đã trở thành chìa khóa mở nhiều cửa trong xã hội cũ. Lòng yêu 

thơ này vẫn được duy trì qua các thế hệ để đến ngày nay giữa lòng thế kỷ nguyên tử thơ vẫn sống 

mãnh liệt; hơn thế nữa đang lang tràn vào mảnh đất của triết lý duy niệm. Những triết học mới đã 

khởi bàn về thơ. Nietzsche không những bàn về thơ nhưng còn làm thơ. Ông đã phát biểu nguyện 

vọng bắt chước Hy Lạp cổ đại là xây văn hóa mới trên nền tảng Bi kịch, một nghệ thuật gồm cả thơ 

lẫn nhạc (việc chương trình giáo dục Pháp mới nhận thêm Nietzsche là một dấu của thời đại: người 

nay khởi đầu muốn nghe tiếng của tâm tình hơn là tiếng lý trí). Cuối chương này sẽ trở lại vấn đề 

bàn về lý do sâu xa của sự kiện này. Ở đây hãy tiếp tục bàn sang khía cạnh thứ hai là: 2. Tính chất 

đại chúng của triết Đông Hiện tượng thi ca khởi đầu được lưu ý bên triết Tây đã xuất hiện như một 

bước tiến gần lại với triết Đông. Nhưng đó mới là tiến lại gần mà chưa sát hẳn, nghĩa là triết lý của 

Nietzsche chẳng hạn vẫn còn mang nhiều tính chất trưởng giả của nền văn học La Hy. Nền văn học 

này là con đẻ của giai cấp người tự do, một thiểu số sống trên lưng đại đa số nô lệ, vì thế họ lấy Bi 

kịch làm phương thế biểu lộ. Đã là bi kịch thì chỉ một thiểu số được đặc ân mới có đủ nhàn rỗi và 

điều kiện văn hóa để thưởng thức, chứ đại chúng cần lao, hơn nữa nô lệ thưởng thức sao được. Vả 

ai cho thưởng thức? Khổng Tử trái lại chủ trương "hữu giáo vô loài". Vậy điều kiện tiên quyết để 

chủ trương đó khỏi trở thành mây gió là phải lựa chọn phương tiện 71 nào vừa tầm đại chúng. Do 

đó ông đã chọn thi ca thứ dễ nhất, cụ thể nhất, đó là những ca dao, những câu đồng diêu, tục ngữ 

thường được ngâm nga khắp nơi trong nước, như gió thổi lướt trên mặt mọi người; vì thế gọi là 

"quốc phong" người bình dân đến đâu cũng hiểu được, ngâm nga, hứng khởi được. Phần quốc phong 

này được tuyển chọn nhiều nhất choán quá nửa Kinh Thi. Đang khi ba phần thơ cao của trí thức 

chiếm có non nửa mà lại đặt sau, thì một mình "quốc phong" mở đầu với 160 bài (tiểu nhã 94, đại 

nhã 31, Tụng 48). Đã vậy còn nhấn mạnh đến hai chương đầu là Châu nam, Thiệu nam nói về tình 

người. Đó là cái danh dự mà ông không có dành cho phần nhã và tụng nói về Trời. Trái lại phần cao 

bao giờ cũng được xây trên nền thấp để có cao mà không thiếu thấp, hầu cho "phu phụ chi ngu khả 

dĩ dự tri yên. Cập kỳ chí dã, tuy thánh nhân diệc hữu sở bất tri yên, 夫 婦 之 愚， 可 以 與 知 焉 

， 及 其 至 也， 雖 聖 人 亦 有 所 不 知 焉, T.D.12". Không học cũng có thể thông dự, nhưng 

lúc xét tới cùng cực thì dù là thánh nhân cũng có điều không hiểu hết. Đấy là nét thứ hai Đông khác 

Tây. Triết Tây xưa cũng như nay, ngay những nhà trí thức còn vò đầu chưa chắc hiểu nổi hiểu đúng 

chứ chưa dám kể tới người thường. Trên giường hấp hối, Hégel đã phì phào nói: "trong tất cả các 

học trò của tôi chỉ có một người hiểu được triết học của tôi". Nghe câu nói đó ai nấy đều nín thở cố 

im lặng để ghi rõ tên của người xuất chúng ấy, cái người duy nhất có thể hiểu được triết của Hégel, 
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nhưng sau một lúc, Hégel lấy hơi để nói tiếp: "nhưng hắn đã hiểu sai!" Vậy là triết học của Hégel 

cao quá chẳng ai hiểu được. Thế mà trường hợp của Hégel không phải mẹo trừ nhưng là sự thông 

thường trong làng triết. Đã mấy ai dám tự hào là hiểu được Husserl, Heidegger, Jaspers… nên phần 

đông phải kính nhi viễn chi, vì hầu hết các triết gia hình như đua nhau nói kiểu khúc mắc nên Péguy 

đã mỉa mai: "triết học là cần trước nhất cho không ai hiểu được mình nói cái gì". Bên Đông phương 

chủ trương trái ngược hẳn lại: dị giản nhi đắc thiên lý, 易 簡 而 得 天 里" (Hệ Từ), và "thiết vấn 

nhi cận tư, nhân tại kỳ trung hỹ, 切 問 而 近 思, 仁 在 其 中 矣, LN.XIX.6". "Có giản dị mới đắc 

thiên lý mới đạt đạo. Hỏi về những điều thiết yếu: suy tư về những điều gần gũi, Đức Nhân nằm ở 

chỗ đó". Vì thế chính thánh hiền nói những chuyện gần gũi, thiết thực ít ra ở khởi điểm. Kinh Thi 

nói về việc hái rau, tát nước, sao mọc, gà gáy, chim bay, hoa đào nở v.v… và tất cả cảnh thiên nhiên 

đồng ruộng đó làm cái khung lồng trên những chuyện tâm tình, vui 72 buồn, mừng tủi… ai ai cũng 

hiểu được, vì lời vắn tắt rất giản dị cụ thể, đại loại như những câu ca dao của ta: "Thân em như tấm 

lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai." "Chẳng tham ruộng cả ao sâu Tham vì anh tú lắm râu mà 

hiền!" Vậy khi đọc Kinh Thi không nên tìm sự đẹp đẽ trang trọng trau chuốt. Cái hay của Kinh Thi 

không nằm ở đó, nhưng ở chỗ đẹp hồn nhiên, mộc mạc, thuần phác, nói thẳng với lòng, không có gì 

gọi là đẽo gọt như để khỏi mất hơi tình người, tình đất, tình trời thuần nhiên tuyền dã. Như thế mục 

đích của nó là làm thế nào cho hết mọi người hiểu được. Đó là một đặc tính ăn sâu vào văn hóa Viễn 

Đông là tính chất bình dân của nó: tự dân chúng phát xuất, được đại chúng vun trồng nuôi dưỡng và 

khi đã kết tinh ở đại chúng mới vươn lên đến thiên địa bao la, những miền siêu hình bát ngát để có 

thể trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn. Mỡ đầu là chim thư cưu sóng đôi, rồi đến trai gái truyện trò 

yêu thương, cuối cùng sẽ biến thành đôi âm dương, thiên địa… Nếu trong chính trị tính cách thân 

dân là nét đặc thù thì trong văn hóa tính chất đại chúng bình dân là đặc điểm. (Sau những đặc tính 

2e không bi quan, 3e không cổ võ quân lực, 4e không cá nhân, 5e lấy đời sống làm căn để. Đó là 5 

nét của Văn chương Viễn Đông). 3. Tiếng hát hoa tình Điểm đáng chú ý thứ hai là Kinh Thi nói rất 

nhiều đến tình tứ, trai gái yêu đương, thầm mong trộm nhớ, hầu như đó là đề tài chính phảng phất 

trong những cảnh thiên nhiên, những công việc sinh sống thường ngày: cày bừa, gặt hái, tát nước, 

kỳ cỏ, hái rau, lượm trái v.v… Chúng ta hãy cùng nhau đưa vào Kinh Thi một cái nhìn trinh bạch. 

(Trinh bạch có nghĩa là chưa bị bẻ quặt do những chú sớ của Hán nho về sau). "Quan quan Thư cưu, 

tại hà chi châu, Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi.Yểu điệu thục 

nữ, ngụ mỵ cầu chi. Cầu chi bất đắc, ngụ mỵ tư phục. Du tai! Du tai! Triển, chuyển, phản, trắc! Sâm 

si hạnh thái, tả hữu thái chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi. Sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi. 

Yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc chi" 關 雎 鳩 ． 在 河 之 洲 ． 窈 窕 淑 女 ． 君 子 好 逑 ． 參 

差 荇 菜 ． 左 右 流 之 ． 窈 窕 淑 女 ． 寤 寐 求 之 ． 73 求 之 不 得 ． 寤 寐 思 服 ． 悠 哉 

悠 哉 ． 輾 轉 反 側 ． 參 差 荇 菜 ． 左 右 采 之 ． 窈 窕 淑 女 ． 琴 瑟 友 之 ． 參 差 荇 菜 

． 左 右 芼 之 ． 窈 窕 淑 女 ． 鍾 鼓 樂 之 ． "Quan quan cái con Thư cưu, Con sống con mái 

cùng nhau bãi ngoài. Dịu dàng thục nữ như ai. Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng. Muốn ăn rau 

hạnh theo chồng. Muốn có thục nữ mơ màng được đâu. Nhớ cô dằng dặc cơn sầu. Cho ta dằng dặc 

hễ hầu ngủ yên. Muốn ăn rau hạnh hái về. Muốn có thục nữ nay về cùng ta. Tiếng chuông tiếng 

trống vui hoà. Tiếng cầm tiếng sắt mặn mà yêu đương." Chú ý: lời dịch của Tản Đà tuy đã tài tình 

nhưng vẫn chưa lột hết được hơi thở bản chính. Chẳng hạn câu ba "tả hữu lưu chi, tả cảnh tìm bên 

tả, tìm bên hữu" rồi câu năm dùng liền bốn động từ để tả cảnh trằn trọc ban đêm. Triển: trở mình 

một nửa Chuyển: trở mình một vòng. Phẫn: trở mình quá một vòng Trắc: trở mình mà đọng lại. Bốn 

động từ đặt liền sau hai câu tán thán du tai! du tai! thật uổng công tìm! Nghe nó mới dài làm sao cái 

cảnh trai nằm sấp, gái thở dài! Thời gian dài dằng dặc mà không gian man mác (tả hữu lưu chi). Thơ 
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Tang Trung: "Hái rau thỏ ty! Hái miền muội Hương Rằng nhớ ai kia? Nhớ Tề Mạnh Khương. Nơi 

Tang Trung ta thương mình đón. Nơi Thương Cung mình đón ta thương Bên sông Kỳ mình tiễn 

những vấn vương ta nhớ mình Cắt lúa nếp hề. Miền Bắc Muội nương Nhớ ai bây giờ? Nhớ Dung 

Mạnh nương (Vân thuỳ chi tư? Mỹ Mạnh Dung hỹ!) Hoặc bài thảo trùng: "Vị kiến quân tử: ưu tâm 

xung xung!" chưa gặp 74 được chàng lòng em sùng sục nhớ mong. Câu đó đặt sau những chữ về đi! 

về đi, quy tai! quy tai! như nghe rõ bên tai tiếng lòng rạo rực hổn hển. Thực là xa kiểu "nam nữ thụ 

thụ bất thân" biết mấy. Đọc Kinh Thi có cảm tưởng như đi dạo trong những rừng cảnh bên Tây Bois 

de Boulogne hay đúng hơn như bên Hyde Park ở Luân Đôn, phơi yêu đương hồn nhiên trên thảm 

cỏ xanh. Kinh Thi cũng có thảm cỏ xanh (tuân kế thả lạc: Trịnh Phong): s'étend un beau gazon! 

Cũng gặp nhau trong bóng hoàng hôn, vào lúc tinh sao thay bóng điện néon tưng bừng giúp vui nhấp 

nhánh dưới rặng dương liễu đầu làng: "Hôn dĩ vi kỳ, minh tinh hoàng hoàng". "Thơ đông môn chi 

dương". Nhất là các cô gái trong Kinh Thi dạn lắm, các cô thường khiêu khích và "bắn" trước theo 

tinh thần Trống quân hay Chức nữ "đầy sáng kiến": sai chim thước bắc cầu rồi sang đón Ngưu Lang: 

Chức Nữ thất tịch đương đồ hà, sử tước vi Kiều. Trong Kinh Thi rất nhiều chim nhưng các cô không 

sai con nào đi bắc cầu cả: lâu la khó nhọc cho người ta! cứ để chúng hót lên những điệu du dương, 

còn các cô tự động vén váy sang sông khỏi bày vẽ cầu với kiều cho bận rộn chim chóc. Tử huệ tư 

ngã. Khiên thường thiệp hựu. Tử bất ngã tư. Khởi vô tha sĩ? Cuồng trung chi cuồng dã thư! (thơ 

Khiên Thường) "Nếu cậu ưng thuận thì tôi xắn váy sang sông" (Granet dịch: Je trousse ma jupe), 

nếu không thuận thì thiếu gì sinh viên khác. Chứ cứ đứng ngây ngây trơ trọi coi nó kỳ lắm, dại lắm, 

một lần nữa dại lắm cậu em ơi. Nếu ưng và sang sông rồi thì sao? Thì có thụ thụ bất thân không. 

Đâu có. Cô ta nắm ngay tay chàng và nói thẳng chúng ta cùng cho tới già! "chấp tử chi thủ: dữ tử 

giai lão" (thơ Kích cổ) Đọc Kinh Thi chúng ta được chứng kiến mối tình yêu thương giữa nam nữ 

biểu lột rất hồn nhiên chưa bị xuyên tạc, vẫn còn trung thực như trong cảnh địa đàng: trai gái hẹn 

hò gặp gỡ khi thì trong vườn dâu, khi thì ở góc thành, lúc trên bờ ao để: Cùng nhau ca vũ Cùng nhau 

nói kể, Cùng nhau tự tình (thơ Đông môn chi trì) Khả dĩ ẩu ma, 75 Bỉ mỹ thục cơ, Khả dĩ ngộ ca… 

Khả dĩ ngộ ngữ… Khả dĩ ngộ ngôn. (thơ Đông môn chi trì) Có thể ngâm nga, Rồi gặp người đẹp. 

