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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

HAI TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG 

A.- SỰ GỢI Ý CỦA ÔNG STEPHEN OPPENHEIMER 

Trong cuốn Eden in the East, Ông Stephen Oppenheimer có viết: 

. . . “ Tất cả những gì được viết ra trong 10 chương đầu tiên của Kinh Sáng Thế ký 

đều tìm thấy tại dải Văn hóa này (Văn hóa Hòa Bình) và tất cả chúng đều xảy ra tại 

Viễn Đông:  

Sự tạo thành từ Nước, sự phân chia Đất Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo 

thành E-và từ sườn của người đó, sự sa ngã, Cain và Abel và tất nhiên cả Hồng thủy 

nữa . . . “  

( Địa Đàng ở phương Đông. Eden in the East của Stephen Oppenheimer. Bản dịch của 

Lê Sỹ Giản và Hoàng Thị Hà., trang 722 ). 

B.- VẠN  GIÁO NHẤT LÝ 

( All  Religions are One  ) 

CÁC BIỄU TƯỢNG CỦA VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO 

Khi tìm hiểu tới nguồn cội của các Tôn giáo và Văn Hóa ( Việt Nho ), chúng tôi thấy  

, tuy Danh xưng có khác nhau, nhưng Bản chất  của Văn Hóa và Tôn giáo nước ta 

xem ra cũng có phần tương đồng. 

Đặc biệt nền Văn Hoá cổ Việt Nam là Việt Nho và Triết lý An vi là nền Văn Hoá 

Biểu tượng , quan trọng nhất là Biểu tượng về Đồ hình và Số độ của Ngũ hành. 

Biểu tượng là Hình cụ thể, Nho gọi là  Tại Địa thành Hình (在 地 成 形 Manifested 

world ) để  gởi gắm  một Tượng vô hình, chỉ có thể cảm nhận (Feel )  mà không thễ 

liễu hiểu bằng Suy tư   ( Think ) , Nho gọi là Tại Thiên thành Tượng ( 在天成 
unmanifested world ) , hay cách khác là nhìn vào Hình Cụ thể (  bằng Lý ) để cảm 

nhận được cái Tượng vô hình (  bằng Tình ).  

Vi dụ khi nhìn vào hình Đức Bà Hình Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta cảm nhận ( 

Feel ) được Lòng Từ  bi và Trí tuệ của  Đức Phật; nhìn vào tượng Đức Bà Maria, 

chúng ta  cảm nhận  được lòng  Bác ái  và  lý Công bằng của Chúa Giê – su Kitô; 

nhìn vào hình Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ,  chúng ta cảm nhận được Tình Đồng bào của 

Dân tộc Việt Nam. 
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Các Tôn giáo, các nền Văn hóa đều có Biểu tượng riêng, đó là nguồn cội  của  Tôn 

giáo và Văn hóa.    Khi không hiểu được Biểu tượng, chúng ta khó mà hiểu rõ được 

tinh hoa của Tôn giáo  và  Văn Hoá. 

Riêng về Văn Hoá Việt Nam  thì: 

 Biểu tượng Tiên Rồng là Gốc của: “ Nhân, Nghĩa, Bao dung  “ của Dân tộc.    

Huyền Tổ Âu Cơ / Lạc Long là Biểu tượng cho Tình / Nghĩa Đồng bào. 

 

Khi con người mê theo Khoa học, bỏ Nguồn cội, bỏ bê nguồn Tâm linh ( nguồn Tình 

) thì trở nên  “ Duy Lý một chiều “, thì làm sao mà cảm nghiêm nguồn Tình bao la 

của  Huyền Tổ  Mẫu Dân Âu Cơ, Lý Công chính của Huyền Tổ Phụ Lạc Long, nên 

phải đôn đáo xuất ngoại rước Hồn Ma lạ về  phụng thờ, vì bị  Hồn Ma lạ ám ảnh, 

thay đổi nhãn quan, nhìn Gà hóa Cuốc, nhìn Đồng bào ra Kẻ thù không đội Trời 

chung, đem hết Nhiệt Tâm ra mà bách hại nhau, làm cho Nhà tan Nước nát.  

Văn hóa Dân tộc đã suy đồi  do nạn Đô hộ lâu ngày,  nay CSVN lại làm cho  sập đến 

tận “ nền Vật Bản “ ,  nên chỉ biết coi  “ Của trọng hơn mạng Người ! “   

Hình là Biểu tượng của Tượng, nên chúng ta phải luôn đễ ý tìm hiểu  Hình để  nhận 

ra Tượng  ( xem mặt mà bắt Hình dong ) tức  là  Hình dong  của Tổ Tiên xưa, đó là 

Hồn Thiêng Sông Núi.  

Hồn Thiêng Sông: Nghĩa:   Là Tượng  của Cha Nước Trí ( : Hình ) 

     Hồn Thiêng Núi: Nhân:  Là Tượng  của Mẹ Non Nhân  ( : Hình) 

    Hùng Dũng:   Là tượng của Con Hùng vương  ( : Hình) 

Khi hành xử sao cho Nhân Nghĩa hài hòa hay “Nhân Nhĩa nhập Thần “ thì  đạt 

Hùng Dũng, khi đó  con người mới có khả năng Bao dung nhau. 

Nay, chúng ta thử đi tìm hiểu một số Biểu tượng của Tôn giáo và Văn hoá  để mong 

nhận ra mối Tương đồng và Dị biệt của nhau, hầu giúp chúng ta hiểu biết nhau hơn 

và  thông cảm nhau mà sống Hòa với nhau .  

Hòa là Tinh hoa của Văn hóa và Tôn giáo,  Hòa là nguồn hạnh phúc của con Người 

và Nhân loại . 

Còn tranh dành  “ sự Thắng Thua  không thôi với nhau “  bằng mưu mánh và bạo 

lực thì chỉ đem lại sự khổ đau cho nhau và người khác ! 

Ngày nay hầu như Nhân loại đang  “ ra sức tranh dành Hơn Thua với nhau “ để có 

thể cùng nhau  “ chết đuối trong vụng nước chân Trâu “ ? ! 

                        Phải chăng Nga cộng đang thể hiện Hòa bình ở Ukraina ?! 

Có phải Thiên tử Trung cộng đang bành trướng không những ra biển Đông 

mà còn  khắp Hoàn Vũ  để đòi  lại Di sản ngàn xưa của Hán Hoa ?!  
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Chẳng qua đó là nếp sống  “ Khôn Độc Dại Đàn”  mà sinh ra “ Tham tàn và Cường 

bạo của phường Du mục ”   ! 

 

 

C.- BIỂU TƯỢNG: SYMBOL [ I ] 

Một cái gì đó đại diện cho một cái gì đó khá đặc biệt: một cái gì đó có thật đại diện 

cho hoặc gợi ý một điều khác mà bản thân nó không thể hình dung hoặc hiển thị như  Sư 

tử  ( Hình) là biểu tượng của lòng Dũng cảm ( Tượng ) 

Một chữ cái, ký tự hoặc dấu hiệu được sử dụng thay cho một từ hoặc một nhóm từ, 

1.- Một dấu hiệu hoặc ký tự được sử dụng như một biểu diễn thông thường của một đối 

tượng, chức năng hoặc quy trình, ví dụ: chữ cái hoặc các chữ cái đại diện cho một nguyên 

tố hóa học hoặc một ký tự trong ký hiệu âm nhạc. 

Tương tự: dấu hiệu, ký tự, mark  ( Dấu ), chữ cái,  chữ tượng hình.  

2.- Một vật tượng trưng hay tượng trưng cho một vật gì khác, nhất là vật chất tượng trưng 

cho một vật trừu tượng. “Chiếc limousine là một biểu tượng khác của sự giàu có và 

quyền lực của anh ấy” 

Tương tự: biểu tượng, mã thông báo, ký hiệu, đại diện, hình, hình ảnh, ẩn dụ. ngụ 

ngôn, động từ. 

2.- Một vật tượng trưng hay tượng trưng cho một vật gì khác, nhất là vật chất tượng trưng 

cho một vật trừu tượng. “chiếc limousine là một biểu tượng khác của sự giàu có và quyền 

lực của anh ấy” 

Tương tự: ký hiệu, ký tự, nhãn hiệu, chữ cái, chữ tượng hình, hình dạng hoặc dấu 

hiệu được sử dụng để đại diện cho một cái gì đó chẳng hạn như một tổ chức, ví dụ:. 

một chữ thập đỏ hoặc Ngôi sao của David. 

Tương tự: logo, biểu tượng, huy hiệu, tem, nhãn hiệu, đỉnh, phù hiệu, huy hiệu, con 

dấu, hình, thiết bị, chữ rune. logo type, chữ lồng, dấu hiệu, thẻ, cờ, phương châm., 

token, họa tiết, chữ viết, chữ tượng hình. [Chữ Rune là loại chữ được người Viking 

ở Scandinavia sử dụng. Đây là loại chữ chỉ sử dụng nét thẳng. Nó có 24 ký tự (như 

bảng chữ cái Anh hiện đại nhưng ... ] 

3.- Một vật tượng trưng hay tượng trưng cho một vật gì khác, nhất là vật chất tượng 

trưng cho một vật trừu tượng. “chiếc limousine là một biểu tượng khác của sự giàu có 

và quyền lực của anh ấy” 

Tương tự: biểu tượng, mã thông báo, ký hiệu, đại diện, hình, hình ảnh, loại.ẩn 

dụ.ngụ ngôn, động từ 
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1,- Một dấu hiệu hoặc ký tự được sử dụng như một đại diện thông thường của một đối 

tượng, chức năng hoặc quy trình, ví dụ: chữ cái hoặc các chữ cái đại diện cho một 

nguyên tố hóa học hoặc một ký tự trong ký hiệu âm nhạc. 

Tương tự: ký hiệu, ký tự, nhãn hiệu, chữ cái, chữ tượng hình, hình dạng  một chữ 

thập đỏ hoặc Ngôi sao của David. 

 

 [ I ] Symbol 

1: an authoritative summary of faith or doctrine : CREED 

2 : something that stands for or suggests something else by reason of relationship, association, 

convention, or accidental resemblance especially : a visible sign of something invisible the lion is 

a symbol of courage 

3: an arbitrary or conventional sign used in writing or printing relating to a particular field to 

represent operations, quantities, elements, relations, or qualities 

4: an object or act representing something in the unconscious mind that has been repressed 

phallic symbols 

5: an act, sound, or object having cultural significance and the capacity to excite or objectify a 

response symbol 

Synonyms 

Noun:emblem, ensign, hallmark,impresa,logo,totem,trademark 

  1: something that stands for something else 

especially : something real that stands for or suggests another thing that cannot in itself be pictured 

or shown the lion is a symbol of courage. 

 

2: a letter, character, or sign used instead of a word or group of words 

  

1.- A mark or character used as a conventional representation of an object, function, or process, e.g. 

the letter or letters standing for a chemical element or a character in musical notation. 

“The symbol  in Figure 5 represents a gene which is ineffective” 

Similar: sign; character,mark.letter,hieroglyph,ideogram 

2.- A thing that represents or stands for something else, especially a material object representing 

something abstract. “the limousine was another symbol of his wealth and authuthority” 

Similar: emblem,token, sig representation,figure,image,type.metaphor.allegory,verb  

1,- A mark or character used as a conventional representation of an object, function, or process, e.g. 

the letter or letters standing for a chemical element or a character in musical notation. 

“the symbol r in Figure 5 represents a gene which is ineffective” 

Similar: sign, character,mark,letter, hieroglyph, ideogram,a shape or sign used to represent 

something such as an organization, e.g. a red cross or a Star of David. 

“the Red Cross symbol”  

Similar: logo,emblem, badge, stamp, trademark,crest,insignia,coat of  

rms,seal,figure,device,rune.logotype logogram, monogram,hallmark,tag, flag, 

motto.token,motif,colophon, ideogram 

2. A thing that represents or stands for something else, especially a material object representing 

something abstract.   “the limousine was another symbol of his wealth and authority” 

 ______________________________________________________________________________ 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/creed
https://www.merriam-webster.com/dictionary/emblem
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ensign
https://www.merriam-webster.com/dictionary/hallmark
https://www.merriam-webster.com/dictionary/impresa
https://www.merriam-webster.com/dictionary/logo
https://www.merriam-webster.com/dictionary/totem
https://www.merriam-webster.com/dictionary/trademark
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/symbol
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Ba danh từ thường dùng  cần phân bìệt: 
 

Thống nhất (  Unity ) , Lưỡng nhất: Cặp đôi ( Duality ), Tam vi nhất Thể: Bộ Ba ( 

Trinity ) 

Being is a Unity. Existence is a Duality. Reality is a Trinity. 

There is a unity of being, a duality of existence, and a trinity of reality. 

Hiện hữu là một thể Thống nhất ( unified ). 

Có nơi dịch là: Sự tồn tại  không là Nhị Nguyên       

[ Sự tồn tại là  Cặp đôi, là Nhất nguyên lưỡng cực: Duality: 2 →1 )] 

Thực tế là một Bộ ba   ( Tam vị nhất Thể ) 

 

 

 

 

CHƯƠNG MỘT 

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu Biểu tượng 表象 từ Việt Nho 粤( 越 )儒 tới các Tôn giáo  

尊 敎 lớn trong nước .  