Để mà ca vũ, Để mà kể lể Để mà tự tình. Rồi cùng dặt tay nhau đưa lên xe chạy trên xa lộ Biên Hòa. 

"Tuân đại lộ hề, Chấp tử chi thủ hề…" (thơ Tuân đại lộ) Khi lên xe mới ngắm kỹ "Hữu nữ đồng xa, 

Nhan nhu thuấn hoa" (thơ Hữu nữ đồng xa) Có khi đồng xa nhưng không đồng sàng mới đâm ra 

nhớ, nhớ quá chịu không thấu thì trèo tường "Tương Trọng tư hề" Vô duẫn ngã lý. Vô triết thọ kỷ. 

Khởi cảm ái chi. Uý ngã chư huynh. Trong khả hoài chi: Đành là nhớ thương anh Trọng rồi, Nhưng 

còn anh em nhà tôi thì sao Trèo tường, giẫm vường làm gẫy cây cảnh, Thì yêu thương sao được. 

Thiếu gì nơi mà lại lần mò thế. Khờ quá là cái giống đa tình… (Thơ Tương Trọng tử) Đó là đại 

cương phần quốc phong: bắt được quả tang là một tiểu thuyết 76 tình cỡ nặng! Như thế bảo các nho 

gia không bù đầu bút tóc sao cho được. Tại sao đức Thánh lại cho vào Kinh Thi những điều mất nết 

như trên (cầm tay nhau, trèo tường) sao lại có thứ gió đó thổi lên như thế còn đâu là mỹ tục. Bởi vậy 

ta mới thấy ngay từ đời Hán đã đặt ra những luật phép để hướng dẫn "sự giải nghĩa Kinh Thi". Đại 

để thì những chuyện quá quắt như lội sông, nắm tay, trèo tường v.v… vì ở trong Trịnh phong, nên 

đặt vào miệng Khổng một câu "ố Trịnh thanh" tôi ghét phong dao nước Trịnh. Tưởng vậy làxong. 

Nhưng nào có xong. Nếu ghét sao lại tuyển hợp cho vào Kinh Thi? Và cho vào nhiều nhất 21 bài, 

thứ nhì là Bội phong 19 bài. Ít nhất là Tào và Cối có 4 bài. Ngoại giả toàn giải nghĩa bóng. Hai 

chương đầu Châu Nam Thiệu Nam thì cho là triều đình đã đặt ra để răn đe chê trách. Con trai giải 

nghĩa là Văn vương, con gái thì cho là chánh phi gì gì đó. Đại để đặt đủ điều tiểu xảo hầu che giấu 

bản chất của quốc phong. Nhưng với con mắt phê bình chỉ cần đọc thoáng qua chúng ta thấy ngay 
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sự giải dối của lối giải nghĩa độc chuyên kia, nó làm sai lạc cái ý chính, nó gò gẫm đến độ đọc lên 

phải buồn cười. Sự thực thì Kinh Thi chính là những lời hát hoa tình theo nghĩa tốt, nghĩa là ái tình 

được trình bày thanh lịch như hoa (đào chi yêu yêu). Và sách giải nghĩa Kinh Thi chân truyền chính 

là những câu hát trống quân, những lời gợi tình dọ ý rất hồn nhiên giữa trai gái trong khung cảnh 

thiên nhiên có sông, có núi, như trong ca dao hay trống quân của ta. Cả hai dùng phát xuất do tạo 

phong nhiêu. Sau quốc phong bị đẽo gọt, bẻ quặt mới khác trống quân. Tuy nhiên cũng còn nhận ra 

dấu vết và dù sao muốn hiểu Kinh Thi quốc phong phải lấy ca dao ta làm một tiêu điểm so đo. Vậy 

ta hãy đọc ít câu đại loại như: Người tình ta để trên cơi Nắp vàng đậy lại để nơi mình thờ Đêm qua 

và bốn lần mơ Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không Gió đưa cành mận, gió lay cành đào Vì em anh 

phải ra vào tối tăm Tối tăm thì mặc tối tăm Chớ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay Thoạt vào anh nắm cổ 

tay Em đừng hô hoán việc này nên to Đường xa thì thật là xa Mượn mình là mối cho ta một người 

Một người mười tám đôi mươi Một ngừơi vừa đẹp vừa tươi như mình… Những câu trên đây nếu 

nghe qua tai hương nguyện thì ít nhất sẽ bị phê là thiếu đứng đắn, nếu không là buông lung. Nhưng 

thực ra nó cũng một 77 hơi hưởng với quốc phong Kinh Thi, nên nhiều người nghi ngờ có phải 

chính Khổng Tử san định chăng (như Khổng Đĩnh Đạt thí dụ). Nhưng tôi cho rằng nếu xét riêng về 

phương diện tình ái nam nữ, thì không nên hồ nghi việc Khổng san định Kinh Thi. Tuy có những 

truyện ngược với "Kinh Lễ" nhưng cũng có lý do khác mạnh hơn bên ngoài "ước lệ" mà đứng ở 

cương vị triết lý chúng ta cần phải tìm hiểu. 4. Tình thực Theo các nhà tâm lý thực nghiệm thì trong 

một cử động của người tình cảm chiếm tới mười phần hết chín. Trong các tình con người thì tình 

yêu thương ân ái giữa trai gái là mãnh liệt nhất nên hay xé rào, bất chấp mọi bờ cõi huý kỵ nên đã 

gây ra trong lịch sử biết bao là tấn bi kịch. Và xem ra nó là động cơ lớn của tài ba: hình như con 

người càng có tài xuất sắc càng yêu đương mãnh liệt. Gorki cho thiên tài là ái tình. Và Nguyễn Công 

Trứ: "càng tài tử càng nhiều tình trái". Berdiaeff nhận xét "mọi nhân tài đểu là khách đa tình cả: tout 

génie est érotique. Cái đó dễ hiểu, vì tình tứ dào dạt là biểu lộ một nguồn sinh lực mãnh liệt mà có 

mãnh liệt mới giàu sức sáng tạo. Do đó tình yêu trai gái là chuyện rất thường lệ bình hành và ta có 

thể nói thẳng thắn rằng chung quanh tuổi đôi mươi mà trai không biết mê gái, gái không biết mê trai 

thì đó là những "miền kém mở mang" (les pays sous dévelopées). Ở tuổi dậy thì mà không cảm thấy 

sức đi lên của nguồn sống thì không phải là những trạm kết tinh mãnh liệt khuếch đại sức sống để 

nó vươn lên, truyền bá ra dào dạt. Do đó yêu đương ân ái giữa trai gái phải tràn dâng, phải chiếm 

đoạt cả tâm hồn lẫn thân xác của cái tuổi dậy thì. Tuy là hợp lệ nhưng rất mãnh liệt, rất dễ phá vỡ 

đê điều, do đó mới có vấn đề và mới gây nên những cách đối phó khác nhau như mần thinh, đàn áp, 

đề cập. Mần thinh: tức là không nói tới những sự yêu thương ân ái gái trai, coi như không hề có 

chuyện đó, cố đem những kiểu sùng mộ những đối tượng u linh ở thế giới "cao siêu" bên ngoài trần 

tục để thay thế vào, với dụng ý át tiếng lòng. Chẳng hạn về dục tính (sex) nếu có nói đến thì lại nói 

về Tính của thần tiên. Kết quả xuýt xoát như chuyện cá gỗ: bố của nhà nghèo kia túng quá không 

có tiền mua cá. Người cha nảy ra ý làm con cá bằng gỗ treo lên, rồi dặn con mỗi miếng cơm nhìn 

lên con cá một lần cho khỏi nhạt miệng. Thằng anh nhìn lên ba cái mà miếng cơm vẫn nhạt không 

sao nuốt đi được. Em thấy thế mách bố. Bố bảo kệ! Cho nó ăn mặn rồi có ngày sẽ chết khát. Đàn 

áp: lờ đi không xong thì đàn áp, tìm cách nói xấu đàn bà, "đàn bà là rắn độc"… hầu hết các câu bêu 

xấu phụ nữ (misogyne) (như ví cái hộp của 78 Pandore… nguồn gốc mọi sự dữ) đều do thái độ trên 

hoặc gán cho việc ái ân một tầm quan trọng thái quá. Từ đấy đặt ra đủ thứ huý kỵ, để canh giữ… 

đẩy những kiêng khem thành đức này đức khác… Gán cho việc ân ái một mặc cảm tội lỗi nặng nề… 

Kết quả có hơn giải pháp mần thinh chăng? Khó mà xác định nhưng có lẽ sự thất bại còn nặng nề 

hơn. Chẳng hạn về mặt luân lý gây ra cả một bầu khí trá nguỵ giả dối che đậy, thiếu thành thật, và 
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biến yêu đương rất hợp lệ thành mặc cảm tội lỗi, câu nói "bản chất tình yêu là tội lỗi" thuộc loại đó. 

Rõ ràng là obsession de péché. Nhiều nhà giáo dục quan niệm sự huấn luyện người cũng như đạo 

đức đều quy kết vào cả điểm này. Thành ra chỉ tạo nên được một lũ cù lần. Về mặt tâm lý theo khoa 

phân tâm thì có thể đâm ra bệnh hoạn do sự dồn ép cái tình tứ quá mạnh, là căn nguyên nhiều bệnh 

thần kinh khiến con người trở nên lệch lạc. Dầu chủ trương Freud không đúng hết nhưng ta cũng 

thấy trong việc cấm kỵ quá đáng đó gây ra mất quân bình… Về mặt xã hội hình như có việc "báo 

thù" bằng những cử chỉ quá trớn để đối kháng: những tượng lõa thể đặt đầy phố, những câu lạc bộ 

khỏa thân, những cuộc "vũ để tụt dần" strip tease… thường xuất hiện trong các xứ áp dụng hai lối 

chính trị mần ngơ và đàn áp. Đó là những hiện tượng gây thắc mắc. Đã thế về đàng triết lý ngoài 

những huý kỵ và cấm đoán tiêu cực là sản phẩm dễ dãi tất nhiên của nhóm thanh giáo tức những 

người không bao giờ vượt qua bình diện giới ước vốn được coi như tuyệt đối thì thiếu hẳn một đạo 

lý tích cực bao quát nổi cả vấn đề trai gái thường tình soi thấu đến những phạm vi người đời quen 

gọi là tục là dâm. Đánh gẩy ra ngoài như những cái gì bị coi là của quỷ ma bẩn thỉu, và chỉ đưa ra 

được một nền triết lý vô nhân, có lẽ hợp cho thần tiên nào ở đâu nhưng không có gốc rễ gì trong cõi 

người ta chi cả. Vì thế ta phải đi tìm một giải pháp thứ ba có tính cách tích cực hơn. Và đó chính là 

giải pháp đề cập được áp dụng ở Kinh Thi. Chủ trương đó là thành ý chính tâm nên đố kỵ mọi trá 

nguỵ. Vì vậy bụng có sao nói ra thế, không thể bụng nghĩ tràn đầy chuyện nọ, miệng lại nói chuyện 

kia. Đàng khác chủ trương trong việc học vấn của Khổng không những trí chi mà nhất là lạc chi. 

Nói đến những chuyện cao xa lòng ít chú trọng thì chỉ có thể trí chi cách lạnh lùng bằng lý trí, chứ 

tâm bất tại thì lạc sao được. Muốn lạc chi phải nói ngay đến những chuyện đang đầy ăm ắp trong 

lòng, đang rạo rực trong đường gân, xôn xao trong thớ thịt… như thế vừa tránh được chuyện trá 

nguỵ mà cũng tránh luôn được cái tệ dồn ép, bởi đã được giải tỏa đầy đủ không những bằng lời nói, 

bằng vần thơ, mà luôn bằng cung đàn, giọng hát, bằng cả điệu múa nhịp nhảy nữa. Đó là một phương 

thế làm triển nở con người, đó là một phép vệ 79 sinh tâm trạng, bớt được một số bệnh thống kinh, 

gây được nhiều tâm tình lành mạnh hơn. Cao hơn một bậc là xây được một nền triết lý cai quát nổi 

cả vấn đề trai gái tính dục với nền móng một triết lý nhân sinh tích cực hợp với nguồn sống vũ trụ: 

thiên địa chi đại đức viết sinh, và sinh sinh chi vị dịch… Vấn đề then chốt của triết lý là nhân sinh 

(sinh sống, truyền sinh, bảo sinh) khởi đầu từ đôi trai gái yêu đương ân ái dẫn tới chỗ truyền sinh, 

rồi vươn tới nguồn sống mênh mang bát ngát của vũ trụ với danh từ âm dương thiên địa, càn khôn… 

Danh từ tuy khác nhưng cùng một nhịp nhàng tiết điệu, cho nên sách Trung Dung viết: "quân tử chi 

đạo tạo đoan hồ phu phụ; cập kỳ chí giả sát hồ thiên địa, 君 子 之 道 ， 造 端 乎 夫 婦 ； 及 其 

至 也 ， 察 乎 天 地 " (chữ đoan Granet dịch là principe, germe…), đạo quân tử khai mào từ việc 

nam nữ, đến lúc cùng tột thì xét tới thiên địa. Phải đọc kỹ câu đó, rồi ngắm nhìn Nho giáo toàn bích 

từ bài Quan quan thư cưu cho tới hai quẻ Kiền Khôn trong Kinh Dịch ta mới thấy cái khởi điểm của 

Nho giáo là vững chắc, và nhất là khi quan sát các triết lý đã khởi đầu cách khác, như sự hữu của 