Việt Nho của chúng ta đã được kết tinh  結晶 từ nền Văn Hóa Hòa bình ( Thái Nho )  

文化和平(太儒 ) tại Thái Bình dương 在太平洋 cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 

ngàn năm qua Huyền thoại Thần Tane, khi  Tane lên thăm kho Trời thì được ban 

cho 3 thúng kiến thức 見識 và 2 hòn đá quyền lực  权力: 

 Ba thúng kiến thức hay Minh triết  明哲 ) : Three Baskets of knowledge   

 Hai Hòn đá quyền lực  权力 ( Two small stones ):  

Maori: Heaven Father; Aoraki: Earth Mother 

(Maori  & Aoraki mythology ) 

 

Vương đạo Việt Nho 王道粤儒 chính là gốc của Hán Nho 漢儒 vì Hán Nho đã sao 

chép Việt Nho, rồi đem xen dặm các yếu tố Du mục bạo động 要素遊牧暴動 của 
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Văn Hóa Du mục 文化遊牧 vào làm cho Việt Nho thành ra bá đạo 霸道  Hán Nho 

bắt đầu từ thời nhà Chu 周!   

Việt Nho là Nho của Viêm Đế Thần Nông mà đức Khổng Tử thuật lại từ Nghiêu  

Thuấn, dó là Nguyên Nho - gốc của Nho Vương Đạo - mang tinh thần Dân chủ, còn 

Hán Nho của Trung hoa  sao chép Nguyên Nho, do nhà Chu thêm các yếu tố bạo 

động của nền Văn Hoá Du mục vào mới thành ra Hán Nho bá đạo: Thứ Nho gây 

chiến tranh 戰爭, thực hành đạo tặc 盜賊 và bành trướng 彭漲.   

YẾU TỐ BẠO ĐỘNG DU MỤC: 

1. Tôn quân làm Thiên tử 

2. Trọng Nam khinh nữ ( Tạo ra cảnh Chồng Chúa Vợ Tôi ) 

3. Lập Luật Hình (Để xử tội người chống đối ) 

4. Lập quân đội chuyên nghiệp  ( Để đi xâm lăng ) 

5. Lập Hoạn quan ( Đầu cơ đàn bà ) 

6. Chiếm công vi tư. Phong đất cho chư Hầu . 

Bây giờ mà đi tìm những thứ xa xưa như cấu trúc chữ Nho, chắc có vị sẽ  cho là  

chuyện  nệ cổ vô ích, vì thời chữ Nho đã qua rồi.  

Chúng ta  biết chữ Nho là ngôn ngữ chung của vùng  Đông Nam Á, ngày nay Nhật 

bản, Nam Hàn và Trung cộng vẫn còn dùng, vả lại chúng tôi chẳng có câu Cổ nệ 

Kim gì hết, mà  cố ý đi tìm tinh thần Bất khuất của Dân tộc, tinh thần này đã giúp 

Dân tộc Việt Nam, một nước bé nhỏ hơn Tàu những 15 lần, thế màTàu đã mười 

mấy lần đem quân qua đánh chiếm  để tiêu diệt Dân tộc Việt Nam, suốt dòng Lịch 

sử  5 ngàn năm, Tàu đã cố tâm tiêu diệt Văn Hoá Việt Nam, nhưng đều thất bại. 

   Về vật chất tuy Việt Nam còn thua kém nhiều, nhưng về tinh thần thì Tàu lại thua 

Việt Nam nhiều phen, Tàu thuộc dòng dõi Du mục bạo động vô Văn hoá, nhờ học 

mướn viết nhờ mà có Hán Nho, tới nay tuy Tàu đã dụ được nội Thù làm tay trong, 

nhưng vẫn không không thực hiện nổi thâm mưu diệt chủng Việt Nam. 

Một điều mà chúng ta đừng quên là 70% Dân Tàu thuộc Đại chủng Việt, là anh em 

của Dân tộc Lac Việt  chúng ta,  các thành phần cầm quyền xưa nay đều thuộc nòi 

Du mục bạo động  mới là kẻ  thù truyền kiếp của  chúng ta, Hiên Viện hoàng đế, 

Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế. Mao Trạch Động, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, 

Tập Cận Bình là những đại biểu chói chang về hành tung Tham tàn và cuồng bao. 

Để chống với  lũ Tham tàn và Cuồng bạo, chúng ta phải chấn hưng lại Tinh thần  “ 

Chí  Nhân ( People Love ) và Đại Nghĩa ( Social justice ) “ để  “ đoàn kết được toàn 

dân “ thì khi đó mới ngăn chặn được kẻ  thù  truyền kiếp mà  vùng lên  vực dậy. 

Nên nhớ  Nho của Tàu là  Nho không gốc không ngọn. Tàu Không có gốc Dịch lý, 

Dịch chỉ có độc cực Rồng mượn của Viêt , Không nền tảng gia đình là vì chỉ có Hà 

đồ ( sách Cha  ) mà không có Lạc Thư ( sách Mẹ của Lạc Việt ) nên gây ra cảnh  “ 
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Chồng Chúa Vợ Tôi “, Văn hóa Tàu lại  có bản chất bạo lực, có gốc từ Văn Hóa Du 

mục, nên luôn gây chiến tranh để cướp bóc  và bành trướng.  

Nho có ba nền tảng: Dịch lý, Tam tài và Ngũ hành mà Tàu không có  gốc ngọn đầy 

đủ, vì Hán Nho là của ăn cắp, nên chỉ dùng để ăn cướp được mà thôi! 

Vậy muốn có lại tinh thần Bất khuất của Dân tộc thì chúng ta phải tìm  nơi  tinh 

thần Việt Nho.   

“ Như chúng ta đã biết, chữ Nho được cấu tạo 构 造 bởi sáu cách (gọi là Lục Thư – 六

书). Đó là: tượng Hình ( 像形), hội Ý (会意), chỉ Sự (指事), hình Thanh (形声), giả 

Tá (假借) và chuyển Chú (转注). Lý thuyết là vậy, trên thực tế, “giả tá” và “chuyển 

chú” là những cách sử dụng chữ (dùng chữ có sẵn để biểu đạt  ( 表达 )một khái niệm  概

念 mới), chứ không phải là một cách tạo nên chữ mới. “( Nguồn internet ) 

Quan trọng  觀重 nhất trong chữ Nho 儒 là  “ chữ tượng Ý ( ideogram 像意  ) tượng 

Hình  ( hieroglyph 像形 ) , mỗi chữ có Cấu trúc (  Structure  构築 ) đều mang ý  

nghĩa của Văn Hoá,  của Triết lý, nên bỏ chữ Nho là bỏ Tinh hoa 精華  ( 

quintessence, crystal ) của Văn hóa Việt tức là Việt Nho, đó là lý do làm cho Dân tộc 

Việt Nam  “  Lạc Hồn 落魂 Dân tộc 民族  “   nên bị sa đọa 蹉墯 mà đi hoang 荒.  

Chúng ta để ý xem, trong các câu tiếng Việt thường có nhiều chữ Nho, trong khi 

tiếng Việt chỉ có khả năng chuyển tải ngôn ngữ, thì mỗi chữ Nho đều có cơ cấu  

mang ý nghĩa  thâm sâu   ( Gốc / Ngọn ) về Văn hoá và Triết học,  Nho là thứ chữ 

Tượng Hình ( Hierograph ), Tượng Ý  ( Ideogram ), hình Thanh  ( onomatopoeia )  

 Đặc biệt mỗi chữ Nho là một  Biểu tượng,  nhất là về Linh Ngữ (spiritual language ) 

囹 圄 linh Tự  ( sacred letter ) 囹字 nghĩa là ngôn ngữ  mang tính chất tổng hợp 總

合, giúp chúng ta đi vào  nguồn Tâm linh ( spirituality ): nguồn năng lụợng Tình 

Thương -  Bản Tính của con Người -;  còn tiếng Anh có tính chất chi tiết chính xác 

nặng về Lý trí nên lại giúp nhiều về đường Khoa học Kỹ thuật. 

Chúng tôi không có nghiên cúu về cấu trúc chữ  Nho. chỉ mới nhận ra  một vài cách cấu 

trúc  tài  tình của chữ Nho: Chữ Nho có 214 bộ  đầu  hay bộ  thủ (  radical: ngữ căn 

).Mỗi chữ đều có  phần nền tảng là ngữ căn – với Ý  nghĩa gốc của từng chữ - , sau đó 

thêm vào  những  phần khác  mang thêm vài ý nghĩa khác nhau vào nên lại có ý nghĩa 

tổng  hợp   : 

Một số Cấu trúc của Chữ Nho 

 Chúng ta cần để ý  là  các danh từ của Tây phương đều có Định nghĩa rõ ràng, còn 

chữ Nho thì lại có Định nghĩa nằm trong cấu trúc từng chữ. Cấu trúc  gồm Căn ngữ 

( Radical ) và một số chữ khác  có nghĩa liêm quan được ghép vào, do đó mà cần 

phải hiểu nghĩa chính của Ngữ căn,  cũng như ý nghĩa các thành phần ghép lại, nên 

ý nghĩa của Chữ mang tính cách tổng hợp,  cho ta thấy rõ ràng  căn nguyên của 

Chữ, giúp cho sự hiểu biết  rõ ràng đến nơi đến chốn.    

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E4%B9%A6/7841
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E4%B9%A6/7841
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Nét đặc trưng của Ngôn ngữ Việt là  nét gấp đôi ( Two foldness ) mang ý nghĩa 

Lưỡng nhất theo Dịch lý  Âm Dương Hòa như Thiên / Địa,  Sơn / Thủy,  Thân / 

Tâm, Nhân / Nghĩa , Hư / Thực, đi /đứng , học / hành, ăn / ở   . . ., nên cần đi sâu vào 

để cảm nghiệm  mới hiểu rõ  tinh thần Dịch lý trong đó. 

Chữ Thiên  天 

1.- Trời, bầu trời; 2. tự nhiên; 3. Ngày 

Chữ Thiên gồm 2 nét  ngang 二,  tượng trưng cho Thiên Địa và  chữ Nhân 人 

ở dưới nối kết Thiên Địa với nhau, nên mới có Thiên Địa  Nhân thành Tam Tài 

Chữ Địa  có hai  dạng : 埊 = 地 

Chữ Địa 埊 gồm 3 chữ : Sơn 山: Núi ở trên; Thủy: 水 Nước ở giữa; Thổ 土: Đất ở  dưới 

ghép lại.  

Chữ Nhân人 

Chữ Nhân  人 gồm  nét phẩy丿 ( Hữu nhậm ) và nét mác 乀  ( Tả nhậm) giao nhau ( 

lưỡng   nhất ), đây là nét  (đối cực) gấp đôi theo Dịch lý như Tinh thần / Vật chất, Trời 

/ Đất, Núi / sông . .. 

天   埊   ( 地 ) 人 là 3 biểu tượng  chính của Vũ trụ 

Chữ Tâm 心 

Chữ Tâm 心  có lẽ  Thuộc bộ Ất  乙 ( Ruột) .  Chữ Tâm bên trên có 3 chấm: Chấm bên 

Trái  tượng trưng cho Nhân  ( Tả nhậm, sống thuận Thiên) , 2 chấm bên Phải tượng 

trưng cho Thiên Đia. Bộ Ất là cái ruột của  Thiên  Địa. Vậy Nhân là cái Ruột của 

Thiên Địa ( Hay Tinh hoa của Trời Đất ). 

Xưa nay người ta cho Tâm của con Người là Trái Tim, theo Khoa học ngày nay chúng 

tôi  được biết là Bộ não của con Người:  

Bán cầu não Phải  chủ Tình, bán cầu não Trái chủ Lý, hai bán cầu được nối nhau bởi  

cầu nối Corpus Callosum.    Cầu nối là xa lộ giúp hai bán cầu trao Tình đổi Lý với 

nhau sao cho “Tình Lý  tương  tham “ hay Lưỡng nhất ( Dual unit ), giúp con người 

sống  công bằng  mà hòa với nhau. 

 Chữ Tư 思 

思 = 田  Điền: Ruộng +心 Tâm: tấm long 

Tư là tấm lòng  ( cách suy nghĩ ) của người có ruộng tức là theo Tinh thần khoan nhu 

của  nền Văn Hóá Nông nghiệp.  

Chữ Việt  粤 [ 越   戉  鉞  ] 
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Phần trên của chữ Việt ( không tìm ra tự dạng ) 

‘ Chữ Việt gồm 2  phần, trung tâm phần trên có chữ  Mễ 米 là gạo  của Lúa nước,lúa nước 

là nền tảng của Văn Hóa Nông nghiệp mà Đức Khổng Tử  thuật là nền Văn Hóa  “  

mang bản chất  “ Khoan nhu  dĩ giáo  “  

Khoan 寛  ( Rộng rãi ) nhu.         Nho  儒 =亻(nhân人đứng) + 需 (nhu ) 

亻: Nhân đứng là  con người 

Nhu 需:nhu yếu thâm sâu của con người , đó là Thực  ( nhu cầu vật chất ) Sắc  (  

 nhu cầu sinh lý và truyền sinh ) Diện (nhu cầu tinh thần : Nhân phẩm  ) 

Phần dưới  của chữ Việt  (粤) là hình cái búa Việt ㄎ 

 
Hình búa Việt 

‘ Phía Trên  Búa  có 2  Giao long giao tay giao chân với nhau ( gọi là cài hoa kết hoa ) hay  

gọi là lưỡng nhất ( dual unit : 2 →1).  

Phía dưới có 3 người đội lông chim đang dơ tay múa ( Dân Lạc Việt )  và hình 3 con nai 

gạc. ( Nhìn kỹ vào hình khắc nơi thân búa )  

Hai số 2 - 3 là bộ huyền số của Việt Nho:  2 – 3, 5 ( 2 + 3 = 5 ) 

 

1.- Số hai là Dịch lý có nguồn từ  Ngọc Long Toại - cặp đối cực  Trống / Mái - cũng như 

cặp Tiên / Rồng,  các cặp đối cực được tổng quát hoá thành  Âm Dương , Khi Âm 

Dương lưỡng nhất thì Âm Dương Hòa.      

2.-  Số 3 là Tam tài; Con người to lớn được  ngang hàng cùng Trời Đất, vì con Người là 

Tinh hoa  của Trời Đất. Trời là Thiên Hoàng, Đất là Địa Hoàng, thì con Người dĩ nhiên là 

Nhân Hoàng  ( không có phạm thượng ) . 

3.- Số 5  là nguồn Tâm linh: Nguồn năng lượng Tình thương. ( E = mc2 ,Einstein ) 

Vậy chữ 粤 là Biểu  tượng cho nền Văn hóa Việt,  không những có Văn Học nghệ 

thuật  ( Literature and Art )mà còn có phần quan trọng là Triết lý Nhân sinh  ( 

Philosophy of Human Life ) : Thực 食, Sắc 色, Diện.偭 

Phần này các nhà làm Văn Hoá cũng như  có Tôn giáo thường lờ đi ,vì cho  Bản năng  là 

thấp kém, nhưng bỏ phần  nền tảng này  là  vong Nhân, vong Thân! .  

Chữ Việt: 越 

越 =走 Tẩu ( Chạy ) +戉 ( Việt: vũ  khí  của người  Việt  xưa ) 
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[  chữ Qua  戈  ( can qua ) và chữ Tuất  戌 hơi giống chữ Việt 戉] 

Chữ Việt  này là biểu tượng của cách đánh giặc  Bắc phương  của Dân Việt cổ, 

người lính vừa cầm  cái Lao Việt 戉 có cán dài và móc câu nhọn, vừa chạy rượt 

quân giặc trên lưng ngựa, phóng lao  giết giặc và  dùng móc câu kéo xác giặc xuống.  

( Nên nhớ phương tiện Di chuyển của Dân Du mục là Ngựa, còn phương tiện Di chuyển 

của người Việt là Thuyền. ) 

Vì chữ Việt 戉 gần giống với chữ tuất 戌 : con chó, nên bị xuyên tạc là người  Việt bị 

người Tàu đánh cho chạy như chó đuổi . 

Thực ra không cuộc xâm lược  nào của Tàu mà  người Việt bị thua  cả. 

Vậy chữ Việt  越  này là Biểu tượng cho cách bảo vệ Quốc gia  của người Việt cổ. 

 

Chữ Kỳ  ( Thị )  示 

Chữ. 示: thiêng liêng.  Chữ  Kỳ viết tháo礻 

Từ điển phổ thông 

1. Thần đất 

2. làm cho yên lòng 

3. cả, lớn 

Từ điển Thiều Chửu 

① Thần đất, cùng nghĩa với chữ kì 祇. 

② Một âm là thị. Bảo cho biết, mách bảo. Nay thường viết là 礻. 

Từ điển Trần Văn Chánh 

(văn) Thần đất (như chữ 祇). 

T.G.Kim  Định cho biết chữ kỳ  là chữ Khoa đẩu ( 科斗 chữ Nòng nọc. ( ấu thể của loài 

cóc nhái ) của Lạc Long, người ta  tìm sách  trong vách nhà của  Khổng Tử được viết 

bằng  chữ Nòng nọc thuộc dòng Rồng Lạc Long,.còn dòng Âu Cơ thuộc dòng Chim Tiên 

thì  có chữ Chân Chim gọi là Điểu tích tự 鳥 跡 字:Dấu chân chim, .hai thứ  chữ này đã 

thất truyền 

Trong chữ Kỳ 示 chúng  ta thấy phía trên có 2 nét Ngang, phía dưới ‘có  3 nét Dọc 

(đứng) 

T.G.Kim Định cho rằng 2 số 2  – 3 là  bộ Huyền số của Việt Nho : 2 – 3, 5 ( 2+3 = 5 ) 

  

Chữ Ý 意= 立 + 曰 +心 

立 Lập :  Đứng, Ngay bây giờ.  曰 viết: Nói rằng.  心 Tâm: Cái Tâm 

Ý là  hoạt động của Tâm dựng nên, thành tựu  ngay lúc bây giờ.  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%87
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Chữ Phúc 偪 

偪 =亻 Nhân đứng  (: Người  ) + 一 口 Nhất khẩu  (:Một miệng ăn ) + 田 Điền: Ruộng. 

Người xưa cho Phúc là người có ruộng.Ruộng đất là phương tiện  để  canh tác mà  nuôi 

sống hàng ngày. 

Chữ  Cử  Động  擧動 

擧 = 與 Dự ( : dự vào, tham gia vào  ) + 手 Thủ (: cái tay) 

     擧 Cử là dùng sức tay mà cử động 

動 = 重 trọng  (:nặng, quan yếu)+力 lực ( : sức khỏe ) 

Muốn động được thì cần phải ( quan yếu ) có sức khoẻ, do năng lượng mà có . 

Trên đây là môt số thi dụ để chúng ta nhận ra  Ngôn ngữ Văn tự  của Tổ Tiên đều mang 

theo ý nghĩa nền tảng của Văn Hoá,  của Triết học,nếu chúng ta  không hiểu rõ thì 

chúng ta  đã để mất một Di sàn vô cùng quý giá cho cuộc sống ngay đây và ngày sau. 

Vậy bỏ chữ Nho cũng là bỏ Tinh hoa  của Văn hóa  Việt  hay Tinh thần Bất khuất  

của Dân tộc .    

Xem ra từ trước tới nay, nền Giáo dục Bì  phu 敎育皮膚 (shortsighted education ) 

của chúng ta đã quên cái Gốc Ngôn ngữ Văn  tự 言 語 文 字 quan trọng này, nhất 

là Triết lý. Triết lý giúp cho có cái nhìn cùng triệt vấn đề để được chu tri ( holistic  

knowledge ) hầu thoát ra cảnh duy lý một chiều mà cãi vả vặt với nhau !.  

Lý do là  thấy Triết Tây là thứ triết lý niệm càng đọc càng không hiểu của những vị 

đã có đời sống cao sang, còn chúng ta thì cần thứ Triết lý Nhân sinh làm nguời cho 

mọi người. 

Khi  học tiếng Việt thì thấy tiếng Việt dễ quá, cũng như khi tiếp xúc 接 触 với văn 

minh Tây phương 文明西方 thấy sáng lạng quá, nên các vị Tân học bài bác  新學排

駁  chữ Nho, đả kích Văn hóa Việt 打击文化粤 , cho là quê mùa lạc hậu, 落後 đã 

quá đát, lại nữa  chữ Nho thì phức tạp 複 雜 khó nhớ,  (  nên phải sôi kinh nấu sử để 

nhớ kỹ hiểu sâu  ) nên hầu như đa số 多数 đã  chối bỏ Lịch sử lập quốc 歴史立國  

những 5000 năm của Tổ Tiên  mà đi hốt rác của ngoại nhân 外人, vì khi học Văn 

minh  Tây phương, thì mình chỉ vớ được cái vỏ hào nhoáng  bên ngoài của người ta , 

còn nội dung thâm sâu ẩn dấu bên trong cần phải tu dưỡng  修養 qua thời gian dài  

mới xây dựng nên, thì lại không biết lưu tâm 留心 đến, nên thay vì  học được Tinh 

hoa 精華 nước ngoài lại vớ phải  món rác độc dược 毒藥  giết người!. 

Nguyên nhân  原因 sâu xa là Khi không hiểu rõ  ý  nghĩa các danh từ về Tâm linh và 

Khoa học  thì không nhận ra  được tinh hoa của  Văn hoá và Triết học, làm sao  

không bị  Tham , Sân, Si  貪 嗔 癡 sai khiến,  không tu dưỡng  cách làm người tử tế 

thì  làm sao mà  không theo  phường đạo  tặc 盗 賊! 
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Tây phương  西方 theo Chế độ Dân Chủ Tự do 制度民主自由, nên mọi người có đủ 

mọi cơ hội 机会 và phương tiện 方便 để nên người có Tư cách 資格 và Khả năng 可

能 và cũng có vô vàn cơ hội 机会 để thành  Ma Quỷ 魔鬼.  

Dân tộc phương Tây 民族西方 có trình độ kiến thức cao 程度見識 ,  nhờ có Tư cách  

thuần hậu,  nên  họ chơi trò Dân chủ  được,  họ biết chấp nhận  đối phương , 執認对

方 chấp nhận dị biệt 執認異別 của nhau, họ cũng tự động 自动 sống theo tinh thần 

Hiến pháp 星辰憲法.   

Nhiều khi bàn một vấn đề, họ tranh biện nhau như mổ bò. tưởng là sau đó họ không 

còn  nhìn mặt nhau nữa, nhưng khi tranh biện xong, họ lại vui vẻ với nhau , vì kết 

quả của tranh biện  là  đạt tới lý Công chính ( Phải Người phải Ta ), chứ không phải 

Được  Thua! 

Đàng này, những tay Tham, Sân, Si  貪 嗔 痴 tự nhận là Bần Cố Nông 貧僱農, đã bị  

Mác 马克思 (Mã khắc Tư) Mao Trạch Đông 毛泽东  hớp  Hồn 吸魂, ăn phải độc 

dược Tây phương mà không hay, họ đã hăm hở  rước Mác  Mao  về  thay Tổ Tiên 

mà phụng thờ, mà nung nấu Hận thù 恨讎, lấy việc giết Đồng bào 同 胞 làm anh 

hùng 英雄 , cho việc cướp bóc là vinh quang 榮光!   

Thực ra, dó là  thứ cặn bạ nơi tinh thần Bạo động  暴动 và Duy lý 唯 理 của Du mục 

遊牧 nơi Tây phương. 

Hệ quả  con dân Việt đã  lâm vào cảnh  “ Huynh Đệ tương tàn 兄弟相殘, nồi da nấu 

thịt “, cùng nhau xé bọc Âu cơ Tổ mẫu ra từng mảnh,  gây cảnh phân hóa 分化 Dân 

tộc  làm cho cảnh nhà tan nước nát!  

Chừng nào còn quên Gốc Lập quốc tức là  “ Tinh thần  Dân tộc  “ Nhân Nghĩa, Bao 

dung 仁義包容 “ khiến Dân tộc không đồng lòng đoàn kết với nhau,  thì khi đó còn 

có một số đôn đáo 惇到 ra tứ phương ăn phải độc dược 毒藥, vì không hiểu trước 

đây Tây phương đã cống  hiến 貢 獻 cho nhân loại 人 類 ba tai họa 災禍 lớn, đó là 

chế độ Nô lệ,  制度奴隶, Đế quốc 帝国 Thực dân 殖民 và chế độ độc tài CS 制度獨裁

共產. 

Chế độ CS là con đẻ của hai chế độ trên, nên vô cùng hung hiểm 凶險, thế mà CSVN 

lại vớ phải đũa Thần  “ Hận thù giai cấp 恨讎階級 “, tưởng có sức mạnh vạn năng 

đem về  cứu nước, nhưng là sức mạnh phá hoại gây ra cảnh Huynh đệ tương tàn 兄

弟相殘.     

CSVN  lại  mặc nhiên  默然  ăn phải  bã mía “ 16 chữ vàng và 4 tốt “  của kẻ thù 

truyền kiếp 傳劫, đó là hợp lưu  合流 của chế độ chuyên chế 專制 Phong kiến 封建

中华 Trung Hoa  và vô sản chuyên chính quốc tế 無產專政国際 mà lập nên chế độ 

Dân chủ nhân dân chuyên chính 制度民主人民專征 nên vô cùng nguy hiểm 危险 

cho con người!.   
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Ngày xưa có người hỏi, đại khái 大概 là thứ gì nguy hiểm  危险 nhất cho Hồ ly , thì 

được trả lời là “ Hồ ly chính là mối nguy hiểm nhất cho Hồ ly 狐狸,  thì  nay chính 

CSVN  ( kẻ nội thù ) là nguồn hiểm nguy bậc nhất cho Dân Việt.    

Suy cho đến cùng, tầng lớp lãnh đạo 領導 CS đã đánh mất tình Người, đem hết 

nhiệt huyết  熱血 ra tôn thờ Vật bản 物夲, nên  chỉ biết đối xử  薱 處 với nhân dân 

人民 tàn bạo 殘暴 như súc vật 畜物! 

Nên nhớ chẳng có Hán Nho 漢儒 nào cả, đó là “ cách “ Dịch Chủ vi Nô  易主為奴“   

của Hoa Hán 崋漢 mà thôi, do đó mà chúng ta cần  đến chữ Nho của Việt Nho để  

nhận thức 認識 được tinh thần Dân tộc 星辰民族 nằm trong từng Chữ, từng Câu 

Việt Nho, chứ cây đũa Thần cứu nước không ở bên Tàu, bên Tây, bên Nga, bên Mỹ 

!     Đành rằng chúng ta rất cần học hỏi  khoa học Kỹ thuật cũng như tinh thần  nền 

Dân chủ  của Tây phương một cách khôn ngoan . 