Aristote, linh tượng của Platon, tư duy của Descartes… hiện nay đang bị phơi trần sự vô tình của 

chúng (philosophie deshumanisée, désincarnée). Lịch sử triết học vì thế hầu hết chỉ là sự thu thập 

các tờ khai tử của những nền triết đã khởi đầu từ những ý niệm cao siêu đặt bên ngoài cõi người ta, 

và đã tỏ ra vô ích cho con người sống thực. Do đó ta nhận ra ý nghĩa câu "thi khả dĩ quán, 詩 可 以 

觀", chữ quán có nghĩa là quan sát, suy tư, tư duy, suy nghĩ cách hoàn toàn triệt cả ý lẫn tình và chí 

hợp câu "tư vô tà" là cái mục đích chính của Kinh Thi. Như câu "thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi 

viết: tư vô tà, 三 百, 一 言 以 蔽 之, 曰: 思 無 邪 " (L.N II.2). Mới đọc Kinh Thi ta thấy toàn là 

tình, thế mà cuối cùng không dừng lại ở tình cảm mà lại đạt tới tư duy sâu sắc. Đọc sơ qua ta có thể 

cho là lạc đề: "Hưng tình cảm để có thể suy tư". Nhưng khởi đầu khác đi là hỏng, chẳng hạn như 
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triết học duy niệm đã khởi đầu bằng ý niệm, thì nay người ta đã nhận ra ý niệm chỉ là cái biết lưng 

chừng lơ lững giữa trời, dưới đất mất liên lạc với những thực thể cá biệt, mất sự cảm nghiệm qua 

đường gân thớ thịt, mà trên lại chưa vươn tới đợt suy tư trung thực. Như vậy chỉ còn là nắm xương 

khô sở dĩ có sức lôi cuốn được một số người chạy theo là do tính chất rõ rệt minh xác của nó. Nó 

trợ giúp cho việc sắp đặt các ý niệm, nên được giới học giả bảo trợ như của quý nhưng họ đã quên 

rằng nó có rõ ràng chính vì đã để rữa hết thịt gân nên hết luôn chất nuôi dưỡng. Đó là con đường 

mà Platon, Aristote đã mở ra và hướng dẫn triết học Tây Âu cho mãi tới nay. Ông Hughes nhận xét: 

khi đem Khổng Tử so với các tác giả La Mã Hy Lạp rất minh bạch khúc chiết thì tưởng đâu triết 

nhân Đông phương là ngu đần là lơ mơ, nhưng về phương diện khác thì những triết nhân La Hy 

bỗng trở nên chậm lụt kỳ lạ. Whereas the Greek and Roman phiosophers have been subtles and 

discerning along certain lines, their opposite numbers in China may appear rather stupid and 

undiscerning on these lines. But along certains other lines the Chinese may have been quick to see 

certain facts, where the Greek and Roman suddently appear to have been curiously slow" 80 

(Chinese Philo. In classics time p.20) Sở dĩ triết nhân Hy Lạp hiện ra thoái hóa chính vì đã muốn đi 

mau quá: đã vượt qua lời hoa tình để bàn ngay về ý niệm. Sau 25 thế kỷ người nay đã nhận ra tính 

chất giả tạo của những cái triết lý phi nhân đó. Như thế ta mới nhận ra ý nghĩa câu nói: người mà 

học hai thiên châu nam thiệu nam thì như quay mặt vào tường "nhơn nhi bất vi Châu Nam Thiệu 

Nam. Kỳ do chính tường nhi lập dã dư, 人 而 不 為 周 南 召 南,其 猶 正 牆 面 而 立 也 與 ？" 

(L.N. XVII.10). Không qua tình yêu trai gái, nhảy tuột lên ý niệm thì như dán mắt vào tường, hết 

trông thấy sự thực cụ thể. Dục tốc bất đạt là bài học phải nhắc luôn luôn. Vì tuy Khổng đã làm gương 

nhưng môn sinh về sau rất hay quên. Bởi vì việc khởi đầu từ những ý tưởng cao xa quả là một cám 

dỗ đầy sức lôi cuốn. Nhưng theo Jung thì "vấn đề nam nữ dầu đề cập bằng cách nào cũng vẫn là cửa 

đưa vào siêu hình và cả tôn giáo nữa "quelle que soit la voie d'accès vers le problème de la distinction 

entre le masculin et le féminin, ce problème sera toujours la porte d'entrée vers la métaphysique et 

même vers la religion" (Butendijk 432). Câu này giúp ta hiểu Khổng đã khởi đầu triết lý nhân sinh 

bằng những lời hát hoa tình là rất đúng tâm lý vậy. 5. Kết Muốn hiểu được lý do sâu xa đã quyết 

định thái độ Khổng Tử dùng những câu hoa tình trong Kinh Thi phải tìm lại niềm trinh bạch sơ 

nguyên lúc con người chưa bị chi phối bởi ước lệ xã hội. Ở trong tâm trạng đó có dân sống khỏa 

thân và coi việc truyền sinh là tác động căn bản nhất, linh thiêng nhất. Lúc đó con người chưa bị 

nguỵ tạo do những huý kỵ của thanh giáo các đời sau làm hư đi, nên còn giữ được tâm trạng vô tội, 

nên thái độ rất là hồn nhiên chân thành y cứ trên nhân sinh nhiều hơn lệ tục. Chính vì Khổng Tử còn 

gần với tâm trạng vô tội sơ nguyên đó, còn biết một thứ siêu hình luân lý vượt qua những thứ luân 

lý hình thức nhất định nọ nên mới có điều rất kỳ lạ này là chính môn sinh tìm cách gò bó thầy, thay 

vì thầy gò bó môn sinh như thường lệ nơi khác. Tử Lộ bất duyệt truyện thầy thăm Nam Tử. Truyện 

Tử Hạ, Tuân Tử không cho học Kinh Thi, nhưng bắt học Kinh Lễ. Truyện các môn đồ về sau bắt vỡ 

lòng bằng những sách cao siêu và tìm cách giải nghĩa Kinh Thi theo lối cao quý "tao nhã". Thật là 

ngược đời! Nhưng cũng chính ở chỗ ngược đời đó mà Khổng Tử đã được nghe theo trải qua bao 

nhiêu thế hệ và đã thành công trong việc thiết lập một nền triết lý nhân sinh mà cho tới nay vẫn con 

mang tính chất thời đại, ngay trong vấn đề tương quan nam nữ. Chí như trong bọn hương nguyện 

Đông cũng như Tây trải qua từng hai ngàn năm mà chưa sao viết nổi một cuốn sách triết lý nào có 

chất trung thực. 81 Chúng ta biết rằng giải pháp thời Khổng Tử không thể áp dụng y nguyên vào 

thời đại này đã quá khác, nhưng nếu đem so triết thuyết của ông đầy chất chân thành và tích cực với 

những triết thuyết gọi là cao siêu nhưng đầy trá nguỵ và giả tạo, ta vẫn thấy nó còn cung ứng được 

nhiều yếu tố khả thủ hơn rất nhiều. Xin tóm lược lại những yếu tố đó theo quan điểm triết lý nhân 
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sinh. Điều nổi hơn hết là nhơn tức là nói đến tình vì tình đi sát nhơn: ta quen nói nhơn tình, còn lý 

đi với sự ta quen gọi là lý sự. Triết lý nhân sinh chống đối việc đặt sự trên nhơn, đặt lý trên tình, nên 

chủ trương học Kinh Thi thay cho Lý luận là cốt mong cho tình người làm chủ lý sự: ngoài là lý 

nhưng trong là tình (tử vị phụ ẩn, phụ vị tử ẩn: con vì tình che giấu cho cha. Cha vì tình che giấu 

cho con). Tấn bi kịch của nhân loại hiện đại là để cho lý lấn át tình, để cho nhân tánh bị kỹ thuật vô 

linh hiếp đáp. Điều đó triết lý duy niệm có sạch trách nhiệm được chăng? Dầu sao thì người ta cũng 

phải chân nhận rằng sự đóng góp của nền triết lý duy niệm vào đời sống thực tại thật là thiểu não: 

phải chăng vì để cho danh lý choán hết chỗ lẽ ra phải dành cho Thi ca? Điều thứ hai cần chú ý: đã 

nói đến Tình thì mạnh mẽ nhất là tình dục. Tình dục kết tinh lại nơi người phụ nữ. Vì thế triết Đông 

trao cho nàng sứ mạng thâu tóm, tàng trữ, tụ hội. Tiếng kỹ thuật gọi là âm vì âm tàng còn dương 

hiển. Một triết lý chỉ có luận lý mà thiếu thi ca thì là triết lý chỉ có hiển mà thiếu tàng. Không thể 

gây sinh thú cho con người, không thể trở thành nền triết lý nhân sinh, bởi chưng con người được 

cấu tạo do âm dương nhị khí nên dương thiếu âm như cá thiếu nước (nữ thất nam như ngư lạc thuỷ) 

"thiếu nàng đi là vũ trụ trở nên hoang vắng" (un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 

Lamartine). Đó là những lý do giải nghĩa sự hiện diện thường xuyên của Nàng trong các áng thi ca 

lớn của thế giới: lúc thì mang tên là Thuý Kiều, khi là Thôi Oanh Oanh, khi là Juliette lúc khác là 

Beatrice hay Duleina… và nhiều khi hình bóng nàng được dùng để tượng trưng cho Minh triết cũng 

vì đặc tính tụ hội, đi vào nội tâm đó. Lévy Strauss: L'Occident a tendance à perdre la chance de 

rester femme i.e l'aspect féminin, côté spirituel de la vie intérieure… Âu châu có khuynh hướng để 

mất khía cạnh đàn bà trong văn hóa, tức là đánh mất yếu tố tâm linh vậy. Điều thứ ba là vấn đề xé 

luỹ trèo tường. Trèo tường có thể là một hành vi phạm pháp, liều lĩnh, sái luật đáng lên án. Nhưng 

trèo tường cũng có thể ám chỉ một sự vượt qua, siêu lên đến cõi Trung Dung cũng gọi là phạm vi 

Tâm, Tính đặt bên trên ước lệ và lúc đó tường giậu tiêu biểu cho những ước lệ xã hội nhất định nọ 

cần phải vượt qua để đi đến cõi siêu luận lý của tính Đồng Nhiên con người muôn thưở đặt bên 

ngoài những huý kỵ của nền đạo lý này hay tôn giáo kia. Nietzsche nói: tất cả những gì làm do tình 

yêu đều làm bên ngoài thị phi. Tout ce qui se fait par amour se fait par de là du bien et du mal. 

Roméo Juliette biết vượt ra ngoài thù hận của hai gia tộc, để gặp nhau trong tình ái ân vô biên, và 

82 trời cho chim Thước bắc cầu để Chức Nữ Ngưu Lang được đoàn tụ: một thứ trèo tường được trời 

ban phép lành. Vậy thì xé rào trèo tường cũng có hai nghĩa: vừa có nghĩa là lỗi luật phạm pháp do 

xã hội đặt để mà cũng có nghĩa siêu lên vươn tới Tính bản nhiên Con Người. Sở dĩ những bậc đại 

hiền triết có thái độ lâng lâng vô tội và cởi mở là vì các ngài biết tới Siêu Luân Lý này. Và khi nói 

đến thi ca là các ngài nghĩ tới siêu luân lý đó, thứ "hình nhi thượng" đó, nên mỗi lần bàn về Kinh 

Thi Khổng Tử hay bàn ra ngoài nghĩa đen là vì thế. Vài thí dụ: "Cáo chư vãng nhi tri lại, 告 諸 往 

而 知 來 者 , LN.I.15", bảo cho hay về dĩ vãng liền nhân đó biết đến truyện tương lai. "Thi tam 

bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: Tư vô tà, 三 百, 一 言 以 蔽 之, 曰: 思 無 邪,LN. II.2", ba trăm 

bài kinh thi tóm vào một câu: suy tư không tà vạy! "Hội sự hậu tố (hình vẽ của họa sĩ đến sau nền 

trắng), 繪 事 後 素, LN.III.8", nền trắng (tố) nói ở đây có ý biểu thị sự thành tâm trong trắng phải 

có đầu tiên như nền tảng. Thiếu nó có vẽ vời bao nhiêu cũng là giả tạo. Chú thích: bài về Kinh Thi 

ở đây sẽ được bàn rộng trong quyển "Việt Lý tố nguyên" ở bài "phần đóng góp của Việt tộc trong 

việc hình thành Kinh điển". Cũng trong đó nói đến 2 nền luân lý: một của thị dân nhiều nguỵ tạo; 

một của thôn dân giàu tính chất phác… Muốn hiểu thi ca theo nghĩa thăng hoa. Muốn vươn tới cõi 

Siêu Luân Lỳ này chúng ta cần phải tiếp tục bước thứ hai là "Lập ư Lễ". Có Lễ mới giữ cho khỏi 

buông thả nhưng được hướng dẫn để tình thăng hoa giúp vào sự nảy nở toàn diện của con người.  
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. II.- LẬP Ư LỄ 

( Nguồn Tiết  chế  Lục dục Thất Tình ) 

   Nếu Kinh Thi là tay mặt thì Kinh Lễ là tay trái được Khổng Tử dùng trong việc tô tạo điêu 

luyện con người lý tưởng. Do đó Kinh Lễ là dấu đặc sắc thứ hai của nền văn minh Đông Á. 