Chữ Nho như là hơi Thở, là  của ăn Tinh thần 星辰 của Dân tộc Việt Nam, Tổ Tiên 

chúng ta đã Thể Đạo 軆 道  ( măc Đạo lý Nhân sinh vào Thân Tâm ) bằng cách  lập 

ra và phỗ biến 普徧 Ca dao Tục ngữ  歌謠俗語, làm cho  tinh thần Nho đã thấm 

nhuần vào trong huyết quản 血管 Dân tộc, chúng ta có thể tìm thấy trong lời ăn, 

tiếng nói, phong tục tập quán, khó mà tẩy xóa được, nên không giá trị   价値 nào có 

thể thay thế được, vì làm thế, thì gây ra cảnh phân hóa 分化 Dân tộc như đã từng 

trải nghiệm! 

Tuy  da số  多數 chữ Nho đã được giải nghĩa 解义 qúy vị nào muốn hiểu rõ thêm 

chữ Nho để hiểu sâu tinh thần Dân tộc thì cứ  dùng  “ Từ điễn Hán  ( 儒 Nho ) nôm  

辭典  漢? 喃.“  mà tra từng chữ Nho chưa rõ nghĩa.    

_____________________________________________________________________ 

Dùng  Google  để mở trang “ Từ  điển Hán nôm “  khi  đã  mở  ra,  muốn tìm chữ Nho thì  paste chữ  

tiếng Việt  vào  ô  ở đầu trang, rồi click vào  hàng chữ  “  Tra chữ  Hán “   thì nó sẽ  hiện ra ngay 

nhiều chữ  Nho  với nghĩa từng chữ, chọn lấy chứ thich hợp, click chữ đó cho nó hiện lên trong ô  tìm 

kiếm, shade chữ đó   rồi copy mà paste vào  file trong computer.    

 Ngược lại, khi  có chữ  Nho mà không hiểu tên  và nghĩa, thì paste  chữ đó vào ô tìm  kiếm, click vào 

hàng chữ  “ Tra Hán nôm” là nó hiện ra  cả tên chữ Việt và chữ Nho cùng nghĩa của chữ đó. 

________________________________________________________________________ 

  Ngoài ra chữ Nho cũng đóng vai trò quan trọng trong Văn hoá Việt,  để có ngôn 

ngữ  thích hợp  適 合 với giai đoạn  Toàn cầu Hóa 階段全球化 ngày nay, thiết tưởng  

Việt Nam cần có Tam giác ngữ  三 角 語  

1.- Tiếng  Việt rất thuận tiện cho việc chuyển ngữ  轉 語 

  2.- Chữ Nho   giàu tính chất tổng hợp cần cho Tâm linh 心靈 ( Nguồn Tình) 
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3.- Tiếng Anh rất chi tiết và chính xác cần cho Khoa học kỹ thuật 科学技術. ( 

Nguồn Lý ). 

 Đi vào Tâm linh để tu dưỡng nguồn Tình: Lòng Nhân ái để biết cách hành 

xử hòa với mọi ngươi 

 Đi vào Khoa học để trau dồi Khả năng,  giúp biết cách ăn nên làm ra. 

Một người có Tư cách và Khả năng là người đã phát triền toàn diện. 

Khi  con người có Lòng Nhân thì mới biết cách  “ ăn nên làm ra  “ và  “ cư 

xử hòa với mọi người  “, 

  

Trong cuốn này chúng tôi xin trưng ra một số chữ Nho  quan trọng của Văn hoá để 

độc giả  tuỳ nghi 讀者隨宜 hầu qúy vị 貴位 lưu tâm  留心 đến vai trò quan trong 

của chữ Nho. 

Khi đọc xong, xin qúy vị thử nghĩ xem, thử bỏ hết chữ Nho đi thì tinh thần của Văn 

Hóa và Triết học  của  Dân tộc còn lại  bao nhiêu ? 

Đây là vấn đề Cũ rất cũ, rất quan trọng với Vận mệnh Dân tộc, nhưng lại rất mới lạ 

với chúng ta ngày nay, vì sự  đô  hộ  của Bắc và Tây Phương gây nên sự cách biệt  

隔別 giữa hai thế hệ  世系 Cũ và Mới ( Generation gap ), nên chuyện Cũ xa xưa trở 

thành Vấn đề xa lạ khẩn trương 緊張 với lớp Trẻ hiện nay .   

Khi bàn đến những chuyện xa xưa này, chúng ta chịu khó tìm hiểu tinh thần Dân 

tộc qua các Biểu tượng  của  Văn hóa Tổ Tiên cũng như của cộng đồng nhân loại 共

同人類 , nên phải giải thích 解释 theo  lối Hình / Tượng 形 /像 hơi răc rối, chúng ta 

chịu khó tìm hiểu để giúp cho cuộc sống  sung mãn 充满 và có ý nghĩa hơn, quan 

trọng nhất là vấn đề Đoàn kết  Dân tộc 團結民族 chứ không phải đi  tìm thứ vớ vẩn  

mà  “  Cá nhân mình Thích “ hay  “ Không Thích “. 

Sở dĩ 所以 Chúng tôi  ghi chú thêm chữ Nho vào bài viết, tuy biết làm phiền quý độc 

giả 讀者 , nhưng chúng tôi chỉ xin gióng  lên tiếng  chuông để giúp chúng ta nhận 

diện 認面 lại vai trò quan trọng 觀重 của chữ Nho, của  tinh thần bất khuất 星辰不

屈 cũa dân tộc, nhất là tinh thần đoàn kết 团结.   

Tự  nhận 自認 là thành phần 成份 tinh hoa  精華 của dân tộc, sao 100 triệu Đồng 

bào cứ‘ để cho mấy triệu đảng viên CS  党員共產 đối xử  対處 như súc vật 畜物,  để 

bị tước mất quyền Tự do 自由 và quyền Tư hữu  私有 làm Người ? 

Đây là vấn đề 問題 còn bị khúc mắt, một số chúng ta đang bị mắc lừa Hoa Hán 华 

漢, nên chưa  hiểu ra  chẳng có Hán Nho nào , cũng chẳng có chữ Hán nào hết, mà 

là  của đánh cắp của Việt Nho tự ngàn xưa,  chẳng khác nào sản phẩm trí  tuệ  產品

智慧 của Tây phuơng  cũng như  Biển Đông ngày nay,  sở dĩ có cơ sự 機事 này  là  

do “ truyền thống Đạo chích  傳統盜跖“  Bắc phương đã được lưu truyền 流傳  từ 

Hiên Viên  hoàng đế 軒轅皇帝 cách nay chừng 4720 năm!  

Vấn đề này Triết gia Kim Định cũng như chúng tôi đã  viết rải rác nhiều nơi, có dịp 

chúng  tôi sẽ bàn rõ hơn . 
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CHƯƠNG HAI 

BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA 表象文化 

VIỆT NHO [ 粤 ] 越 儒 

[ 4901 năm  Kể từ  Họ Hồng Bàng 鴻龐  ] 

VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG 

炎 帝 神 農: Emperor Shen Nong  

 

 
 

Thần Nông 神 農: Là Tổ  3 đời của Đế Minh 帝明. Đế Minh là Tổ 3 đời cũa Lộc Tục 

祿續 tức là  Lạc Long quân 洛龍君. Lạc Long Quân là vương Phụ 王父 của Quốc 

Tổ Hùng Vương . 囻祖雄王   

Viêm Đế Thần Nông  sáng tạo 創造 ra nền Văn Hoá Nông nghiệp 文化農業 và 

ngành Đông Y  東醫. 

“ Theo truyền thuyết  Thần Nông 傳說神農 sống cách đây khoảng hơn 5.000 năm và là 

người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa, cũng như phát triển nghề làm thuốc trị 

bệnh, cho nên trong dân gian 民間  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). “ 

( Nguồn : internet ) 

Đức Khổng Tử thuật lại nền Văn Hóa phuơng Nam, đó là Nguyên Nho thuộc Hành 

Hỏa  ( (火) của Viêm Đế  ( 炏) Thần Nông . 

Triết Gia Kim Định khai quật  開掘 lên nền Văn Hóa Đông  ( 3 ) Nam ( 2 ) 文化東 

南 gọi là  Nguyên Nho  元 ( 原 ) 儒 có Cơ Cấu  2 - 3 , 5 và được  Hệ thống Hóa 系統

化 thành:  

Việt Nho & Triết Lý An  vi, với : 

[ 粤 ] 越 儒 & 哲 理 安 為 
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  Bộ Hưyền số 玄數: 2- 3, 5 ( 2 + 3 = 5 ) 

( Xem cuốn Văn Hóa Đông Nam của Viêt Nhân trên vietnamvanhien.net ) 

 

KHỔNG TỬ 孔子 

 

 
Khổng Tử  có  là người  Hoa Hán 崋漢 hay thuộc Đại  chủng Việt 大穜粤 cũng 

không mấy quan trọng, nhưng rõ là Khổng Tử đã  thuật lại Nền Văn Hóa phương 

Nam  ( Nguyên Nho ) của Tỵ Tổ Viêm Đế Thần Nông của Việt Nam.    

 

 
 

Tượng đồng ÂU CƠ & LẠC LONG 鷗姫 洛龍  Tượng  HÙNG VƯƠNG  雄王 

 

 
HÌNH TIÊN RỒNG:  BIỂU TƯỢNG CỦA  

MẸ ÂU CƠ: NON NHÂN 
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CHA  LẠC LONG: NƯỚC TRÍ  HAY NGHĨA 

CON HÙNG VƯƠNG: HÙNG DŨNG: BAO DUNG\ 

 

 

NGUỒN GỐC   

HUYỀN THOẠI TIÊN RỒNG 

玄 話 僊 滝 

BIỂU TƯỢNG CỦA TINH THẦN BẤT KHUẤT 

                    星     辰    不   屈 

 CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

   民  族   越  南 

 

Nguồn gốc của Huyền thoại TIÊN RỒNG 

Trong  Đồ - Thư hợp nhất 

圕 書 合 一 

 
Hình Hà đồ  河圕 ( Sách Cha )      Hình Lạc Thư 濼書 ( Sách Mẹ ) 

Trong Hà đồ có 25 nốt trắng ( Dương ) và 30 nốt đen (Âm ) 

Trong Lạc Thư có: 25 nốt trắng ( Dương )  và  20 nốt đen (Âm) 

 

Đồ + Thư:  Cha: 25 +25 = 50  nốt trắng      &     Me: 25+ 20 = 50  nốt đen 

Cha + Mẹ : ( 50 )  Dương = Âm  (  50) → NAM NỮ  bình quyền 

50 + 50 = 100→Nguồn gốc 100 trứng 100 con: Huyền thoại TIÊN RỒNG 

Vậy Huyền thoại Tiên Rồng biểu tượng cho: 

GIA ĐÌNH:  VỢ CHỒNG BÌNH ĐẲNG 平等 

“ TINH THẦN BẤT KHUẤT  “ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM: 

NHÂN ÁI /  CÔNG CHÍNH →  HÙNG / DŨNG 

仁 愛   /   公 正  →    雄 / 勇 



- 20 - 

 

HAY 

NHÂN / NGHĨA lưỡng nhất → BAO DUNG 

仁 /  義  两 一 ( 2  → 1)   →   包 容 

Vậy: 

Tiên Rồng không là chuyện hoang đường,mà là nền tảng của Gia đình,  

trong đó Vợ Chồng bình đẳng với nhau  và cũng là Tinh thần Bất Khuất của Dân 

tộc Việt Nam. 

Do không hiểu Biểu tượng Tiên Rồng, cho là chưyện hoang đường, nên một số bị 

Lạc Hồn Dân tộc,rước Hồn Ma quỷ về Thờ, lấy cớ ngụy biện mà giết hại nhau!  

 
Khác với Tôn giáo chuyên lo đi vào lãnh vực Tuyệt đối, Việt Nho lại vừa: 

Suy tư 推思 đi vào Thế giới Hiện tượng tương đối  mà lo việc: TU, TỀ, TRỊ BÌNH  

và  cũng vừa Quy tư 歸思 về nguồn Tâm linh sao cho  cuộc sống:  

Tâm linh 心靈 / Khoa học 科学  được Lưỡng nhất. 

Tiếc thay! 

Dân tộc có Viên Ngoc quý ( Ngọc Long Toại  玉 朧 璲  ) Tổ Tiên giối lại  cho trong 

tay, thế mà không nhận ra, không biết dùng để trau dồi Thân Tâm cho sung mãn, 

充满 nên viên Ngọc qúy đã trở nên vô dụng 無用 , cũng hoài 坏 Ngọc đí!   

( Xin xem Ngọc Long Toại trong truyện Việt Tỉnh)   

 

VIỆT NHO 

( Primitive  Confucianism :COJUP 原 (元) 儒 NGUYÊN NHO  ) 

COJUP:Community of JU  < : meek : khoan nhu 寬柔 > people   ) 

 

NGUỒN GỐC CỦA VIỆT NHO 

NHỮNG NHÂN VẬT SÁNG TẠO VĂN HÓA 

CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆT大種.  

人 物    創  造  文化 

VIỆT NAM LÀ NƠI ĐƯỢC KÝ THÁC 記託 NHIỀU HƠN HẾT 
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BÀN CỔ  盤古 

 

    
Ông BÀN CỔ ( Bành Tổ ) ôm Thái  cực Âm Dương 

Ông Bàn Cổ: người Dao thuộc Đại chủng Việt. 

 

VÔ CỰC: “  Hỗn mang chi sơ . Vị phân Thiên / Địa “ . 

VÔ CỰC phân cực  thành THÁI CỰC ÂM  DƯƠNG 

Viêm Đế THẦN NÔNG  神 農  

 

   
Hình Viêm Đế THÀN NÔNG 

Vị khai sáng ra nền Nông nghiệp & ngành Đông Y 

& 

Nền Văn Hoá Đông  ( 3 ) Nam ( 2 )  của phương Nam 
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TOẠI NHÂN: 燧人 

神火Thần Lửa 

Nhờ phát minh ra Lửa,giúp nấu chín Thực phẩm 

và đốt Rẫy để gieo trồng 

 

HƯU SÀO 有巢 

Ông Hữu Sào làm Nhà trên cây như Chim làm Tổ ( gốc của chữ Tổ Tiên ) 

Trời trên  - Nhà ở giữa  -  Đất dưới 

Gốc của thuyết Tam Tài 

 

 
Làm nha trên cây để tránh thú dữ 
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NỮ OA   PHỤC HY  女娲 伏羲  

 

           
 

NỮ OA (  Con gái của Viêm Đế ) đội đá vá Trời  để sửa lại Ngũ hành : Thiên 

bất  túc Tây ( 4 ) Bắc   ( 1 ) Địa bất mãn Đông  ( 3 ) Nam  ( 3  ): Do Thần 

Cộng Công húc vào núi Bất Chu.   

 

NỮ OA khi chết biến thành  Chim Tinh Vệ: thuộc Nòi  Chim Tiên          

   PHỤC HY sáng tạo ra Dịch nét với nét đứt  - -  (Âm ) nét liền  - ( Dương) 

Phục  Hy có biệt hiệu là Thanh Long; Rồng xanh, thuộc Nòi Rồng . 

Hai Ông Bà thuộc dòng giống Tiên Rồng 

 

 
 

Nữ Oa/ Phục Hy quấn đuôi nhau   HìnhVuông ngoại tiếp 

BIỂU TỰỢNG TRỜI / ĐẤT HÒA HỢP: MẸ TRÒN / CON VUÔNG 

Tròn Vuông còn là Biểu tựợng cho Nét Cong Duyên dáng của Việt Tộc hay lối sống 

uyển chuyển ở đời. 

Ý NGHĨA THIÊN VIỆN ĐỊA PHƯƠNG 天圓地方:MẸ TRÒN CON VUÔNG 

MẸ TRÒN CON VUÔNG  ( TRỜI / ĐẤT GIAO THOA: 

HÌNH VUÔNG NGOẠI TIẾP 外接 ) 
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“ Chύng ta thường dὺng thành ngữ “Mẹ trὸn Con vuông” để chỉ việc sinh sἀn thuận lợi 

生產順利 sau khi sinh Mẹ cῦng khoẻ mà Con cῦng mᾳnh. Nhưng tᾳi sao lᾳi là “trὸn” và 

“vuông” mà không ph ải bất cứ hὶnh thù  形雔 nào khác? 

Thực tế, điều này xuất phát từ quan niệm  觀 念 cὐa người xưa, cho rằng Trời trὸn  ( Vô 

biên) , Đất vuông ( Hữu hạn ).  

Con người do Trời sinh ra, do Đất nuôi dưỡng, nên cῦng phải Vuông Trὸn như Trời 

Đất thὶ mới trọn vẹn, an ổn 安 稳.  

Điều này thấy rō trong sự tίch  事 跡 bánh Chưng, bánh Dầy. 

Hoàng tử Lang Liêu 黃 ( 皇 )子 俍 廖 nằm mộng được Tiên ông 仙翁 hướng dẫn làm 

bánh DầyTrὸn tượng trưng 象徵 cho Trời, bánh Chưng vuông tượng trưng cho Đất để 

chỉ sự hoà hợp 和 合 với Trời Đất, Tạo Hoá. 造化 

Nhờ đem hai thứ bánh này lên dâng Tổ Tiên mà Hoàng tử được Vua khen và truyền ngôi 

cho.” 

 

Những nhân vật trên là nhân vật Huyền  sử  ( legendary character 人物玄史 ) của 

Đại Chủng Việt 粤, nhưng Tàu  đã lần lượt đem làm nhân vật Lịch sử  ( Historic 

character 人物歴史 ) của Hoa Hán, 華漢, nhân vật càng xưa thì lại được đưa vào  

sau hết, Bàn Cố 班固 đã đem Bàn Cổ vào  Sử Tàu thời nhà Hán .     

Nhà Hán   một mặt  tôn vinh Nho làm Quốc giáo, mặt khác lập ra Gác Thạch cừ, 石

渠 , cử 50  nhà Bác học ( Thâm Nho ) cạo sửa, thêm bớt, xuyên  tạc 穿凿 Nguyên  

Nho thành Hàn Nho bạo động  bá đạo 漢 儒 暴 动 霸 道. 

Vì có sự  giao lưu 交流 giũa hai nền Văn Hóa Việt và Trung Hoa qua thời gian lâu 

dài, nên xưa nay khi nghiên cúu 研究 Văn Hóa, người ta lầm tưởng rằng Nho là của 

Tàu và khi nghiên cứu Nho của Tàu chỉ nghiên cứu từ thời Tần Hán 秦漢 trở 

xuống, khi đó mọi sự cạo sửa, thêm bớt xuyên tạc Nguyên Nho của Tàu đã làm 

xong, nên chẳng thấy được mớ  hỗn tạp 混杂 trong Hán Nho, tinh thần Vương đạo 

và Bá đạo 王道 霸道 chống nhau trong đó mà chẳng ai hay, các nhà Nho khi  gặp 

hai chữ chữ  “ Tử viết 子 曰  “ là tin ngay, rồi cứ cùng nhau “ tầm chương trích cú 

寻章 摘句 sao  cho giống Tàu “, và cứ như thế  mãi đến thập niên 50, 60 của Thế kỳ 

20, Triết gia kim Định đã nhận ra Hán Nho là mớ hổ lốn giữa Vương đạo của nền 

Văn Hoá Nông nghiêp và nền Văn Hóa bạo động của Du mục. 

Với kiến thức uyên thâm 見識淵深, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Latinh , 

nhất là chữ  Nho ( Khi ở bên Pháp, giáo sư Kim Định đã  học 10 năm “ Hautes 

Études Chinoises )  nên tham khảo 参考 được những sách qúy của  Đông, Tây, Kim, 

Cổ, cùng với lòng yêu nước thiết tha, qua 50 năm miệt mài  T.G.Kim Dịnh mới khai 

quật 開掘  ( excavate ) lên Việt Nho và Triết lý An vi từ lớp bụi dày đặc của Thời 

Không qua hàng ngàn thế kỷ.  
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Sáng kiến độc đáo của T. G. Kim  Định là vượt qua thời Tần Hán, lên tới  Hoàng 

Nho 黃 儒 mãi tới gốc nền Văn Hoá Hoà Bình tại Thái Bình dương cách nay chừng 

12 ngàn năm tớỉ 30 ngàn năm. 

Quan trọng hơn nữa là  nhờ khoa Huyền sử 玄史  ( Legend ) mới nhận ta nguồn 

sáng tạo Văn Hoá cũng như nhân vật sáng tạo Văn Hoá 人物創造 文化. 

 Nhờ khoa khảo cổ 考古 ( Archeologgy ) và Di truyền 遗传 ( Genetics ) , và Nhân 

chủng học 人種学 (Ethnology ) mới khám phá ra  Di sản Cổ vật và Cổ nghệ, 遺產古

物 古乂 , đây là những Hình  形 ( Vật chất )  mang theo   Tượng  像 ( Tinh thần   星 

辰 ) của Tổ Tiên 祖先.    

Nhờ  C14  định tuổi được Cổ vật mới  theo dõi  được lốt chân của Tổ Tiên xưa qua 

các giai đoạn kiến tạo 建 造 Văn Hóa . Ngày xưa người ta cứ tưởng chuyến tàu Văn 

hóa đi từ Bắc tới Nam, nhưng T/G/ Kim Định đã nhận ra chuyên tàu Văn hóa lại đi 

từ Nam lên Bắc, sự  Biển tiến do Hồng Thủy đã chứng minh điều đó. 

   

Cơ cấu luận  机构論  structuralism ) và  khoa Huyền số 玄數  (mystical numbers ) 

giúp nhận ra  Cơ cấu ( Structure)  và Ý nghĩa của Cơ cấu cũng như Mạch lạc nội  

tại  (脈絡 內 在 Coherence interne ) của Văn Hoá .   

Ngành Tâm lý miền sâu ( 深度心理学  Depth psychology ) giúp nhận ra Sơ nguyên 

tượng 原始雕像 thuộc Nguyên lý Mẹ, chính là Tiềm thức cộng thông  潛識共通人類 

( collective unconsciousness ) của Nhân loại 人類 (类  )  

Sơ nguyên tựợng (初原像 Archetype )  về Nguyên lý Mẹ  ( Mother principle ) là mối 

Tình bao la của người Mẹ mà ai ai cũng cảm nhận  感 認 ( feel )  và thể nghiệm 体駖

(experience ) từ  lúc lọt lòng cho đến lúc qua đời . Đây mới là  Điểm Đồng quy ( 同歸  

concurrent ) của Nhân loai. 

Các Hình Tượng của  Huyền Tổ  Mẫu Âu Cơ, của Quan Thế Âm Bồ Tát, của Đức 

Bà Maria  . . .  là thuộc Sơ Nguyên tượng của Nhân loại. 

 Sở dĩ T.G. Kim Định bao quát 包括 được các lãnh  vực 嶺域 vừa rộng vừa sâu như 

thế là nhờ quán thông  貫 通  được Tinh thần Triết học Đông và Tây, giúp có cái 

nhìn tinh vi  精微 sắc bén và  cái trực giác 直覺 bao quát 包 括được cả Đông, Tây, 

Kim , Cổ 東西今古. 

   

  Tuy là một giáo sư Đại học về Văn Khoa 文科,Triết học 哲学, Thần học, 神学, một 

Linh mục Công giáo 靈牧天主敎, nhưng trên hết Kim  Định 金定vẫn là một Công 

dân 公民 yêu nước Cô đơn 孤单.  

Như một Cô Hồng thiên ngoại 孤鴻天外, một mình một cõi trong quảng Thời gian 

mất  hút và Không gian mênh mông, cùng với công trình mịt mù  to lớn, một mình 
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Kim Định khó mà hoàn tất 完畢 được, nên khi nào cũng rên rỉ là “ không kịp nữa 

rồi !  và  quả  là  như thế!  

Tuy đã viết được 46 cuốn, nhưng vẫn chưa kịp hoàn tất Bộ sách Dân tộc gồm  4 

pho: Kinh 經, Triết 哲, Sữ, 史 Văn  文 như hằng mong ước, xem như là Thánh Kinh 

聖 經 của  Dân tộc 民族 để neo Hồn Dân tộc khỏi đi hoang.    

Trước khi qua đời  T.G. Kim Định đã nhờ  hai giáo sư Đại học  教師大学 nổi tiếng 

đúc kết  lại công trình 工程 và dịch ra ngoại Ngữ  外 語 để giới thiệu 介紹 cho giới 

Trẻ sinh viên 生員 trong và ngoài nước, nhưng mãi tới nay vẫn chưa thấy tăm hơi!.   

Vì  đi ngược dòng Đời không giống ai xưa nay, tuy đã lao đao 劳 忉 với công trình 

工 程 quá rộng lớn, lại còn phải chịu búa rìu Dư luận 舆论 từ nhiều phía, ngoài ra 

còn  bị ngô nhận 誤 認 đau  lòng không nói ra được, tới nay vẫn chưa giải toả 解 剉 

được, chừng nào Công trình  có  bơm được sức sống dạt dào vào Dân tộc giúp cùng 

nhau vuơn lên, thì  khi đó mới mong !    

 Chúng tôi cũng đã miệt mài 35 năm nay, dùng tài liệu khám phá độc đáo của T.G. 

Kim Định đã tổng hợp được 30 cuốn lớn  mỗi cuốn trên dưới 1000 trang, và hơn  

một trăm mấy chục vấn đề về  Việt Nho và Hán Nho  cũng như tinh thần đấu tranh 

giữa Dân chủ và Độc tài   trong  lãnh vực Văn Hóa .    

Chúng tôi không đủ  sức  viết  Bộ sách Dân tộc, tuy đã  có  đường hướng  và  và  một 

số  tài   liệu căn bản, nhưng cần phải có nhân tài vật lực人才物力 của Quốc gia  国

家 mới mong  hoàn thành 完成 được. 

Tất cả các sách của T.G. Kim  Định và của chúng tôi đã được đăng trên trang mạng 

vietnamvanien.net. Chúng tôi đang trông chờ lớp trẻ có nhiệt huyết tiếp tục công 

trình. 

Ý NGHĨA CỦA  VÔ CỰC ( Infinity ) 

 

  VÔ CỰC nhi  THÁI CỰC  (  Ultimate Supreme ) 

無 極  而 太極 

↔    

1.- VÔ  CƯC  無 極 ( Infinity ) 

“ Vô cực là một ý tưởng về một cái gì đó không có hồi kết. Nói chung, nó là một cái gì 

đó không có bất kỳ ràng buộc nào. Đó là trạng thái vô tận hoặc không có giới hạn về thời 

gian, không gian hoặc số lượng khác.  無 極: Tột cùng “ 

“ Một tập hợp 集合 số có thể được định nghĩa  定义 là vô hạn 無限 nếu tồn tại 存在 sự 

tương ứng 相應 một-một giữa tập hợp 集合 đó và một tập hợp con thích hợp  適合 của 

chính nó. 
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Chúng ta hãy xem xét một ví dụ x + 1 = x, điều này chỉ khả thi 可施 khi x là một số vô 

hạn. Việc thêm 1 sẽ không dẫn đến thay đổi số ban đầu. 