Không phải nơi khác không có lễ, cũng không có thi, nhưng ở đây có sự khác biệt ở chỗ chúng 

được nâng lên hàng Kinh và được trao cho một vai trò tối quan trọng là đổ khuôn nền minh triết 

hãy còn quá trừu tượng qua Thi và Nhạc. Đối với chúng ta ngày nay nói đến Lễ tức là nói đến 

cái gì gò bó, câu thúc, giả tạo, cổ hủ… Tất cả những hình dung từ trên đều có phần đúng là bởi 

chúng ta được chứng kiến một thứ lễ ở thời Mãn Châu đã mất cái tinh thần chỉ còn lại toàn là bì 

phu hình thức đã đánh mất cái chất chân thành; bởi cái lễ đó đã được quy định mãi từ đời Hán, 

một đời sùng thượng lễ nghi quá mức, rồi trải qua các 83 đời sau càng ngày càng thêm chi ly 

phiền phức chỉ còn có nghi mà hết lễ, nên dễ bị khinh thường. Đó là một thái cực. Đàng khác 

chúng ta đang ở thời đại cá nhân lãng mạn. Chủ nghĩa đó càng lớn mạnh thì lời buộc tội càng 

gắt gao. Lễ bị coi là kẻ tử thù giết chết tự do con người, làm tê liệt mọi sáng kiến cá nhân, khiến 

cho xã hội Viễn Đông vì lễ mà bị nằm ù lỳ trong ứ đọng, chậm tiến. Vì đó thế hệ trước cố giũ 

bỏ để cho thế hệ này được hưởng tự do. Tự do đến đâu chưa biết nhưng chỉ thấy than vì nạn cao 

bồi. Bởi đó cũng lại là một thái quá nữa vì một đàng cá nhân lãng mạn chưa phải là lý tưởng 

hoàn bị và hiện chúng ta đang phải đi tìm một chủ thuyết bớt tính cách cá nhân và giàu chất công 

thể hơn (communautaire). Đàng khác chưa đủ lý do đổ trút cho lễ sự chậm tiến của Á Châu, vì 

Nho giáo cũng có những thời phục hưng, như thời Đổng Trọng Thư, thời Vương Sung, rồi Trình 

Tử, Vương Dương Minh v.v… và tại sao Âu Châu không có lễ cũng vẫn nằm ù lỳ suốt mấy 

mươi thế kỷ không nhúc nhích được bước nào? Do vậy cần gạt những cái quá đáng của hai lập 

trường trên để bình tâm xét lại những lý do biện hộ cho Lễ. 2. Lý do sư phạm Hãy nói đến cái 

lý ngoại tại thuộc phạm vi sư phạm trước nhất. Theo quan điểm này thì Lễ là lợi khí tốt nhất để 

cụ thể hóa lời giáo huấn. Lời nói dẫu tài khéo đến mấy vẫn còn trừu tượng, không thể nào hiệu 

lực bằng gương thiết thực kèm theo. Dạy phép lịch sự xã giao hay bất cứ cái gì mà diễn ngay ra 

bằng những cử chỉ đánh vào thị giác thì công hiệu hơn nhiều. "Lễ vân lễ vân, quý tuyệt ác ư vị 

manh, như khởi kính ư vi diệu. Sử dân nhật tỷ thiện viễn tội nhi bất tự tri dã, 禮 云 禮 云, 

貴 絕 惡 未 於 萌, 如 起 敬 於 微 妙. 使 民 日 徙 善 遠 罪 而 不 自 知 也" (Lễ sát). "Ôi Lễ! 

Cái quý của nó là ở chỗ tuyệt điều ác ngay khi chưa nảy mầm, là vun tưới lòng kính cẩn ở những 

chỗ rất tinh tế, khiến dân ngày ngày đi theo chiều tốt lành, tránh xa tội lỗi mà không hay biết 

vậy". Ngày nay những trường hợp sư phạm của một Montessori, một Dewey đang cố cụ thể hóa 

nên giáo dục, cũng là gắng sức đáp ứng nhu cầu đó, kể cả lối giáo dục bằng phim ảnh cũng chỉ 

là mới mẻ trong kỹ thuật khoa học, nhưng về chủ đích vẫn là một. Đạo Nho là một triết lý hành 

vi, nên tất nhiên phải coi trọng Lễ… bởi trong một trămg người vị tất đã có được một hai làm 

việc vì suy tư, vì lý lẽ, nhưng hầu hết làm vì cảm tình vì theo những cái gì cụ thể đập vào mắt. 

Do đó lòng yêu lễ của Khổng chứng tỏ ông là một nhà giáo dục sành tâm lý con người. 84 3. 

Tâm lý Sau lẽ giáo khoa đến lẽ tâm lý. Lấy tâm lý mà xét lòng người thì thấy tình dục ví như cỏ 

dại mọc lên lan tỏa cần phải dùng lễ làm như cày bừa. "Nhơn tình giả, thánh vương chi điền 

dã tu lễ dĩ canh chi, 人 情 者. 圣 王 之 田 也. 修 禮 以 耕 之, Lễ vận IV.7 (12)", tức là tiết chế 

tình dục vậy. Tại sao lại phải tiết chế? Tuân Tử trả lời: "người ta sinh ra là có dục. Dục mà không 

được thỏa mãn thì không thể không cầu, cầu mà không giới hạn độ lượng thì không thể không 

tranh chấp. Tranh chấp thì loạn, loạn thì khốn cùng. Tiên Vương ghét loạn nên chế ra lễ nghĩa 
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để phân định, để nuôi dưỡng cái dục của dân, đáp ứng nhu cầu của người ta" (Lễ luận). Đó là 

điều thiết yếu cho thời đại này, đến nỗi những người như Nietzsche mà cũng cảm thấy sự cần 

phải tiết chế, ông viết: "Ce qui manque somme toute à notre humanité présente, c'est le dressage 

et la sévère discipline" (V.P. 55). "Tóm lại điều thiết yếu nhất cho nhân loại hiện đại là sự áp tập 

và một kỷ luật nghiêm khắc". Trong quyển Par delà le bien et la mal, ông nói: "Điều căn bản 

trên trời cũng như dưới đất là vâng theo lâu ngày trong một chiều hướng. Vì có lâu dài như thế 

nó mới nảy ra, và vẫn còn nảy ra được những giá trị làm cho đời sống đáng sống trên mặt đất 

này, thí dụ nhân đức, nghệ thuật, ca nhạc, vũ điệu, lý sự, tinh thần, nghĩa là cái gì làm cho biến 

thái, làm cho trở nên thanh tao, mê linh, siêu linh. "La chose principale au ciel sur la terre 

c'est d'obéir longtemps et dans une même direction. A la longue, il résultait et il en résulte 

encore quelque chose pourquoi il vaut la peine de vivre sur la terre par eux la vertu, l'art, 

la musique, la danse, la raison, l'esprit, quelque chose qui transfigure. Quelque chose de 

raffiné, de fou et de divin." (143). Lời của Nietzsche đáng cho ta suy nghĩ, vì ông là một người 

có tiếng phá đổ mà vẫn tuyên bố như trên. Tuy nhiên ông mới nhận ra sự quan trọng, nhưng 

chưa đưa ra phương pháp nào khả dĩ so với Lễ mà Nho giáo đã dùng để trác luyện đoàn người 

Viễn Đông một cách có hiệu quả. Kinh Lễ nói: "Lễ khí, thị cố đại bị, đại bị thịnh đức, chữ hán": 

les règles servent à former les hommes. Elles le conduissent à la plus grande perfection. La plus 

grande perfection c'est la vertu à son plus haut degré. Một điểm khác đáng lưu ý đó là đức Hằng 

trong Nho giáo được nhắc đến luôn luôn dưới đủ mọi hình thức. "Vô Hằng bất khả dĩ tác vu 

y, 無 恆 不 可 以 作 巫 醫 , VIII.22", việc nhỏ như Vu và Y thiếu đức Hằng còn không làm 

được, phương chi Đạo quân tử. Câu nói sau đây của Nietzsche giúp ta hiểu lý do tại sao Nho 

giáo lại nhấn mạnh đến đức Hằng. "Ce n'est pas la force de sentiments qui fait les hommes 

supérieurs, mais leur durée. (Par dela le Bien et le Mal, p.72) "Không phải tình cảm mãnh 

liệt làm nên đại nhân, nhưng là sự lâu bền của những tình cảm đó". Can đảm một lúc không khó, 

nhưng can đảm lâu dài, đi theo một chiều hướng mãi mãi, đó mới là chuyện hiếm. 85 Có lẽ vì 

Khổng đã sớm nhìn thấy sự cần thiết như Nietzsche, nên ông dùng lễ để đào luyện người và nhờ 

theo con đường đó lâu ngày mà các dân tộc bên Viễn Đông có được một số đức tính đáng trọng 

như ôn hòa, điềm tĩnh, mực thước là những đức tính làm cao quý nhân phẩm và nhân cách của 

tiên tổ chúng ta. 4. Khi người sống với người Dầu sao thì bài học Lễ đã được môn đệ chấp nhận 

mau hơn bài học Thi và do đó họ còn đi quá trớn đến chỗ "thượng lễ" và đặt lễ lên trên hàng đầu 

như người ta quen nghe "tiên học lễ hậu học văn, 先 學 禮 后 學 文". Đó là do môn đệ về sau 

đặt ngược thứ tự lễ trên tình, chứ như trong Luận ngữ ta thấy Lễ đến sau: Tử dĩ tứ giáo, văn, 

hạnh (tức lễ), trung tín, 子 以 四 教 文, 行, 忠, 信" (VII.14) hay câu "bác ngã dĩ văn, ước 

ngã dĩ lễ,博 我 以 文, 約 我 以 禮" (VII. 17, IX.10). Và trước phải trung tín sau mới đến Lễ: Lễ 

hậu hồ, 禮 后 乎 (III.8). Lễ đến sau nghĩa là phải hưng ư thi cho tình lớn mạnh đã rồi mới tiết 

chế sau. Chưa hưng mà tiết ngay thì lấy chi mà tiết? Đàng khác luôn luôn nhắc đến chữ "Ninh 

kiệm, Ninh thích, 寧 儉 寧 戚, III.4", về lễ nên có điều độ tiết chế: quý cái chân tình hơn 

khoa trương hình thức. Chẳng qua tại môn đệ trí lự không đủ quảng khoát, nên quá nhấn mạnh 

lễ, thành ra lối giáo dục về sau mới mất dần tính chất tích cực linh động, sa vào những quá đáng 

gây nên việc phản đối của một Mặc Địch chủ trương ngược lại "phi lễ" hay một Lão Trang khinh 

bỉ lễ và chỉ muốn cho con người được hoàn toàn giải phóng không phải cái gì ước thúc cả. Thực 

ra lối sống tiêu dao du đó đầy sức cám dỗ, ai mà chẳng thèm khát? Nhưng phi trên núi rừng 

thênh thang không thể hiện thực được trong đời sống xã hội chen chúc. Khổng đã quan niệm 

con người gắn liền với xã hội thì nhất định phải có ước thúc gò bó, không tránh sao được: Không 
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lối này thì lối khác, điều kiện tiên quyết duy trì tự do là phải hạn chế tự do. Càng những người 

chủ trương buông thả lại càng gần những ông chúa trùm chuyên chế độc tài như lịch sử đã hiến 

cho ta không thiếu gương tích. Giữa hai thái cực hoàn toàn tự do giải phóng của Lão Trang và 

hình luật chuyên chế của Hàn Phi Tử thì ở giữa có chế độ Lễ trị của Nho. Dùng đến hình luật 

chỉ là việc bất đắc dĩ bởi nó từ ngoài tròng vào con người, nó hạn chế cái phần tự động tự chủ 

của con người, nên bớt được đến đâu hay đến đó, tuỳ hoàn cảnh và thời thế, còn chính lý tưởng 

phải là dùng lễ trị vì nó hợp với bản tính tự do con người, nó duy trì được cái nghệ thuật sống, 

và lối sống của người với người, tức là tính chất hỗ tương hợp tác: phần tự động ở Lễ trị vượt 

xa trên phần thụ động tùng phục ở pháp hình. Vì thế lễ cũng gọi là Cư: tức là bữa ăn góp, trong 

đó ai cũng đóng góp và cũng dự hưởng. Chu lễ kỳ do cự dư,  , Lễ VIII.5. Chỉ có lối lễ trị là hợp 

cho quan điểm Nhân bản Tâm linh theo đó không được đặt cái gì lên trên con người như pháp 

với hình mà một chủ nghĩa tự do quá trớn sẽ là căn nguyên đưa lại. Cho nên chống phi lệ cũng 

chính là chống pháp hình vậy. 86 Đàng khác vì Lễ giàu chất tự động nên gây ảnh hưởng sâu xa 

hơn luật. Luật chỉ mới khiến tránh phạm lỗi bên ngoài, lễ mới đi thấu vào nội tâm, gây nên tinh 

thần tự trọng rất lợi cho sự nảy nở nhân cách (hữu sỉ thả cách, 有 恥 且 格, có óc tự trọng mới 

giàu nhân cách). Pháp hình nhằm việc đã qua, Lễ mới chú trọng đến việc chưa tới. "Lễ giả cảm 

ư đương nhiên chi tiền, pháp giả cảm ư dĩ nhiên chi hậu, 禮 者 感 於 當 然 之 前, 法 者 感 

於 以 然 之 後, Lễ Sát" Với luật người ta mới gây nên cảnh đồng nhất, một lối kết hợp chung 

cho các con vật, cả loài vô tri: một đoàn cừu, một đống đá đều là đồng nhất, nghĩa là y như nhau 

từ ngoài bắt phải tuân theo như thế chứ nội tâm không đóng góp gì. Chỉ với Lễ mới gây nên 

được thống nhất nghĩa là chấp nhận tự bên trong nên vẫn còn duy trì được cá tính và tư cách là 

những cái bên ngoài phải biến mất trong đồng nhất nhưng được duy trì trong thống nhất. Vì thế 

đứng ở phương diện triết lý thì nên chú trọng lễ trị, vì đó là phần phổ biến ví với hiến pháp, còn 

phần hình luật nên để cho cơ quan lập pháp có nhiệm vụ tìm ra tỷ lệ pháp hình tương hợp với 

nhu cầu từng giai đoạn: thời bình thì lễ thắng pháp, thời loạn thì tạm để pháp trổi hơn.  