Một cách khác để biểu diễn một số vô hạn là 1 / x , khix → 0 

Điều thú vị nhất về vô cực là – ∞ <x <∞,  là cách viết tắt của toán học cho âm vô cực nhỏ 

hơn bất kỳ số thực nào và vô cực dương lớn hơn số thực. 

Ở đây, “x” đại diện cho số thực.”  

2.- THÁI CỰC 太極 ( Ultimate Supreme ) 

 

Hình Thái cực đồ tạo thành từ bóng nắng 

[  Tương truyền là Người xưa lấy một cái que cắm lên mặt đất rồi ghi bóng im suốt một 

năm thì được Hình  Thái cực   trên..  Vòng tròn được chia ra làm 24 phần, mỗi phần  là 

một Tiết 節,mỗi Tiết quả Đất quay được 15 độ và kéo dài 15 ngày. Khi qua một Tiết thì 

khí hậu 氣候 thay đổi rất đúng theo hình trên. ] 

VÔ CỰC phân cực 分極 thành Lưỡng  nghi 兩儀 tức là 

Thái cực Âm Dương  

Thái cực: Lưỡng cực nhất Nguyên 兩 極 一 原( Dual unit:  2 → 1 ) :  

Âm Dương Hòa 
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Hình Vô cực : Biểu tượng ( Symbol ) cho thế giới  Vô hình 世界無形 ( Unmanifested 

World ) 

Thái cực: Biểu tượng cho thế giới Hiện tượng 世界現象  ( Manifested World: 

Phenomena World ) 

BIỂU TƯỢNG 表象 CỦA VIỆT NHO  ( 粤) 越 儒 

1.- NGŨ  HÀNH  VỚI THẬP TỰ NHAI 

五 行    &  十 字 街 

 

 
   

Hình Thập tự nhai:  ( Cross ) 

Thập tự nhai là khung của Ngũ hành 

 

Trục Tung  (Trời ) / trục Hoành (  Đất ) [ Trục Thiên / Địa giao thoa nơi  Giao điểm:   

NGŨ HÀNH ( Five Agents ) 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

Mộc ( 3 ) ← THỔ ( 5 ) → Kim (4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

Thập tự nhai là con đường thông với nhiều ngả, khi đem cặp đối  cực Thủy / Hoa vào 

trục Tung và cặp đối cực Mộc / Kim vào trục Hoành thì ta có đồ hình Ngũ hành  gồm 

: Thuỷ  ( 1 ) / Hoả (2 )- THỔ (5 ) – Mộc  ( 3 ) / Kim ( 4 ). 

Khi đem bộ Huyền số  1 ,2, 3, 4, 5 vào các hành thì ta có Số độ Ngũ hành.  

Đồ hình Ngũ hành là cơ thể ( Form) của Việt Nho. Số độ của Ngũ hành là Nội dung ( 

Content ) của Việt Nho  

 



- 29 - 

 

2.- Ý NGHĨA CỦA CÁC HÀNH 

Thủy水 là Nước, mà Thủy là “ Vạn vật chi nguyên 萬物之原 : nước là nguồn Sống 

chung của vạn vật, tượng trưng  cho Vật chất. 物質 

Hỏa 火 là Lửa , thuộc Quang năng,tượng trưng cho Tinh thần. 星辰 

Mộc 木  là cây cối tượng trưng cho  Sinh vật, 生物  

Kim 金  tượng trưng cho khoáng  chất. 鑛質 

 

Vậy 4 hành xung quanh tượng trưng cho Thế giới Hiện tượng 世界現象 (   

phenomenal world ) hay Hữu  有 hay thế giới Khoa học 世界科学  

 
Trong hình Số độ Ngũ hành, nếu ta tách 4 vô: Thủy: số 1, Hỏa: sồ 2,  Mộc: số 3, Kim; số 

4 ra thì ô hành Thổ trở thành Trống Không, nên Thổ tượng trưng cho Vô 無 hay thế 

giới Tâm linh 世界心靈 spiritual world . 

Vây:  

Vô 無/ Hữu有= Tâm linh心靈/ khoa học 科学 lưỡng nhất 两一→ Vũ trụ 宇宙. 

 

Trục Tung 軸 纵 tượng trưng cho Trời /   Đất [ Trục Thiên / Địa ]  giao thoa nhau 

nơi con Người ( ở Giao điểm)  

Trục hoành 軸 横 là Trục tượng trưng cho Vạn vật 

THỔ là Trung Tâm: nơi giao điểm  交 點 của Trục Tung và Hoành : Nguồn Tâm linh  

cũng là vị trí 位 置  của con Người “: Trục Tung   (vertical axis) và trục Hoành giao  

(  Horizontal axis )  nhau làm  thành trục Tọa độ 軸 痤度 Coordinate axis. 

“ Nhân linh ư vạn vật:Con Người linh hơn vạn vật, nhờ ở Vị trí Tâm linh; Hành Thổ 

 

人 靈 於 萬 物 

 

Giải thích Vị trí của Nhân trong Vũ trụ : 

Hỏa   (Thiên) 

↑ 

THỔ ( Nhân) 

↓ 

Thủy ( Địa ) 
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Trên trục Tung của Ngũ hành, ta có:  Thiên + Địa  = Nhân  (Tam Tài ) 

Ta cũng có :  Thủy + Hỏa = THỔ 

 Vậy Nhân ỡ vị trí hành THỔ ( 5 )   Hành THỔ có số độ là 5, 5 là angel number ( 

Mystical number ) :Number of   Balance  của  Ngũ hành .  

Hành Thổ  tượng trưng cho Vô, cho nguồn Tâm linh :Nguồn năng lượng 能量 Tình Yêu  

sáng tạo và điều phối  調 配 Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ:  ying- Yang: a rhythmic 

operating system.     Do đó mà  có Câu: “ Thiên Lý tại Nhân Tâm : Lẽ Trời  đã nằm ở 

trong Lòng từng Người “:      天 理 在 人 心 

 

Mặt khác, vòng trong  ( 1, 2  5  3, 4 )  và vòng ngoài ( 6, 7   5   8, 9 )  của Ngũ hành tạo 

thành Lạc Thư  ( 洛書   Matrix )  có tổng sổ 3 con số theo chiều nào cũng bằng 15. Nước 

Văn Lang  文郎 đã lấy con số 15  làm 15 bộ của Nước)  

 

Lạc thư là  Vector Equilirium { 3 x 3 } điều phối  調配  ( coordinate )tiết điệu Hòa 節

調和 của Vũ trụ  ( Cosmic rhythm ) 

 

 
 

 
 

Tất cả các hình trong Vector equilibrium  ( 平衡轉子 Bình hoành chuyển tử ) đều 

đối xứng qua Tâm nên luôn là quân thiên 匀 天 ( Heavenly equilibrium  )  
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DỊCH VIỆT 

2  NỀN TẢNG  CỦA  DỊCH VIỆT 

Dịch của Việt Nam có nền tảng từ cặp đối cực Trống / Mái  (  Male / Female: Ngọc 

Long Toại 玉 龍 璲 ( 𢢝 ) và cặp đối cực Tiên / Rồng. [ 僲 ( 仙 ) 滝  ( 龍) ]    

Cặp đối cực Âm / Dương là Biểu tượng cho tất cả các cặp đối cực trong Vũ trụ như 

Trời / Đất; Thiên / Địa; Càn / Khôn; Trụ / Vũ; Thời gian / không gian. Gái / Trai; 

Mái / Trống; Nhụy Cái / Nhụy Đực; Núi / Sông; Nét Đứt / Nét Liền  của Dịch  Phục 

Hy. . .  

Duy Tàu chỉ có Dịch độc cực Rồng, mượn của Viêt, vì Du mục Bạo động, nên chê Tiên 

là yếu mềm, Cái Tài của Tàu là  Dịch chỉ có Độc Dương,  tuy “ Độc Dương bất sinh: 独 

阳 不 生 “, thế mà Dịch Tàu vẫn biến hóa được mới tài, cũng giống như Tàu tuyên bố  “ 

Biển Đông là lãnh hải của Tàu  “ từ thuở khai Thiên lập Địa  nào đó “ mà không ai hay 

biết được để tranh cãi ! “ ! 

Trong Ngũ hành có số 2 là nền tảng của Triết lý An vi – Linh hồa  Hòa của Việt Nho 

-.  

Triết lý An vi là Chiết trung ( 折中: eclectic  ) giũa Triết lý Vô thể  哲理无軆
incorporeal  or immaterial philosophy  ? ) của Ấn Độ ( Đông phương ) và Triết lý 

Hữu thể (哲 理 有 軆 Ontology ) của Tây phương.   

Tri ết Đông / Triết Tây lưỡng nhất →Triết lý An vi 

Triết lý An vi là Triết lý Thái hòa 太 和 hay Hòa giải 和 解 . . 

 

3.- BIỂU TƯỢNG CỦA BỌC ÂU CƠ TỔ MẪU 

表象: 鷗  姫  祖 母  
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Tranh Phù điêu 浮 雕: Tranh đắp nổi  ( Ở Quy Nhơn ) 

Cảnh Gia đình  Âu Cơ / Lạc Long và 100 con đoàn tụ: 

 

  Bức Tranh  Phù  Điêu: Biểu tựợng cho  “ Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu “, cho : 

 

TINH / NGHĨA ĐỒNG BÀO. 

 

4.- Hình TIÊN / RỒNG 

 

 
Hình Tiên / Rồng ( Nữ Tả / Nam Hữu ) 

 

Hình TIÊN RỒNG : BIỂU TƯỢNG CHO DỊCH LÝ ÂM / DƯƠNG HÒA  

  ( Cặp đối cực đạt hòa giải nơi Lý Chính trung 正中 ) 

 

Tiên Rồng cũng Biểu tượng cho 

TINH THẦN DÂN  TỘC VIỆT NAM 

NHÂN / NGHĨA, BAO DUNG ( HÙNG / DŨNG ) 

仁/義   ( 2 →1 ) →  包容 →  雄 / 勇 

BÁNH  DẦY BÁNH CHƯNG 

BIỂU TƯỢNG CHO CÁCH TRỊ NƯỚC CỦA VUA HÙNG: 

CÔNG TỬ LANG LIÊU NẤU BÁNH CHƯNG, QUẾT BÁNH DẦY 

 

DÂNG CÚNG TỔ TIÊN 
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Bánh Dầy ( Trời : Tròn. Vô biên) / Bánh Chưng  ( Đất: Vuông. Hữu hạn  ) 

Mẹ Tròn / Con Vuông lưỡng nhất: Trời / Đất Hòa hợp 

 

BÁNH CHƯNG 

Bánh Chưng hình Vuông, tượng trưng cho Địa 

Vật liệu: Nếp là thực phẩm  ngon,  dẻo, bổ dưỡng 

Thịt heo Ba  chỉ  được ướp với muối, hành, tiêu vừa thơm, vừa ngon, vừa bổ. 

Lá chuối hột, Khi dùng lá chuối gói và nấu bánh làm cho bánh có màu xanh lá cây 

và  mùi thơm đặc biệt. 

Nếp phải ngâm nước qua đêm và phải nấu nhiều giờ để  “ sức nóng của Lửa làm cho 

hạt gạo nếp mềm và  dẻo dính chặt vào nhau không thể tách rời “ 

Phải gói bánh theo 3 lớp: 

Lớp gạo ở dưới tượng trưng cho Địa 地 

Lớp thịt ở giữa tượng trưng cho Nhân. 人 

Lớp gạo trên cùng tuợng trưng cho Thiên. 天 

BA LỚP TUỢNG TRƯNG CHO TAM TÀI: THIÊN NHÂN ĐỊA   

Vật liệu gói Bánh Chưng phải có nếp tốt, phải gia vị ngon và phải gói và nấu lâu  

làm cho hạt nếp mềm dẻo quện lại với nhau, nên Bánh Chưng tượng trưng cho cách 

Cai trị của Vua theo 2 nhu yếu:  

1.-  Phải lo cho Dân có của  ăn, có nhu yếu đời sống vật chất no đủ, vì có  “ Thực 

mới vực được  Đạo “. 

2.- Phải có chính sách biểu lộ cách cai trị bằng Tình Yêu  để  từ Vua tới Dân đòan 

kết với nhau chặt chẽ  như hạt  gạo trong bánh mà Dựng nước và Giữ nước. Đây là 

phần Tinh thần. 
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BÁNH DẦY 

Bánh Dầy hình Tròn, tượng trưng cho Thiên 

Vật liệu : Nếp được nấu chín,  ( phải có gia vị ít  muối ) , lấy nếp chín bỏ vào  cối , 

lấy Chày đứng, dùng sức giã cho thật nhuyễn thành một khối đồng nhất, không còn 

vết tích của hạt nếp nữa, xong rồi vò lại thành viên Tròn  hay đóng khuôn Tròn. 

Ý nghĩa của bánh Dầy. Ngoài cách dùng sức nóng của  lửa ( Năng lượng Tình 

Thương ) nấu chín hạt nếp, còn dùng sức  mạnh quết cho nhuyễn, đây là tượng 

trưng  cho lối Cai trị bằng Tình, còn thêm cách cai trị bằng Lý ,  nghĩa là bằng Pháp 

luật  gọi là Pháp trị 法治, Việt Nam có luật Hồng Đức 洪徳 nổi tiếng. 