 

III. THÀNH Ư NHẠC 

(   Nhạc là chỗ Hòa của Thiên Dịa  ) 

Đây có thể gọi là nét đặc sắc thứ ba của Khổng môn. Lòng yêu nhạc của ông thật là chan hòa! Qua 

cửa trường ông chưa ai nghe thấy lý luận, hay biện chứng nhưng rất nhiều người được nghe thấy 

đàn hát: "hữu tâm tai kích khánh hồ,有 心 哉 擊 磬 乎", lời một ẩn sĩ nói lên khi đi ngang qua 

Khổng môn, nghe tiếng khánh thì khen người đánh là có tâm huyết ưu thời mẫn thế. Thầy trò ngồi 

bàn chuyện cũng có người đánh đàn và Điểm lúc đứng lên trình bày ý kiến mới buông đàn ra để nó 

ngân dài (cổ sắt hy, khanh nhĩ, 皷 瑟 希, 鏗 爾, XI.25). Với Khổng thì nhạc quả là bà chúa của 

nghệ thuật: sinh dân chi đạo, nhạc vi đại hỹ, 生 民 之 道, 樂 為 大 矣, Nhạc ký 24b. Phương pháp 

làm nảy sinh đạo đức trong dân chúng thì nhạc là công hiệu lớn lao nhất. Do đó ông quy cho nhạc 

vai trò cao quý nhất là làm trọn cái mà Thi mới chỉ hưng khởi lên và đặt đứng ở Lễ, còn việc đưa 

tới đích cùng là việc của nhạc: "thành ư nhạc", bởi ông cho nhạc có sức biến đổi được phong tục 

của một dân một nước: "nhạc dã giả khả dĩ thiện dân tâm, kỳ cảm nhơn thâm, kỳ di phong dịch 

tục, cố tiên vương trừ kỳ giáo yên, 樂 也 者 可 以 善 民 心, 其 感 人 深, 其 夷 風 易 俗, 故 先 

王 除 教 焉, 7.11". Công hiệu của nhạc là có thể cải thiện lòng dân, bởi nó cảm hóa rất sâu xa 

có thể biến đổi được phong tục, nên tiên vương lập ra trường để phổ biến âm nhạc, ca vũ để 

nói lên nghĩa vụ mọi người và bắt phải suy nghĩ về nhạc để tìm ra thâm ý. Do đó mà có lẽ Viễn 
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Đông là nền văn hóa duy nhất có bộ trưởng âm nhạc như ông Quỳ giữ nhạc bộ của vua Thuấn. Cái 

sức cảm hóa của nhạc thực ra đâu đâu cũng nhận thấy. Tây phương có câu: la musique adoucit les 

moeurs, là cùng một ý đó và được biểu thị bằng câu chuyện ẩn dụ của Orphée, một nhạc sĩ thiên 

phú có tiếng địch làm hiền được thú dữ với chim muông. Cái sức cảm hóa của nhạc mạnh mẽ đến 

nỗi người duy lý như Socrate cũng chiêm bao thấy thần bản mạnh (daimon) của ông khuyên nên 

học nhạc, và cho rằng khi điệu nhạc đổi thì hiến chương một nước cũng đổi theo. "Daimon m'a dit 

lorsque changent les modes musicaux, les lois fondamentales de l'Etat changent avec eux." (Rép. 

P.501) Nhân đó Platon dẫu bỏ thi mà vẫn giữ lại nhạc, nên sau ta thấy các trường cổ điển không có 

thi, thư, lễ nhưng có nhạc. Và nhất là bước vào đời mới có những triết gia như Schopenhauer, 

Nietzsche đã viết về nhạc những trang thấm thía, nên nay nhạc tuy chưa là môn học bó buộc, nhưng 

đã chiếm được một chỗ trong chương trinh giáo dục. Và như thế nhạc không còn đặc điểm của Nho 

giáo. Tuy nhiên Nho giáo vẫn còn cái gì riêng biệt đáng bàn đến, đó là chỗ nó quy cho nhạc vai 

trò huyền nhiệm: thông dự với Trời Đất và hoàn thành con đường tiến hóa đã khởi đầu ở Thi 

và củng cố ở Lễ, nhưng thành đạt ở Nhạc.  

Nhạc là kết tinh sâu thẳm nhất của Thi và Lễ.  

Vì sứ mạng cao siêu nên phải ý thức được nội dung mà Nho muốn quy cho Nhạc. Nhạc là cái gì đặt 

bên trên âm thanh. Thanh là một tiếng nào bất cứ. Khi tiếng kêu đó có văn vẻ tiết điệu thì gọi là 

Âm. Khi âm đưa tới Đức gọi là Nhạc. "Thanh văn chi vị âm, đức âm chi vị nhạc, 聲 文 之 謂 

音 德 音 之 謂 樂 ". Con vật mới biết thanh mà chưa biết âm (tạm nói theo thông lệ). Người thường 

chỉ biết âm mà chưa biết nhạc. Chỉ có bậc quân tử mới biết được nhạc tức là cái đức của âm thanh. 

Cái đức đó là hòa: "Nhạc dữ thiên địa đồng hòa". Cái chính cốt của nhạc là ở chỗ Hòa với thiên 

địa. Muốn cho "chí đức" chí Hòa thì phải thấu triệt cả cái Hòa hàng ngang cũng như Hòa hàng dọc. 

Hòa hàng ngang với nhân quần. Sống trong xã hội không thể hai người cùng đứng một nơi nên bó 

buộc phải chỉ định cho mỗi người một vị trí riêng biệt, để khỏi dẫm chân lên nhau. Đó là chuyện 

của Lễ tuân theo luật không gian "địa phương" như câu "Lễ chi địa chế", lễ là thể chế thuộc địa, cực 

chẳng được phải tuân theo, nhưng đồng thời phải tìm cách bù lại bằng luật thời gian (Thiên viên) và 

đó là sứ mạng của nhạc nhằm nối lại, hòa nhịp lại những cái gì mà Lễ đã chia ra: Nhạc giả vi đồng, 

Lễ giả vi dị, 者 為 同, 禮 者 為 易, nhạc làm nền đồng nhất, lễ phân ra sai biệt. Lý tưởng là phải 

giữ được quân bình giữa đồng và dị. Nghiêng sang một bên là hỏng. "Lễ thắng tắc ly, nhạc thắng 

tắc lưu, 禮 勝 則 离, 樂 勝 則 流". Lễ thắng thì đâm ra ly loạn, có phân biệt mà thiếu chỗ thâm tình 

hòa điệu. Nhạc thắng thì đâm ra buông lung, thiếu thứ lớp trật tự. Bởi vậy mới nói "Nhạc cực tắc 

ưu" (Nhạc ký 27): nhạc mà quá quắt sẽ sinh ra ưu sầu. Hễ giữ cân đối được thì có kinh có hòa "đồng 

tắc tương thâm, dị tắc tương kính, 同 則 相 深, 易 則 相 敬". Với kinh với hòa thì muôn việc ở 

đời đều xuôi cả. "Phù kinh dĩ hòa, hà sự bất hành, 夫 敬 與 和, 何 事 不 行" (III.12, Nhạc ký), 

này dùng lòng kính tôn với tinh thần hòa điệu thì có việc chi trên đời mà chẳng xong? Bởi vậy mới 

nói: Nhạc chi tắc vô oán, Lễ chi tắc vô tranh, 樂 之 則 無 怨, 禮 之 則 無 爭. Nhạc mà thấu đáo 

thì dân không điều oán hận. Lễ mà chính trực thì dân khỏi tranh dành. Hòa hàng dọc với thiên địa. 

Muốn cho nhạc đi đến chỗ cùng cực thì cần phải lưu tâm đến việc hòa hàng dọc tức là hợp thiên với 

địa, để Tam Tài hòa đồng. Nhạc giả đôn hòa, xuất thần nhi tòng thiên 樂 者 敦 和, 出 神 而 從 

天 (16). "Nhạc mà hòa thấu triệt thì đến chỗ xuất thần theo Trời". "Xuất thần, tòng thiên!" Tại sao 

lại quy cho nhạc những hiệu lực huyền bí đến thế? Thưa là vì nhạc biểu lộ tiết điệu một cách rõ rệt 

mà tiết điệu chính là Đạo rồi. Nhất âm nhất dương chi vị Đạo. Nhất động nhất tĩnh, nhất hạp 

nhất tịch cũng là thế cả. Một ra một vào, một đóng một mở đó chính là Đạo, nghĩa là cái luật 

phổ biến mà Tam tài đều tham dự như nhau: Thiên- Địa-Nhân đều nằm chung trong cái luật vũ 

trụ đó, cái luật mà mỗi người trong chúng ta có thể xem thấy tiến diễn quanh mình. Muôn vật đều 
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một sinh một tử và con người cũng có thể cảm thông trong gân mạch cái nhịp đó: một hít một thở. 

Muốn thoát luật đó giây phút (như nín hơi một lúc) là hết sống. Cái luật nhất hạp nhất tịch cảm 

ngay thấy trong tim phổi và mạch máu của ta cũng chính là luật lưu hành trong trời đất nên 

chi ở nhiều đạo giáo đã được dùng làm bàn nhún để siêu lên hợp cùng thần linh như tức đạo là đạo 

thở. Vậy mà Nhạc là sự thể hiện rõ rệt nhất cái nhịp phổ biến đó: một lên một xuống, một ra một 

vào. Âm thanh là ra do tâm cảm xúc ngoại vật mà phát thành tiếng. Người quân tử phải nghĩ đến vô. 

Trở ra sao, trở vô cũng thế. Nếu tâm bi ai thì tiếng xuất ra bi ai. Ngược lại nếu tiếng bi ai thì khiến 

tâm bi ai. Cái luật "tương duyên" (ảnh hưởng lẫn nhau) đó là đầu mối của nhạc. Do đấy yếu tố 

trở lại (phản phục) có ảnh hưởng rất mạnh. Thánh nhân hiểu điều ấy nên không để cho âm thanh 

xô bồ phát xuất, nhưng tìm những âm thanh tốt đẹp để đem lại hiệu nghiệm cho giáo dục, do đó có 

mối liên hệ mật thiết giữa nhạc và chính trị. "Thế loạn tắc lễ thác nhi nhạc dâm 世 亂 則 禮 慝 

而 樂 淫 " (Nhạc ký II.12), lúc nước loạn thì lễ trở thành trá nguỵ mà nhạc trở nên quá quắt: buồn 

(ai) đến mất trang nhã, vui (lạc) đến mất an bình, bất kinh (man) và bừa bãi (dị) đến phạm vào lễ 

tiết. Mỗi người trôi theo dục vọng (lưu) say sưa (miện), cho đến quên tính bản nhiên (vong bổn) của 

mình. Lúc đó những bài chậm (quảng) thì gợi lên những dự tính tội ác, những bài mau (hiệp) gợi 

lên dâm đãng: cả hai làm hại khuynh hướng con người sẵn muốn thông giao và bóp nghẹt mất lòng 

ái mộ công chính và hòa hợp. Vì thế người quân tử khinh thứ nhạc đó. Thị cố kỳ thanh ai nhi bất 

trang, lạc nhi bất an: Mạn, dị, dĩ phạm tiết, lưu miện dĩ vong bổn. Quảng tắc dung gian, hiệp 

tắc tư dục. Cảm điều sướng chi khí, diệt hòa bình chi đức. Thị dĩ quân tử tiện chi dã. (Nhạc ký 

II.13) 是 故 其 聲 哀 而 不 庄．樂 而 不 安． 慢 易 以 犯 節．流 湎 以 忘 本． 廣 則 容 奸．

狹 則 思 欲． 感 條 暢 之 气．而 滅 平 和 之 德． 是 以 君 子 賤 之 也 Bởi vậy nói cái ý hướng 

của nhạc là đi tới cái bổn gốc mà biết được cách biến đổi (lòng người). Vì nó cùng một luật như trời 

đất. Tự thưở mới khai thiên lập địa đã có nhạc nghĩa là đã có tiết tấu "nhạc trứ đại thuỷ, nhi lễ ư 

thành vật. Trứ bất tức giả thiên dã, 著 大 始, 而 禮 於 成 物. 著 不 息 者 天 也". Nhạc soi tỏ lúc 

mới khởi thuỷ trời đất, lễ tham dự vào việc làm thành sự vật. Soi sáng luôn không nghỉ là trời. Muốn 

đạt đích đó thì ra rồi phải có vô, có trở lại (phản): "Nhạc đắc kỳ phản tắc an, an tắc cửu, cửu tắc 

thiên, thiên tắc thần, 樂 得 其 反 則 安, 安 則 久, 久 則 天, 天 則 神". Nhạc có trở lại thâm tâm 

mới được an. Có an mới lâu, có lâu mới hợp đạo trời, có hợp đạo trời mới tới chỗ Thần diệu, tới chỗ 

"chí thành như thần, 至 成 如 神" (TD). Thành là thành tính (thành tính tồn tồn, đạo nghĩa chi 

môn) là mục tiêu tối đại của đạo cũng như của nghệ thuật mà nhạc là bà chúa giàu khả năng nhất 

trong việc nâng tâm hồn lên, siêu thoát vào cõi vô biên, vì thế mới nói: "đức giả tính chi đoan dã, 

nhạc giả đức chi hoa dã, 德 者 性 之 端 也, 樂 者 德 之 華 也" (Nhạc V.21). Đức là cái gốc của 

Tính, còn nhạc là hoa của Đức". Đấy là ý sâu của câu "Thành ư nhạc" vậy. 