Vậy Bánh Dầy, Bánh Chưng biểu tượng cách  cai trị bằng Lễ trị  禮 治 và Pháp trị 

法 治 gọi là Nhân Trị  人 治 với ý tưởng:  

Lễ trị 禮 治 /Pháp trị 法治  ( Dual unit )→ Nhân trị 人治, 

“Nhân giả  An Nhân  仁 者  安 人 Cai trị theo  lối  Nhân trị thì dân được an vui. 

Trí gỉa Lợi Nhân  智 者 利 人 Cai trị theo lối  ( Lý trí ) Pháp trị thì  đem lại nguồn lợi 

cho dân. 

Úy giả cưỡng nhân 畏 者 強 人 Cai trị theo lối độc tài  thì cưỡng hiếp dân. 

 

Hàng năm, vào ngày Tết, nhân dân Viêt Nam  đều thể hiện chữ Hiếu bằng cách 

cúng Ông Bà Tổ Tiên bằng Bánh Dầy và Bánh Chưng. 

Bánh Dầy Bánh Chưng tượng trưng cho Trời / Đất, Tình / Lý, nên việc Thờ cúng 

còn có ý nghĩa là Thờ Nhân tính  hay Nhân phẩm : NHÂN  / NGHĨA  BAO DUNG 

Cách Thờ cúng này không những Thờ Nhân Tính 人性, mà còn có ý nghĩa là  cách 

sống sao giúp cho  Trời - Người – Đất giao hòa: Mẹ Tròn / Con Vuông. 

 

Ý nghĩa của Châm ngôn   箴 言 Motto:  Mẹ Tròn Con Vuông 

MẸ TRÒN CON VUÔNG  ( TRỜI / ĐẤT GIAO THOA 交梭: 

HÌNH VUÔNG NGOẠI TIẾP ) 

 “ Chύng ta thường dὺng thành ngữ “Mẹ trὸn Con vuông” để chỉ việc sinh sἀn  thuận 

lợi, 生產順利 sau khi sinh mẹ cũng khoẻ mà con cῦng mạnh. Nhưng tᾳi sao lại là “trὸn” 

và “vuông” mà không phἀi bất cứ hὶnh thù nào khάc? 

Thực tế, điều này xuất phát từ quan niệm của người xưa, cho rằng Trời trὸn (無邊 Vô 

biên) , Đất vuông ( Hữu hạn 有限 ).  
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Con người do Trời sinh ra, do Đất nuôi dưỡng, nên cῦng phải Vuông Trὸn như Trời 

Đất thὶ mới trọn vẹn, an ổn.  

Điều này thấy rō trong sự tίch bánh Chưng, bάnh Dầy. Hoàng tử Lang Liêu nằm mộng 

được Tiên ông hướng dẫn làm bánh Dầy Trὸn tượng trưng cho Trời, bánh Chưng vuông 

tượng chưng cho Đất để chỉ sự hoà hợp  和合 với Tạo Hoá 造 化 Nhờ đem hai thứ bánh 

này lên dâng Tổ Tiên mà Hoàng tử được vua khen và truyền ngôi cho.”  ( internet ) 

3.- CON NGƯỜI VỚI TAM HOÀNG 

(  Trinity ) 

THIÊN HOÀNG / ĐỊA HOÀNG  lưỡng nhất → NHÂN HOÀNG 

天 黃 / 地 黃 → 人 黃: Nhân hoàng của Việt 

黃=共+田: Hoàng = Cộng + điền thuộc  Văn Hoá Nông nghiêp của Việt 

皇=白+王:Hoàng = Bạch + vương. Bạch vương nòi da trắng thuộc  

Văn Hóa Du mục từ Tây Bắc tràn qua ( Tàu ) 

Nên 人 皇  này là Nhân hoàng của Tàu 

[  Dân chúng Việt có tóc màu đen nên gọi là Lê dân 黎民: tóc đen, da màu vàng (黃 

hoàng ) , còn gốc dân Tàu từ Hiên Viên  軒 轅 có da màu trắng : Bạch vương ( Bạch 

白: màu da trắng ) 

Trời là Thiên Hoàng, Đất là Địa Hoàng, con Người là Tinh hoa của Trời Đất, nên 

cũng là Nhân Hoàng.  Thiên Hoàng, Địa Hoàng được Tôn thờ, thì Nhân Hoàng cũng 

đáng tôn thờ.  

Thờ Nhân Hoàng là thờ Nhân phẩm 人品: Nhân / Nghĩa , Bao dung  ( Hùng / Dũng 

): Tinh thần của Dân tộc Việt Nam. 

4.- TÓM LẠI 

Nước ta là một nước đa giáo 多敎, Tôn giáo 尊 敎 nào, Văn Hóa 文化 nào cũng đã 

trường tôn 長存 với thời gian 时间, nên đều có giá trị vĩnh hằng 永恆, đều giúp cho 

con Người  biết cách sống Hòa mà an vui với nhau.     

Ai thấy Tôn giáo, Văn Hóa nào thích hợp cho cách tu tập 修 習 của mình  thì theo 

Tôn giáo, Văn Hóa ấy, tất cả đều là bảo vật đa dạng 多樣,  phong phú 丰 ( 豐 ) 富 

của Dân tộc. Thời xưa, một ngưòi Việt Nam có đến 2 hay cả 3 Tôn giáo. 

Tuy Chân lý  眞理 vẫn là Một, nhưng mỗi Dân tộc ở mỗi không gian, vị trí  khác 

nhau , nên cách diễn đạt  演達 tinh thần Tôn giáo, cũng như  Văn Hoá  khác nhau, 

với  ngôn ngữ  言 語 khác nhau, danh từ 名词 khác nhau, với Tín lý 信理 khác 

nhau, cách sinh hoạt  生活 cũng khác nhau, nhưng Tôn giáo nào Văn hóa nào  mang 

bản chất Hòa bình 本質和平 mới giúp con dân sống Hòa với nhau được, chứ không 

dùng Tôn giáo để tranh biện  爭 辩 hơn thua với nhau, gây ra bất Hòa.   
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Sinh hoạt Tôn giáo, Văn hóa là để tu  dưỡng  修 养 cách sống Hòa với nhau, do đó 

mà các Tín đồ  信 徒 Tôn giáo khác nhau, nếu có cơ hội 机会 thì nên tìm hiểu Tôn 

giáo bạn,  Tôn giáo nào cũng có Bản chất  Hòa, không mang Tinh thần Hơn Thua 

để gây Bất hòa, tránh ngộ nhận 誤 認 để  thông cảm nhau, giúp cho sự đoàn kết Dân 

tộc 团 结 民 族 được dễ dàng, có thế mới giúp  thực hiện Đại Nghĩa Quốc gia 实现大

義 国家 được, đây là vấn đề vô quan trọng 無窮 觀重 vì nó liên hê  联系 với Đức 

Tin, mà Đức Tin là vấn dề  khó uyển chuyển 婉轉 để chấp nhận 執認 nhau, nhưng 

trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách thực hiện 实 现 tốt tinh thần ” Tha thứ 差恕 

Hỷ xả 喜舍, và Bao dung 包容 “  thì mọi sự sẽ xẩy ra  êm chèo mát mái.  

Tranh biện Hơn Thua để gây chia rẽ là trái với Tinh thần Hòa của Tôn giáo.   Vấn 

đề đáng lưu ý là phải phòng ngừa lớp Tín hữu  “ Lấy Đạo tao Đời “  gây rắc rối cho 

gia đình 家庭 và xã hội  社会! Thành phần 成份 này hành xử 行處 xa tinh thần Đạo 

xa con Người và Dân tộc, chứ Dạo không xa con Người: “ Đạo bất viễn nhân 道 不 

遠 人“ 

May thay, Tổ Tiên chúng ta đã có một nền Văn Hòa Thái hòa với Đai Dạo Âm 

Dương  hòa. 大道 陰 陽  和  

Thái cực Âm Dương Hòa 陰 陽 和 là  “ Nhất lý thông 一 理 通 “  ( Thông hiểu được 

Lý Mẹ Thái cực ) giúp cho “  Vạn lý minh  萬 理 明 tức là giúp làm sáng tỏ được 

những Lý con  ( Tiểu Thái cực  小太極 : cặp đối cực Dịch lý 对 極易理 ) , mở đường 

cho ” Tôn giáo đại kết 尊 敎 大 結“ hay  “ Vạn giáo nhất Lý  萬 敎 一 理 “, đây là 

môi trường  塺 场 ? sống mà Nho gia  儒家 gọi là: 

“ Cư  Thiên hạ chi quảng cư, hành Thiên hạ chi Đại Đạo : 

居 天 下 之 廣 居 

行 天 下 之 大 道 

 

Tam tài là Nơi rộng lớn trong Trời  Đất, rất thuận lợi để hành xử theo Đạo lớn “Âm 

Dương Hòa “!   

Muốn hiểu được  “ Nhất Lý thông 一 理 通 “ thì phải hiểu Cơ cấu Ngũ hành - cơ cấu 

được sắp xếp bằng các cặp đối cưc tương ứng  mang tinh thần Âm Dương Hòa. 

Khi hiểu rõ cơ cấu Ngũ hành thì sẽ hiểu rõ Việt Nho - một hệ thống Cơ thể -  với 

Mạch lạc nội tại, nhờ vào sự liên kết của các cặp đối cực tương ứng trong Vũ trụ, 

trong Nhân sinh  và cả trong Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình nữa mà sống Giao hòa với 

nhau.    

( Chúng tôi đã dùng Đồ Hình nhằm cơ cấu hóa toàn bộ Việt Nho theo Khung Ngũ 

hành trong vài cuốn, và đã đươc đăng trên Vietnamvanhien.net ) 
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Nhờ  sự cân bằng  của các cặp đối cực trong khung Ngũ hành mà tất cả cơ cấu của 

Việt Nho đều được ở trạng thái quân bình động 狀態均平動( Dynamic equilibrium )  

nên Việt Nho  trở thành nền Văn Hoá Thái hòa ( Culture of Peace ? ). 

Vậy Vạn Lý minh 萬 理 明 là làm sáng rõ ra là mọi cặp đối cực trong Việt Nho đều 

được sắp xếp theo khung Ngũ hành, nên tất cả đều ở trạng thái quân bình động ( 

dynamic equilibrium )  hay ở trạng thái Hòa !   Quý hóa thay! 

Nưng khốn nạn thay!    Ngọc là của quý trong tay  trong tay mà không nhận ra, cho 

là  vô dụng, mà đôn đáo đi rước độc dược Tây phương về mà đầu độc Đồng bào, 

làm  cho tan nhà nát nước! 

IV.-  VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG CỦA NHO GIÁO: SẮP THẾ KÝ 

Nho giáo ( Việt Nho ) biết tới thế giới hiện tượng, nhờ quan chiêm Thiên văn, Thời tiết do 

việc: 

“ Trông Trời, trông Đất, trông Mây, 

Trông Mưa, trông Nắng, trông Ngày, trông Đêm 

Trông cho Chân cứng, Đá mềm 

Trời êm Bể lặng, mới yên Tấm Lòng. 

   ( Ca dao )  

Nhờ bám sát vào Thời tiết mà con người cảm nghiệm được Thiên lý qua sự biến hoá bất 

biến trong Vũ trụ, nhờ các cặp đốicực níu kéo, xô đẩy nhau mà biến hoá, nhà Nho bảo là 

“Âm Dương tương thôi  陰 陽 相 推“, đây là lý Thái cực cũng gọi là Thiên lý hay Dịch 

lý,天理 易理 nhờ đó mà con người biết nương theo Dịch lý ( thuận Thiên ) để thăng hoa 

昇化 (transcendent) cuộc sống.   

Xin trưng Truyện Ông Bàn Cổ để nhận ra Vũ trụ quan và Nhân sinh quan của Nho giáo 

mà T.G. Kim Định gọi là Sắp Thế Ký. 

1.-TRUYỆN ÔNG BÀN CỔ 

 

  
Vị Sáng tạo ra Nguồn gốc Vũ trụ & Nhân sinh : 
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Con Rùa có mu Tròn, 4 chân hình Vuông, nên Rùa là biểu tượng cho  “ Thiên viên   

Địa phương  天圆地方 “ :Thiên Địa lưỡng nhất ( Hình vuông ngoại tiếp ). 

Freemaconry  ( Franc - masonnery ) cũng có biểu  tượng : 

Compass  / Square. ( Tròn / Vuông ) 

VỊNH ÔNG  BÀN CỔ 

混 芒 之 初   Hỗn mang chi sơ    Ban đầu Vũ trụ còn là một khối hỗn độn mênh mang 

未 分 天 地   Vị phân Thiên Đia: Trời Đất chưa được chia phân 

盤 古 首 出   Bàn Cổ thủ xuất: Ông Bàn Cổ xuất hiện trước tiên 

始 判 陰 陽   Thỉ phán Âm Dương : Ông phán  ra  hai nguyên khí  Âm Dương   

 

天 開 於 子   Thiên khai ư Tý:Trời liền mở bung  ra vào giờ Tý 

地 闢 於 丑     Địa Tịch ư Sửu:  Đất  trải rộng  tiếp vào giờ Sửu 

人 生 於 寅     Nhân sinh ư Dần: Con Người sinh  ngay vào giờ Dần. 