 

 

 

Ngộ của Phật và  “ cảm nhi toại thông “ của Dịch 
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Trong sự thiết lập mối quan hệ, con người luôn bị cô lập, con người chỉ sống với nhau trên hoạt 

động của mối quan hệ, còn sự tương giao thì biến mất hết rồi. Càng muốn thiết lập mối quan hệ thì 

càng cô lập chính mình... 
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... Phương pháp hay kỹ thuật để đạt được một điều gì đó tạm thời trong đời sống là khác, còn nhận 

ra được sự tương giao giữa mình và vũ trụ bao la lại là chuyện khác. Có một lúc nào đó, bỗng nhiên 

bản ngã bặt dứt, hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, có một hôm nào đó, bỗng nhiên mọi ý đồ lăng xăng 

của bản ngã tự nhiên dừng lại, lúc đó mình sẽ cảm nhận được một sự tương giao kỳ lạ của cuộc 

sống. Đó là cái người ta gọi là "ngộ". "Ngộ" là mất đi cái trung tâm của bản ngã, để hòa nhập trong 

sự tương giao vô cùng của vạn pháp. Càng thiết lập mối quan hệ càng tự cô lập, trong khi đó, tất cả 

đều là bạn bè trong sự tương giao, không phải chỉ riêng con người là bạn bè mà con chó cũng là bạn 

bè, cái cây, đám mây bay ngang bầu trời cũng là bạn bè. 

 

... Thông thường, Thiền là để đạt được một trạng thái nào đó như sự yên tĩnh chẳng hạn, nhưng thật 

ra Thiền là một thái độ chứ không phải là một trạng thái. Thiền là thái độ mà ở trong trạng thái nào 

cũng được. Thiền cao nhất là thái độ ở trong tất cả mọi trạng thái chứ không phải Thiền là đi tìm 

một trạng thái mà mình ưa thích. 

 

... Vậy thì Thiền là để sống trọn vẹn với sự vận hành của Pháp hay Thiền là tự cô lập mình vào một 

điều kiện mà mình cho là tốt đẹp nhất. Đó là câu hỏi mà mỗi người cần phải có câu trả lời cho mình 

(Thầy Viên Minh). 

 

Kính chuyển, 

PAD 

  

 

Theo Dịch:  Dịch : vô vi giã, vô tư giả, tịch nhiên bất động, cảm  nhi  toại thông thiên hạ chi 

cố: Dịch là không không nhân vi , không suy tư  ( vô niệm ),  ngồi bất động và yên tĩnh ,đột nhiên 

cảm thông được nguồn cơn của Vũ tru.  

Trường hợp này phần nào cũng giống như trường hợp “ Ngộ ở bài trên “.  

  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Cantonese Cuisine : Bếp Quảng Đông 

Most Popular Chinese Cuisine around the World 

  

the huynh huyqgthe@yahoo.com chuyển tới 

  

Cantonese Cuisine – Most Popular Chinese Cuisine around the World 

https://www.travelchinaguide.com/cantonese-cuisine.htm 

Cantonese cuisine, also called Yue cuisine or Guangdong cuisine is one of the eight major cuisines 

with a long history of about 2,000 years. It is featured with widely use of materials and 

rich cooking methods. Cantonese dishes taste mild, fresh and natural. The most famous include 

White Cut Chicken, Cantonese Roasted Goose and Roasted Suckling Pig.  

 

Most of the Chinese restaurants abroad are Cantonese restaurants, making Cantonese cuisine the 

most popular Chinese cuisine around the world and the representative of Chinese cuisines in the 

world. It consists of three branches: Guangzhou dishes, Chaozhou dishes and Dongjiang dishes, and 

mailto:huyqgthe@yahoo.com
https://www.travelchinaguide.com/cantonese-cuisine.htm
https://www.travelchinaguide.com/cantonese-cuisine.htm
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each has its own characteristics. 

 

Chinese Name: 粤 菜  yuè cài ( :Mễ ( Yue : Việt ) thái: rau cỏ. 

English Names: Cantonese cuisine, Yue cuisine, Guangdong cuisine 

Popular in: Guangdong, Hong Kong, Macau and overseas countries 

Time of Origin: Han Dynasty (202 BC - 220 AD) 

Flavors: mild, fresh, natural, and sweet 

Famous Cantonese Dishes: White Cut Chicken, Cantonese Roasted Goose, Roasted Suckling Pig, 

Char Siu 

Famous Snacks: Steamed Vermicelli Roll, Shrimp Dumpling, Water Chestnut Cake, Steamed Bun 

Stuffed with Char Siu, Siu Mai 

  

 

  

History of Cantonese Cuisine since 2,000 Years Ago 

Cantonese cuisine has a long history and its origin can be traced back to 2,000 years ago in early 

Han Dynasty. Chefs at that time have been already good at cooking different materials by particular 

cooking methods. After the capital was moved from north to the south in Southern Song 

Dynasty (1127 - 1279 AD), many skillful chefs gathered in Guangzhou, contributing to the 

development of Cantonese cuisine and Cantonese cooking skills became mature and forms some of 

its own characteristics. In Ming Dynasty (1368 - 1644 AD) and Qing Dynasty (1644 - 1911 AD), 

Cantonese cuisine had become systematic and Guangzhou was full of tea houses, hotels, restaurants 

and snack shops. In early 19 century, a number of Guangdong people went to North America, they 

ran many Cantonese cuisine restaurants and gradually Cantonese food became the most popular 

Chinese food around the world. Now, it is also the most popular Chinese cuisine overseas. 

  

Flavors of Cantonese Cuisine – Mild, Fresh, Natural 

Cantonese chefs pay attention to the quality and natural taste of food materials. Most Cantonese 

food tastes fresh, natural, and mild. In order to show the original flavor of the main ingredient, 

Cantonese chefs are very cautious about seasonings. The seasonings are to bring out or highlight the 

original taste of the ingredient, not to make it. Less spicy ingredients such as peppers, chili, ginger 

and garlic are used. With the seasonal changes, dishes in summer and autumn are light, in winter 

and spring are a little bit heavier. 

  

https://www.travelchinaguide.com/intro/history/han/
https://www.travelchinaguide.com/intro/history/song/southern.htm
https://www.travelchinaguide.com/intro/history/song/southern.htm
https://www.travelchinaguide.com/intro/history/ming.htm
https://www.travelchinaguide.com/intro/history/qing.htm
https://www.travelchinaguide.com/images/photogallery/2009/cantonese-cuisine.jpg
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Rich Materials from Sky to Water 

There is a stereotype in Chinese that Guangdong people eat everything and that is not groundless. 

Cantonese cuisine is famous for the rich food materials which include poultries, birds, sea food, 

woodland delicacies, various vegetables and fruits and often the best part of them are selected for 

cooking. Cantonese people prefer seasonal food. For instance, they eat perches in middle winter and 

shrimps in April when they are fattest and tasty. The rich seasonings are mild and mellow which 

contain aniseed, coriander leaves, rice vinegar, oyster sauce, hoisin sauce, honey and sugar. 

  

Special Cooking Techniques 

Cantonese chefs prefer cooking techniques like stir-frying, boiling, steaming, baking, braising, 

sautéing, shallow frying, deep frying and roasting. Most of them can preserve the natural and 

original flavor of food materials. Cantonese chefs are especially good at controlling heat of fire and 

dish decorating, and dishes they cooked is not only tasty but appealing in both appearance and smell. 

 

Notable Dishes in Cantonese Cuisine 

1 

White Cut Chicken 

 

 
The chicken is boiled in water  over low heat without seasonings. It is eaten with dipping sauce 

made of salt, sugar, ginger, sesame oil, and cooking wine. The chicken tastes tender, smooth and 

slightly sweet. 

2 

Cantonese Roasted Goose 

 
The cleaned goose is blow up, scald with boiled water, coated with seasonings and sugar water, and 

then roasted. It tastes salty and slightly sweet, crisp outside and tender inside. 

3 

Roasted Suckling Pig 

https://www.travelchinaguide.com/cantonese-cuisine.htm
https://www.travelchinaguide.com/chinese-cooking-wine.htm
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The suckling pig is first marinated with the mixture of sesame paste, sugar, salt, cornstarch and 

various spices powder and then coated with syrup made of sugar, vinegar and liquor and then roasted 

wholly. 

4 

Char Siu (Chinese BBQ Pork) 

 
It is red outside and white inside and tastes a little sweet and sticky. It goes well with a bowl of 

chewy rice. The derivative snack is Steamed Bun Stuffed with Char Siu. 

5 

Poached Lobster in Soup 

 
It is made of lobster and soup-stock. The cooked lobster is white and tender, with delicious taste, 

high protein content, low fat content and rich nutrition. 

6 

Slow-cooked Soup 
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This Cantonese soup is slowly brewed over a low fire for a long time, which gives the soup rich 

nutrition and a tasty flavor. Many kinds of ingredients can be used, like squab, silkie, quail and 

oxtail. 

  

Read More: 15 Best Cantonese Foods You Must Try 

  

Cantonese Cuisine Menu 

  

Major Styles of Cantonese Cuisine 

Yue cuisine contains three styles: Guangzhou style, Chaoshan style and Dongjiang style. 

Guangzhou cuisine tastes particularly fresh, tender and smooth; the chefs are good at stir-

English Chinese Pinyin 

White Cut Chicken 白切鸡           bái qiē jī   

Cantonese Roasted Goose 广式烧鹅 guǎng shì shāo é 

Roasted Suckling Pig 烤乳猪 kǎo rǔ zhū 

Char Siu (Chinese BBQ Pork) 蜜汁叉烧 mì zhī chā shāo 

Poached Lobster in Soup 上汤焗龙虾 shàng tāng jú long xiā 

Slow-cooked Soup 老火靓汤 lǎo huǒ liàng tāng 

Beef Chow Fun (Beef Ho Fun) 干炒牛河 gàn chǎo niú hé 

Clay Pot Rice 煲仔饭 bāo zaǐ fàn 

Soy Sauce Chicken 豉油鸡 chǐ yóu jī 

Congee with Lean Pork and Century Egg 皮蛋瘦肉粥 pí dàn shòu ròu zhōu 

Steamed Spare Ribs in Black Bean Sauce 豉汁蒸排骨 chǐ zhī zhēng pái gǔ 

Buddha’s Delight 罗汉斋 luó hàn zhāi 

Chaozhou Beef Ball 潮州牛肉丸 cháo zhōu niú ròu wán 

Wonton Noodles 云吞面 yún tūn miàn 

Sweet and Sour Pork 糖醋咕噜肉 táng cù gū lū ròu 

https://www.travelchinaguide.com/cantonese-food.htm
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frying, controlling fire heat and some cooking methods from western countries. Chaoshan 

cuisine, or Teochew Cuisine dishes originate in Chaoshan, Guangdong and specialize in 

cooking sea food, soup, desert and vegetables. Dongjiang dishes actually belong to the Hakka 

cuisine and originate in Dongjiang, Guangdong; the chefs are especially skilled in cooking 

meat and casserole dishes. 

 

 

 

 

TASTECHINESE FOOD  

HTTPS://YANYIZHU.WORDPRESS.COM/YUE-CUISINE/ 

 
CHUAN CUISINE (SOUTH) ( 四川菜:Tứ Xuyên thái:Rau cỏ Tứ xuyên 

LU CUISINE (NORTH): Bếp Việt Nam 

YUE CUISINE (SOUTH): Bếp Bách Việt 

HUAIYANG CUISINE (SOUTH):  Bếp Hoài Dương, Việt Nam 

 

 
Cantonese cuisine is Cantonese cuisine. It is one of the four traditional Chinese cuisines and 

one of the eight major cuisines. It originated from the Central Plains. After more than two 

thousand years of development, it has matured in the late Qing Dynasty. Cantonese cuisine 

consists of three local flavors: Guangzhou Cuisine, Chaozhou Cuisine, and Dongjiang 

Cuisine.  

Each of the three flavors has its own characteristics. Cantonese cuisine and French dinners 

are the same in the world. Since the number of overseas Chinese in Guangdong accounts for 

60% of the country, most of the Chinese restaurants in the world are mainly Cantonese. The 

scope of Guangzhou cuisine includes parts of the Pearl River Delta, western Guangdong, and 

northern Guangdong. It has the characteristics of clear, fresh, cool, tender and slippery. 

 The “five nourishment” and “six flavors” are good, good at small stir fry, and it is necessary 

to master the heat and oil temperature. Also compatible with many Western dishes, pay 

attention to the momentum and grade of the dishes. Guangzhou cuisine is the representative 

https://www.travelchinaguide.com/chaoshan-cuisine.html
https://www.travelchinaguide.com/chaoshan-cuisine.html
https://www.travelchinaguide.com/hakka-cuisine.htm
https://www.travelchinaguide.com/hakka-cuisine.htm
https://www.travelchinaguide.com/hakka-cuisine.htm
https://yanyizhu.wordpress.com/
https://yanyizhu.wordpress.com/yue-cuisine/
https://yanyizhu.wordpress.com/chuan-cuisine/
https://yanyizhu.wordpress.com/lu-cuisine/
https://yanyizhu.wordpress.com/yue-cuisine/
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of Cantonese cuisine. The folks have the reputation of “food in Guangzhou”. Shunde has been 

awarded the title of “Food Capital” by UNESCO. 

Guangdong Hakka cuisine includes Meijiang, Dongjiang and Beijiang river basins. Dongjiang 

cuisine is a group of Hakka cuisine. It originated from the Dongjiang area of Guangdong. The 

dishes are mostly meat, rarely aquatic, and the main ingredients are outstanding. Pay 

attention to the fragrance, the oil is heavy, and the taste is partial. Salty, known as a casserole, 

has a unique local flavor. 

Why do many foreigners like Cantonese cuisine very much? 

In 1849, there was a “Guangzhou Restaurant” on Jackson Street in San Francisco. The history 

of Cantonese cuisine abroad has a long history. According to statistics, there are about 10,000 

Chinese restaurants in the United States; 4,000 in the United Kingdom; more than 2,000 in 

France and the Netherlands; and thousands in Japan. Among the overseas Chinese 

restaurants, the proportion of Cantonese restaurants is far more than half. 

Cantonese cuisine is loved by foreigners. Individuals think that Cantonese cuisine is the first 

priority and guides Westerners’ impression of Chinese cuisine. According to the 2017 data, 

there are 30 million overseas Chinese in Guangdong, distributed in more than 160 countries 

and regions in the world, accounting for 60% of the total number of overseas Chinese in China. 



 
 

- 301 - 

 

 
In the Vietnam area in the Qing Dynasty,  ( Triều đại Thanh ) there is such a record, “Annan 

shop is mostly opened by Cantonese, there is a tea house, the name of the day ‘Shengfanglou’.” 

Then he said, “Zhang Zhang Wosheng took a car northbound Sanli Xu, to drunk Xianglou 

has a drink, and the Cantonese opens a restaurant. All the vegetables and meat are noodles. 

They are all in the middle of the earth.” “The long streets are full of Huaying, and there is a 

scene of Yuedong.” It can be seen that Southeast Asia began to accept Cantonese cuisine 

extensively in the Qing Dynasty. 

In the movie “The Joy Luck Club”, which reflects the Chinese mother and daughter of the 

United States, there are four languages, one of which is Cantonese. It is the overseas Chinese 

and the descendants of the Cantonese-speaking people who have guaranteed the consumption 

group of Cantonese cuisine, and also promoted it to the world. Cantonese cuisine represents 

Chinese cuisine to some extent. 

Therefore, we saw that on the list before Michelin entered China, Cantonese cuisine dominated 

the few Chinese dishes on the list, and Michelin’s preferred area for entry into China was 

Hong Kong and Macau. 

https://yanyizhu.wordpress.com/yue-cuisine/
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Followed by the characteristics of Cantonese cuisine itself. First, the integration of Chinese 

and Western is well done, so it is widely respected by Westerners. Guangzhou is an early open 

port in China. It is a metropolis. It is a gathering place between China and the West. It can be 

eclectic. “There are rice and noodles with vegetables and meat; there are fish, dried squid, 

cuttlefish, bacon, pork, Chinese New Year and chicken… There are more patterns and 

suitable combinations.” 

 

cantonese food, Chinese sausage and chicken with rice in clay pot 

Cantonese cuisine is strictly selected, the cooking process is fine, and the taste is light, which 

is easy to be favored by Westerners. In a poll in San Francisco in 1960, Cantonese cuisine 

became the second-largest major cuisine in the United States, second only to Italian cuisine. 

The number and quality of Cantonese chefs have a good control, which guarantees the 

reputation of Cantonese cuisine overseas. 

Therefore, for the Michelin Guide of Shanghai, the Cantonese restaurant Tangge won the title, 

and the Cantonese restaurant on the list is numerous, of course. 

 
 

     
 

https://yanyizhu.wordpress.com/yue-cuisine/
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Món Chân Gà 

    
 

HUỲNH QUANG THẾ XIN KÍNH CHÀO ANH HÂU VÀ CÁC ANH- 

 

CÁM ƠN ANH HÂU DÃ CÓ LỜI HỎI THĂM VÀ CHÚC SÚC KHOẺ- 

 HIỆN NAY TÔI THƯỜNG XUYÊN ĐI LỌC MÁU 3 LẦN MỖI TUẦN - LẤY RA TRUNG 

BÌNH HON 4 LÍT NƯỚC - DO THẬN KHÔNG LỌC ĐƯỢC- 

RẤT MÊT  DO TỐC ĐỘ MÁY CHẠY KHÁC VỚI  TỐC ĐỘ THẬN LỌC TỰ NHIÊN- SÚC 

KHOẺ CỦA TÔI KHÔNG ĐƯỢC TỐT - CHỈ NGỒI  LÊN,MẠNG KHOẢNG MỘT GIỜ 30 

PHÚT LÀ MỆT PHẢI ĐI NẰM - TRÍ NHỚ GIẢM SÚT - KHÔNG SUY NGHĨ  PHONG PHÚ 

VỀ MỘT Ý NGHĨ  

NÊN KHÔNG THỂ KHAI TRIỄN ĐƯỢC- NĂM NAY TÔI ĐƯỢC 85 TUỔI DƯƠNG LỊCH 

- HY VỌNG  CÔN  ĐƯỢC NHIỀU THỜI GIAN LIÊN LẠC VÀ  CHÚC SỨC KHOẺ LẪN 

NHAU CÙNG CÁC ANH- 

 

  ANH HẬU CÒN VIẾT ĐƯỢC NHIỀU LÀ ĐIỀU TRỜI CHO QUÁ QUÝ BÁU- RẤT ÍT 

NGƯỜI VIỆT ĐƯỢC NHƯ VẬY- TUỔI TÁC CÀNG LỚNVÀ CÒN MINH MẪN - TÍCH TỤ 
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SỰ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGIỆM SỐNG - CHÍNH NHỮNG SÁNG TÁC HAY NHỨT - GIÁ 

TRỊ NHỨT CỦA NHỮNG TÁC GIẢ DANH TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI LÀ  ĐƯỢC SÁNG 

TÁC VÀO THỞ"TUỔI VÀNG" QUÝ BÁU NÀY- BỘ SACH RẤT NIHỀU TRANG VỀ VĂN 

HOÁ  VIỆT NAM DO ANH HÂU ĐẢ SÁNG TÁC LÀ MỘT TÁC PHẨM RẤT CÔNG PHU 

VÀ DUY NHỨT Ở HẢI NGOẠI TRONG HƠN BỐN CHỤC NĂM NGƯỜI VIỆT SỐNG Ở 

HẢI NGOẠI-  

  

TÁC PHẪM THỰC, SẮC , DIỆN TRONG VIỆT NHO CỦA ANH HẬU ĐANG SÁNG TÁC 

CHẮC CHẮN SẼ DÓNG GÓP RẤT NHIỀU TRONG NỀN TRIẾT LÝ CỦA VIỆT 

NAM  CHÚNG TA. 

 

XIN CHÚC ANH HẬU CÙNG GIA ĐÌNH VÀ CÁC ANH ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ - MỌI 

ĐIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC. 

 

 

8 FAMOUS CHINESE CUISINES 

CHUAN CUISINE Szechuan cuisine (Chinese:  四 川 ,Tứ Xuyên , Standard 

Mandarin pronunciation: [sî.ʈʂʰwán]     Southwestern Mandarin (   Sichuanese dialects ) Khams 

Tibetanm  ( dân tộc Khang ở Tây tạng ) Hakka Chinese.  

HUI CUISINE OR ANHUI ( AN HUY ) 回 族 ( Hồi tộc )    

LU CUISINE OR VIETNAMESE CUISINE  路 粤: Bếp LẠC VIỆT 

MIN CUISINE  闽 菜: Mân thái: Rau quả của Mân Việt 

SU CUISINE   Jiangsu Cuisine, called Su Cuisine for short,GiangTô hay Tô châu 

江 苏.  苏菜: Tô thái: Rau quả của Giang Tô. The majority of Jiangsu residents are ethnic 

Han Chinese.Other ninorities include the Hui ( Hồi )  and the Manchus ( Mãn Châu ) 

XIANG CUISINE   Jerry Norman   classified Xiang, Gan and Wu as central groups, 

intermediate between the mandarin group to the north and the southern groups. Min,  ( Mân 

) Hakka  ( Người  Ngái ) and  Yue ( Bách Việt)   

            YUE CUISINE : 百 粤 ( 越 ): Bách Việt 

ZHE CUISINE (浙菜:Chiết thái : Rau cỏ Chiết giang ) 

 

 

Yue Cuisine   https://sites.google.com/site/chinasbite/home/guangdong-cuisine 

 

 

Guangdong  ( Quảng Đông ) Cuisine, also known as Yue Cuisine, is the culinary style of 

Guangdong Province, which was called Canton when the Wade-Giles romanization of Chinese 

was in use. This particular type of Chinese food has been popularized by Chinese restaurants 

https://sites.google.com/site/chinasbite/home/chuan-cuisine
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Sichuan.ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Chinese
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Chinese
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Mandarin
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/hui-cusine
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/lu-cusine
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/fujian-cusine
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/huaiyang-cusine
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/zhejiang-cusine
https://sites.google.com/site/chinasbite/home/guangdong-cuisine
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sichuan.ogg
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around the world as the majority of those who set up these restaurants were of Cantonese 

origin. 

Guangdong dishes are characterized by their tender and slightly sweet taste. Sauces are a 

crucial seasoning in Guangdong cuisine. Classic Cantonese sauces are light and mellow. The 

most widely used sauces in Guangdong Cuisine include: hoisin sauce, oyster sauce, plum sauce 

and sweet and sour sauce. Other ingredients popular in Guangdong Cuisine include spring 

onions, sugar, salt, soya bean products, rice wine, corn starch, vinegar and sesame oil. Garlic 

is used heavily in some dishes, especially those in which internal organs, such as entrails, may 

emit unpleasant odors. Ginger, chili peppers, five-spice powder, powdered white pepper, star 

anise and a few other spices are used, but often sparingly. 

The raw materials for Guangdong Cuisine are very plentiful. "The Chinese eat everything 

with four legs, except tables, and everything that flies except airplanes" is the most suitable 

expression of the countless variety of Guangdong food. Things that are rarely eaten or rarely 

seen on Western tables are commonly used in Guangdong dishes. Snake, cat and pangolin 

(scaly anteater) are considered by the Cantonese people to be most delicious food. 

In contrast to the fast-fried cooking method of Sichuan dishes, Guangdong people prefer to 

braise, stew and sauté their food. These cooking methods aim to preserve the flavor of the 

dishes. 

Yue Cuisine Menu (  Thực đơn Bách Việt ) 

English Chinese Pronunciation Characters 

Dry-Fried Beef and Noodles Ganchao Niu He gan-chaoww nyoh her 干炒牛河 

Barbequed Pork (Char Siu) Chashao chah-shaoww 叉烧 

Soy Sauce Chicken Chiyou Ya chrr-yoh yaa 豉油鸡 

White Cut Chicken Bai Qie Ji beye chyeah jee 白切鸡 

Preserved Salted Duck La Ya laa yaa 腊鸭 

Tea-Smoked Duck Chaxun Ya chaa-sshynn yaa 茶熏鸭 

Brine-Soaked Duck Lushui Ya loo-shway yaa 卤水鸭 

Dace (fish) Balls Lingyu Qiu ling-yoo chyoh 鲮鱼球 

Steamed Frog on a Lotus 

Leaf 

Heye Zheng Tianji her-yeah jnng tyen-jee 荷 叶 蒸 田
鸡 

Shark Fin Soup Yuchi Geng yoo-chrr gnng 鱼翅羹 
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Cantonese Seafood Soup Yueshi Haixian 

Tang 

ywair-shrr heye-sshyen 

tung 
粤 式 海 鲜

汤 

Orange Cuttlefish Lushui Moyu loo-shway mor-yoo 卤水墨鱼 

Sea Cucumber (Hoi Sam) Haishen heye-shnn 海参 

Small Pan Rice Bao Zi Fan baoww dzrr fan 煲仔饭 

Pastries (Gou Dim) Gao Dian gaoww dyen 糕点 

Cantonese Cuisine - Top Food to Eat in Guangzhou ( Quảng Châu ) 

https://www.chinadiscovery.com/guangdong/guangzhou/cantonese-cuisine.html 

 

No trip to Guangzhou, other parts in Guangdong Province, Hong Kong and Macau is complete 

without a try of the local authentic Cantonese food! Tasting this famous cuisine type with nice 

fresh flavor is another must try to learn the culture and know the best essence of Guangzhou, 

this metropolis developing among world megacities while keeping her unique precious 

characteristics. Let’s have a test to see whether these both eyes and taste buds pleasant 

gourmets can arouse your appetite to swallow or not! 

What Is Cantonese Food and Why Is It So Famous over the World? 

China 

Town with Many Cantonese Restaurants in San Francisco 

https://www.chinadiscovery.com/guangdong/guangzhou/cantonese-cuisine.html
https://www.chinadiscovery.com/guangzhou-tours.html
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Cantonese Cuisine (广东菜) or Yue Cuisine (粤菜: Mễ thái: Rau cỏ của Bách Việt) is one of the 8 

Famous Cuisines of China and one of the 4 Traditional Cuisines of China. Originated in Lingnan 

Area around Guangdong, Guangxi, Hainan, etc., Cantonese Cuisine has special local flavor to match 

the climate, environment, and life style of people, which is specialized in light, fresh and tender 

flavors. 

In early 19th century, a lot of Chinese traveled far to North America to make more money, many of 

which actually were Guangdong people. Those people operated a series of Cantonese restaurants 

there for overseas Chinese, which has let people in Canada, America, etc. taste and start to like this 

special kind of Chinese cuisine. As time changes, more and more Cantonese restaurants are opened 

in America, Canada, Australia, Britain, French, Netherlands, Japan, and so forth, and you can find 

many, particularly in China Towns in those countries, and some scenes of Hollywood movies. In a 

public opinion survey in 1960, it came out that Cantonese Cuisine was the 2nd famous cuisines 

in the whole USA, just after Italian Cuisine. For many foreign people, Cantonese Cuisine is 

actually the first Chinese food they know about and try, including Chow Fun, Chow Mein, etc. 

Yum Cha Culture in Cantonese Area: Trà đạo ở QuảngĐông 

            
Yum Cha  (ẤmTrà ) Culture in Cantonese Area 

Enjoying morning tea is popular among southern China region, and is a particular local eating 

custom of Lingnan area around Guangdong, which is called Yum Cha (饮茶) locally in Cantonese. 

No matter old or young, Cantonese people all like enjoying Yum Cha, which creates time for them 

to spend harmonious moments with their family and friends around the table and taste their familiar 

and delicious dim sum, especially during weekends and holidays. For many elders in Guangdong 

area who are retired often can have a leisure morning time with the classic “one bottle of tea and 

two kinds of dim sum” while reading newspaper of the day in a real slow rhythm till about 9-10 a.m. 

For a lot of Cantonese people, Yum Cha is not only to enjoy their breakfast, but also a good time 

for self-relaxation, relationship strengthening, socialization, business discussion, etc. As 

Cantonese people bring their tracks to many places beyond Guangdong, nowadays, Cantonese 

https://www.chinadiscovery.com/chinese-food/eight-famous-cuisines.html
https://www.chinadiscovery.com/chinese-food/eight-famous-cuisines.html
https://www.chinadiscovery.com/
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morning tea restaurants are not only handy in Guangdong Province, but also widespread all over 

the world in Hong Kong, Macau, and many other countries in Asia, America, Europe, Australia, 

etc. 

Top 8 Best Cantonese Food in Guangzhou for Your New Try 

Eating in Guangzhou! Being the paradise of gourmets, what food does Guangzhou recommend 

you to taste for your trip this time? from many reviews and recommendations of visitors been there, 

I think you will also interested in its famous dim sum, featured traditional dishes like White Cut 

Chicken, mouthwatering Char Siu, pleasant desserts along the street shops, healthy old fire soups, 

and a lot of special delicacies. 

Top 1: Dim Sum 

Rich Kinds of Delicious Dim Sum for Guangdong Breakfast 

Dim Sum (点心: Điểm tâm ) is a key part of Cantonese food. There are more than 1,000 kinds of 

dim sums in Guangdong Area, and in Xiguan District in Guangzhou, where Cantonese dim sum 

originated is your best place to enjoy the dim sums, including the Shrimp Dumplings (Har Gow 虾

饺), Siu Mai (Shumai 烧麦), Rice Noodle Roll (Cheong Fun 肠粉), Turnip Cakes (萝卜糕), 

Steamed Buns Stuffed with BBQ Roast Pork (Char Siu Bao叉烧包), Salted Egg Yolk Buns (流沙

包), Chicken Feet, Egg Tarts, etc. As they are made in exquisite outlook and fresh flavor, no matter 

your like sweet or salty flavor, you can have a wonderful time in the morning tea restaurant as local 

Cantonese do. 

Top 2: Traditional Cantonese Dishes ( Món ăn Quảng Đông thuộc Lưỡng Việt ) 

https://www.chinadiscovery.com/hongkong-tours.html
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     Traditional 

Cantonese Dishes - White Cut Chicken & Roasted Goose 

Among all various traditional Cantonese dishes, Siu Mei (烧味), a Cantonese barbecue and roasted 

flavored meat dish would be your first stop. White Cut Chicken (白斩鸡), popular dish of Siu Mei 

is the first try and top like of many foreign visitors to Guangzhou. This kind of chicken dish cooked 

in high skill makes foodies enjoy the really tender, moist and flavorful meat with satisfaction. Local 

Char Siu (叉烧), like Roasted Goose (烧鹅) and other Siu Mei and Siu Laap (烧腊) kinds with 

crispy skin and tender meat with juicy is very good to go with sour and sweet plum sauce. Just 

walking along the old streets in downtown Guangzhou, you can see many roasted goose hanging 

behind the window for selling in many busy Siu Mei shops. Besides, you can try the Sweet and Sour 

Pork (咕噜肉) to get more joy of tongue and the whole oral cavity. Guangdong people love green 

vegetables to keep healthy, and their domestic famous Choy Sum in Oyster Sauce (耗油菜心) is 

quite excellent with crispy and tasty, light but not plain to refresh your taste feeling. 

Top 3: Dessert 

Taste Local Cantonese 

Desserts 

Cantonese also like sweet flavored food. And Tong Sui (literally sugar water, or sweep soup) is 

really a must-do step to end a meal for Cantonese. No matter in summer or in winter, there will 

be rich kinds of Cantonese desserts to benefit your body and mood. A large group of tourists would 

https://www.chinadiscovery.com/
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like to taste the Double Skin Milk (双皮奶) first, since the tender pudding texture is really soft and 

smooth to make you happy. Moreover, you can add different fillings according to your likes such as 

red bean, mango, egg, etc. Besides, Black Sesame Soup (芝麻糊 ) with strong aroma of the 

ingredients and sweet but not greasy flavor is really a good try and also a wise choice to warm 

your stomach in winter season. Furthermore, Red Bean Soup (红豆汤) with rich feeling with the 

interesting red bean flavor, tofu pudding with original fresh tasting of Tofu, and so forth are also 

highly recommended if you have enough time and interest. To find the best popular desserts in 

Guangzhou, Wenming Road in Yuexiu is absolutely among the top options, as most renowned 

Cantonese dessert shops have opened there for decades, 

Top 4: Seafood 

 
White Boiled Shrimp 

Since Guangdong bounds the sea, Cantonese people know how to cook seafood really well. White 

Boiled Shrimp (白灼虾) boiled in hot water with the shells may be the first seafood for most 

domestic and overseas people to Guangzhou. Make it easy to enjoy the tender meat and the process 

of peeking as a real Cantonese. What’s more, there are a series of restaurants serving Steamed Fish 

to keep the fresh of the meat with not thick flavored condiments, so why not try to add more value 

of your go? 

Top 5: Cantonese Old Fire Soups 

 
Nutritious and Tasty Cantonese Old Fire Soup 

Guangdong people emphasize in keeping in good health, so they make rich kinds of soups with 

different types of meat, seafood, vegetables, herbs, dry food, stewed with soft fire in several hours, 

so the nutrition and flavor of the ingredients would come out. Winter Melon Soup, Black Chicken 

https://www.chinadiscovery.com/
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Herbal Soup, Lotus Root and Spare Rib Soup, etc. are top popular Cantonese Old Fire Soups (老火
汤) for locals and tourist foodies. 

Top 6: Cantonese Porridge 

 

 
Smooth and Flavorful Cantonese Porridge 

Porridge or congee is not so simple in Guangdong. People there make full use of local eatable 

materials to make it into different flavors but also with rich nutrition. Sampan Congee (艇仔粥) 

used to be sold on little boat in old Guangzhou ranks very top among all same type. The rich flavors 

of fish, meat, peanuts, egg, etc. creates really amazing tasting experience. Besides, you are also 

suggested to taste other kinds of Cantonese porridges, like Congee with Lean Pork and Preserved 

Egg (皮蛋瘦肉粥), etc. 

Top 7: Noodles 

 
Cantonese Wonton Noodles Soup with Large Full Shrimp Meat 

Cantonese Wonton Noodles Soup (云吞面 ) has gained really good popularity among whole 

Guangdong, Hong Kong and Macau. The large shrimp dumplings with full shrimp meat and the al 

dente local Jook-sing noodles (竹升面) make this wet dish a delicate experience of wheaten food. 

Moreover, the featured home cooking Chow Fun (stir-frrying wide rice noodles 炒河粉) is surely a 

good-to-try food, with the soft and tender noodles and various nutritious vegetables. Beef Chow Fun 

(炒牛河) is most ordered by people. 
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Top 8: Clay Pot Rice 

 
Clay Pot Rice  

Clay Pot Rice (煲仔饭) is also a strongly featured Guangzhou food. Local people cook the rice in 

the pot bowel and then add what they like on the rice to cook it all well, such as Chinese sausage 

and preserved meat, spare ribs, chicken, vegetables, etc. The tasty ingredients and aroma of rice 

make the chew very satisfying. 

Besides the above recommendations, there are far more delicious gourmets popular and 

complimented by local Cantonese and foreign visitors. If you have more time and have a very good 

appetite to try more, the Roasted Suckling Pig (烤乳猪), Lo Mein (捞面), Beef Offal (牛杂), Sai 

Mai Lo (Tapioca 西米露), Herbal Jelly (龟苓膏), and so on are not to be missed. 

Recommended Tours to Enjoy Cantonese Food in Guangzhou: 

 3 Days Guangzhou Food Tour 

 2 Days Guangzhou Best Essence Savory Tour 

 3 Days Guangzhou Short Stay Tour 

6 Days Best Hong Kong Guilin Tour with Guangzhou Layover 

Top Cantonese Restaurants in Guangzhou 

To Enjoy Dim Sum 

Xiguan District is a top place to find good morning tea restaurants. Pan Xi Restaurant (泮溪酒家) 

on Longjin West Road in Liwan is a highly great place to enjoy Cantonese morning tea in a tranquil 

old styled garden like place. Besides, Dian Dou De (Ju Fu Lou Branch 点都德聚福楼店), Tao Tao 

Ju (陶陶居), and Lian Xiang Lou (莲香楼) are also popular and reliable brands to spend nice Yum 

Cha moments in Guangzhou. 

To Enjoy Traditional Dishes 

Guangzhou Restaurant (广州酒家) on No.2 Wenchang South Road in Liwan is very popular to taste 

authentic flavored Cantonese courses. Bing Sheng Mansion (炳胜公馆) is also good as a Michelin 

choice in 2018. Lei Garden (丽苑 ) in Yuexiu District and Lai Heen (丽轩 ) in Ritz Carlton 

Guangzhou are also excellent to be listed as Michelin restaurants, and you can taste the traditional 

nutritious Cantonese soups. 

To Enjoy Desserts 

https://www.chinadiscovery.com/guangzhou-tours/3-days-guangzhou-food-tour.html
https://www.chinadiscovery.com/guangzhou-tours/2-days-guangzhou-best-essence-savory-tour.html
https://www.chinadiscovery.com/guangzhou-tours/3-days-guangzhou-short-stay-tour.html
https://www.chinadiscovery.com/hongkong-guilin-tour/6-days-best-hong-kong-guilin-tour-with-guangzhou-layover.html
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On Wenming Road (文明路) in Yuexiu, you can find a large number of dessert shops making aroma 

to attract numerous foodies to eat. Baihua Dessert Store (百花甜品) on No.210 and Meigui Dessert 

Store (玫瑰甜品) on No.218 are always popular with long and quick move queues. Besides, Nanxin 

Milk Dessert (南信牛奶甜品专家) on No.47 Di Shi Fu Road is a hot place to enjoy its specialized 

Double Skin Milk and Ginger Milk Curd. 

Check More about 10 Best Cantonese Restaurants in Guangzhou >> 

 

  

E mail của Ông Huỳnh Quang Thế 

Về Ẩm thực Việt Nam 

 

 

the huynh <huyqgthe@yahoo.com> 

To:the huynh,Hau Nguyen 

Tue, Sep 21 at 12:42 AM 

Độc Giả Không Giấu Được Cảm Xúc Vỡ Òa Khi Trang Culture Trip Chia Sẻ Những BÍ MẬT Về 

Ẩm Thực VN 

21,724 views 

Sep 7, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=qv8qHSPEHFM 

 

 

Trang Nerd Wallet Nghiên Cứu Kĩ Lưỡng Phát Hiện Ra Ngoài Phở Bánh Mì Có 8 Món Nên Ăn 

Thử Khi Tới VN 

478 views 

Sep 20, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDh_QGarGAo 

 

 

Trang Thesmartlocal Giới Thiệu 10 Món Mì Đặc Biệt Ngoài Phở Du Khách Nên Thưởng Thức Khi 

Tới VN 

18,986 views 

Sep 16, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nACcxq8qkcI 

 

Kênh CNN Bầu Chọn Ẩm Thực Việt Nam Là 1 Trong 10 Nền Ẩm Thực Lành Mạnh Nhất Thế Giới 

15,774 views 

Sep 16, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj2n_fVkl74 

 

 

https://www.chinadiscovery.com/guangdong/guangzhou/cantonese-restaurants-in-guangzhou.html
https://www.youtube.com/watch?v=qv8qHSPEHFM
https://www.youtube.com/watch?v=UDh_QGarGAo
https://www.youtube.com/watch?v=nACcxq8qkcI
https://www.youtube.com/watch?v=Yj2n_fVkl74
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Báo Canada Liệt Kê 5 Món Bánh Đúc Nức Lòng Khách Du Lịch Của Việt Nam 

9,209 views 

Sep 14, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZtETrhXe1U 

 

 

Kênh CNN Đưa Bánh Tét Lá Cẩm Vào Danh Sách 7 Món Làm Từ Gạo Độc Đáo Có 1 Không 2 

Trên Thế Giới 

30,749 views 

Sep 13, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpdqvSPFInI 

 

 

Truyền Thông Mỹ Phát Cuồng Khi Nói Về 10 Điều Bất Ngờ Của Ẩm Thực VN Khiến CĐM Đua 

Nhau Kiếm Tìm 

144,429 views 

Sep 7, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSlFC3lPf5U 

 

Tạp Chí Anh Dành Hẳn 1 Trang Nổi Bật Nhất Để Giới Thiệu 9 Món Ăn Nhất Định Phải Thử Khi 

Tới Việt Nam 

60,144 views 

Aug 20, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDWTBoiPIC8 

 

 

Truyền Thông Quốc Tế Tiết Lộ Lý Do Tại Sao Các Hãng Đồ Uống Nước Ngoài Không Có Cửa Ở 

Việt Nam 

32,479 views 

Sep 7, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpL3vMlUjPw 

 

 

Bánh Ngọt Việt Nam Nằm Top Những Loại Bánh Ngon Nổi Tiếng Thế Giới 

13,715 views 

Aug 18, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mVxQFbxhuk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZtETrhXe1U
https://www.youtube.com/watch?v=fpdqvSPFInI
https://www.youtube.com/watch?v=hSlFC3lPf5U
https://www.youtube.com/watch?v=WDWTBoiPIC8
https://www.youtube.com/watch?v=kpL3vMlUjPw
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Taste Atlas Xếp Hạng Nước Mắm Việt Nam Đứng Vị Trí 6 Trong 10 Loại Nước Sốt Ngon Nhất 

Thế Giới 

8,526 views 

Sep 19, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1v33Y_k_hTg 

 

 

Thực Khách Nước Ngoài Gật Gù Đồng Ý Bình Chọn Của Trang TasteAtlas Cháo Lòng VN Ngon 

Nhất Thế Giới 

22,512 views 

Sep 4, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8C8FHxXwBs 

 

Rượu Gạo Lọt tOp 10 Loại Đồ Uống Được Người Nước Ngoài Yêu Thích Ở VN Do Báo Chí Quốc 

Tế Bầu Chọn 

21,269 views 

Sep 1, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1xRLSvoDcg 

_______________________________________________________________________ 

 

Kính mời đọc thêm những biên khảo khác của tác giả tại: 
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