 

NHÂN SINH: TAM TÀI: THIÊN- NHÂN - ĐỊA 

 

 

SẮP THẾ KÝ CỦA ÔNG BÁN CỔ 

(  Ông thuộc Dân tộc Dao trong Bách Việt.  mộ phần còn ở vùng rừng Quảng Đông ( ? ) 

VŨ TRỤ QUAN 宇 宙 觀 

(  Universe ) 

Hỗn mang   ( Chaos ) chi sơ : tức là VÔ CỰC ( Infinity ) 

Thỉ phán Âm Dương ( Ying Yang ): Là THÁI CỰC ÂM DƯƠNG ( Ultimate 

Supreme )  

NHÂN SINH QUAN  人 生 觀 

 (  World view ) 

Thiên khai ư Tý, Địa Tịch ư Sửu, Nhân sinh ư Dần: 

Đây là thuyết Tam Tài: 

Thiên - Địa - Nhân : TAM TÀI ( Trinity ) 
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ÔNG BÀN CỔ 翁 盤 古 

1.- Dịch nghĩa 

“ Trong cảnh hỗn mang ban sơ, khi trời đất chưa phân, Ông Bàn Cổ đã xuất hiện đầu tiên. 

Việc làm trước tiên của Ông là phân ra Âm Dương. 

Trời mở tung ra cung Tý, Đất trải rộng ra cung Sửu, Người sinh vào cung Dần.  

Sách còn chép rằng một ngày ông biến đổi 9 lần, mỗi lần ông lớn lên 10 thước, thì trời 

cao bấy nhiêu, đất cũng dầy ra bấy nhiêu.   

Bàn Cổ sống 18.000 năm, nên đất cực dày, trời cực cao, còn thân ông lớn quá xá.  

Bấy giờ ông khóc, nước mắt chảy ra làm thành hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử. 

Hơi ông thở thành ra gió, ông xem xung quanh thành ra sấm chớp.  

Khi ông vui tính thì trời đẹp, lúc ông nổi giận thì trời tối lại.  

Khi ông chết, xác ông rã ra từng mảnh làm thành 5 dãy núi trong thiên hạ.  

Hai con mắt làm nên mặt trời, mặt trăng, mỡ chảy ra hoá thành biển cả sông ngòi, tóc 

đâm rễ vào đất mọc lên thảo mộc. Sâu bọ trên thân xác ông làm nên loài người . ”    

( Kim Định: Nhân chủ, trang 53 - 54 ) 

2.- Khai triển 

Bàn Cổ thủ xuất 

“ Trong cảnh khai thiên lập địa, Ban Cổ ngang nhiên xuất hiện đầu tiên, ông Bàn Cổ xuất 

hiện trước tiên để dành cho mình một vị trí quan trọng, không phải vì “ tiên chiếm giả 

đắc ”, nhưng là dành thế thủ xuất là cốt tránh tai hoạ bị chèn ép khi ra sau.   

Ông Bàn Cổ không sáng tạo ra Vũ trụ, nhưng sắp xếp Vũ trụ để tìm cho mình một 

vị trí trong Không và Thời gian, mà hành xử hầu đem lại lợi ích thực tiễn cho con 

người.    

1. Tôi ( triết gia Kim Định ) cho rằng xuất hiện sau thiên nhiên sẽ bị “ nhiên giới 

hoá  然界化 hay là bị “ vật đích hoá 物 的 化 ”, vì đến sau sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm:  

Nếu là Thiên khởi, 天 起 thì con người bị Thần linh đè nặng, có nơi đã giết người để tế 

thần, tức là Duy Tâm.  

Nếu là Địa khởi 地 起 thì bị vật chất chi phối, làm Nô lệ cho vật chất, tức là Duy Vật . 

Thế rồi Duy Tâm hay Duy vật cãi nhau: Tâm có trước hay vật có trước. Vấn đề này đã 

gây ra những cuộc tranh luận hàng ngàn năm mà chưa vỡ lẽ.  

Kết quả là đưa lại cho nhân loại không biết bao nhiêu là thảm trạng. 

Nếu là Duy Tâm  唯心 thì trở thành Duy Linh 唯 靈 coi Thân xác thế gian là kẻ thù.  
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Nếu là Duy Vật 唯 物 thì con người duy Vật coi Tâm linh chỉ là bèo bọt tùy phụ. 

Cả hai đều quên con người cụ thể toàn diện. 

Bàn Cổ không có quan tâm tới duy Tâm hay duy Vật là những vấn đề ở ngoài con 

người, Vũ trụ có trước hay sau gì kệ nó. 

HÃY BÀN ĐẾN CÁI VŨ TRỤ KHI MÌNH XUẤT HIỆN, 

KHI MÌNH CÓ TƯƠNG QUAN VỚI NÓ. 

Bàn Hồ, đồ đệ của Vương Dương Minh đã nói: Thiên Địa đó là Thiên Địa của ta, và 

cuộc biến hóa đó chính là cuộc biến hoá của ta, chứ không phải của vật nào khác . 

( Thiên địa ngã chi thiên địa, biến hoá ngã chi biến hoá, phi tha vật dã 天地我之天

地 变化我之变化 非他物也).  

Từ đấy Vũ trụ hết còn xa lạ nhưng là của con người, con người đã in dấu mình vào bằng 

cách xếp đặt và điều lý 調 理.  

Ông Bàn Cổ đã nhập cảnh trần gian  入境塵間 hết sức thần tình 神情, như là Nhân 

chủ của Vũ trụ. Đó là cung cách Nhân chủ 恭格人主 Đây là Nhân sinh quan Nhân 

chủ.人生觀人主. 

Thủy phán Âm Dương  始 辯 陰 陽 

2. Khi vũ trụ còn ở trạng thái đồng nhất bất phân, tất cả hoàn vũ mênh mông và  

3. phiền tạp với muôn vàn sắc thái, ông Bàn Cổ đã thâu tóm vào một nhịp điệu “  

nhất Âm, nhất Dương chi vị Đạo 一陰 一陽 為之道 “ 

Đạo là đường diễn tiến của Vũ trụ cũng như Nhân sinh, chỉ là một Âm, một Dương, 

một Tàng 藏 , một Hiển 顯 , một Ra một Vô, nhất Hạp  合 nhất Tịch 闢.  

Dầu muôn vàn ức triệu vật loại khác nhau đều bị chi phối  支配 bởi cái luật Âm 

Dương  律陰陽  này.  

Biết bao nhiêu chục ngàn năm sau, khoa học vi thể mới tìm thấy vạn vật đều tạo thành 

bởi hai tích điện Âm và Dương 积電 陰  积電陽 chạy ngược chiều. 

Ông Bàn Cổ đã dạy cho Tổ tiên chúng ta có một lối nhìn đặc biệt, nhìn sự vật với 

từng cặp đôi đối kháng như: Âm / Dương, Âm điện tử 陰電子/ Dương điện tử 陽電

子, Trời / Đất, Vợ /Chồng, Tình 情/ Lý 理, Tâm 心 / Vật 物, Đi / Đứng , Sống / Chết 

v. v. . .  

Lối nhìn cặp đôi đối kháng này được hiện thực khắp mặt trong mọi lãnh vực của cuộc 

sống.  
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Để tạo ra thế quân bình động, Âm điện tử ( electron ) phải quay theo qũy đạo hình 

bầu dục, tạo ra sức Ly tâm 离心, để cân bằng với sức Quy tâm 歸心 do sức hút của 

tích điện Dương ( positron ) của nhân nguyên tử.   

Con người cũng phải sinh hoạt làm sao cho Tình Lý cân đối, theo tỷ lệ “ tham thiên 

( Tình : 3 ) , lưỡng địa ( Lý : 2 ) nhi ỷ số  叄天 两 地 而 倚 數 để cho “ bên ngoài 

là Lý nhưng trong là Tình ” .   Đó là nét đặc trưng  特 徵 của Văn hoá Đông 

phương.  Để minh giải cho huyền thoại ông Bàn Cổ, ta trưng lên đây bài thơ của cụ 

Trần Cao Vân : 

“ Trời Đất sinh Ta có ý không? 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất, ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đây đủ Hoá Công “ 

( Trần Cao Vân ) 

Tam Vị nhất Thể  «  Thiên – Nhân - Địa  « : Trinity 

 

Nhân sinh ư Dần 寅 

Dần là con cọp. Nhân sinh ư Dần, là con người có tướng tinh 相星 con Cọp, con Cọp 

tung hoành 縱橫 trong rừng thẳm làm sao, thì ta cũng cảm được phần nào ông Bàn 

Cổ sống sôi sùng sục trong không và thời gian dường ấy.   

Cuộc sống ông Bàn Cổ trào lên ầm ầm, sống như sóng trào dâng, sống như thác ngàn đổ, 

không phút nghỉ ngơi: mỗi ngày ông biến 9 lần, mỗi lần cao sâu thêm 10 thước, ông sống 

những 18.000 năm, thì trời cao đất dày biết mấy!  Hơi thở ông thành gió, giông, cái liếc 

nhìn của ông tạo thành sấm chớp, hai con mắt của ông là cặp đèn trời. Năng lực 能力 của 

ông tràn đầy vũ trụ.  

Ông Bàn Cổ sống như thế nên con người do cơ thể ông, bản chất ông tạo ra, cũng tác 

hành không ngưng nghỉ, lúc nào cũng là hiện tại cả, nên con người tất phải được phát 

triển 發展 vẹn toàn .  

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 
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Ta cùng tham dự vào cuộc sinh sinh hoá hoá chung để cho Vũ trụ được viên thành  圆成

và tiếp tục chuyển hoá 轉化.   Lại nữa : 

Trời Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

 

Ta sinh ra không là do ý sai khiến của Trời Đất, mà chính Ta đã hiện hữu 現有 trong Đất 

Trời rồi, nên không bị nạn Duy Tâm hay Duy vật.  Đây là quan niệm Nhân Chủ sơ 

nguyên 初源, một Nhân chủ Tác hành, Tự lực Tự cường  hết cở.  

THIEN KHAI Ư TÝ, ĐỊA TỊCH Ư SỬU, NHAN SINH Ư DẦN: 

Trời mở ra ở cung Tý, Đất trải rộng ra ở cung Sửu, Người sinh ra ở cung Dần. 

Đây là ba cung đầu dành cho Tam Tài ( Thiên, Địa, Nhân ), “ Thiên Địa dữ Ngã tịnh 

sinh 天地與我竝生 “Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh ” và Ta sánh vai cùng Trời Đất trong 

hành trình sáng tạo 行程創造 của Vũ trụ, nên ta xứng là một ngôi của Tam Hoàng: Đó là 

Nhân Hoàng sánh với Thiên Hoàng và Địa Hoàng.  Đây là cội rễ của thuyết Tam tài. 

Ta cùng Trời Đất 3 ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ đồng. 

 

Trời Đất cùng ta đều xuất hoạt 出活 như nhau và “ Chưa sinh Trời Đất có Ta trong “, nên 

Ta đã nhập vào, đã hoà đồng 和同 cùng Trời Đất rồi, Ta cùng Trời Đất là một. 

Trong khoa học vi thể 科学微体, ta cũng biết mọi tạo vật 造物 đều được cấu tạo 构造

bằng vật chất 物質 và năng lượng 能量 

Trong sách Sáng thế ký của Thiên Chúa giáo ta cũng được biết con Người được Chúa tạo 

dựng theo hình ảnh  của Ngài, và mỗi người là một đền thờ của Thiên Chúa, nghĩa là Ta 

ở trong Chúa và Chúa cũng ở trong Ta.  Vì vậy cho nên: Vạn vật đồng nhất thể. 

萬 物 同 一 体. 

Trời che Đất chở, Ta thong thả 

Trời, Đất, Ta đây đủ Hoá Công. 

 

Được Trời Đất chở che, nên Ta được thong thả mà hưởng thụ 享受 những tinh hoa 精華 

linh lực 灵力 của Trời Đất, hay nói cách khác con người là linh lực 灵力 là nơi hội tụ 

會聚 những tinh hoa của trời đất, do đó mà người ta bảo: “ Nhân giả kỳ thiên địa 

chi đức  人者其天地之徳 “ 

Khi ông chết.Xác ông làm thành 5 dãy núi ( 5 vị thế của Ngũ hành ) trong thiên hạ. 

Đây là ý niệm 意念 về Ngũ Hành, về Dịch Liên Sơn ( Xuất ) 易連山 và Dịch Quy Tàng ( 

Nhập ).易歸藏. 
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“ Dịch “Quy tàng 歸 藏 “ lại lấy quẻ Khôn 坤  Nội ) làm quẻ đầu trong 64 quẻ, tượng 

trưng cho “Vạn vật không có cái gì không chứa đựng ở trong đó”.  )    

Đến đời nhà Chu, “Kinh Dịch 周易 ?” lại phát sinh một lần đổi mới nữa. Nghe nói Chu 

Văn Vương chính là người rất tinh thông 精通 “Kinh Dịch”, ông đã từng bị vua Trụ giam 

nhiều năm ở trong ngục, ở đó, ông chuyên tâm nghiên cứu  專心研究 64 quẻ, đồng thời 

同時 đã viết ra quẻ từ và hào từ cho từng quẻ. Đợi mãi sau khi ông đánh bại vua Trụ, xây 

dựng nên Vương triều của mình, thành quả 成果 nghiên cứu của ông lúc đó mới trở thành 

văn hiến kinh điển  文憲經典 của quốc gia. Đó chính là “Chu Dịch ?    ( Chiếm công vi 

tư )”. 

“Chu Dịch” lấy quẻ Càn  [ 乹:Ngoại] làm quẻ đầu đã phản ánh một bước nhảy vọt vĩ 

đại nữa ( ? )  về quan niệm của các nhà hiền triết 賢哲 Trung Quốc đương thời. 當時   ( 

? ) 

Ân Thương  殷商 lấy quẻ Khôn [ 坤:Nội ]trước rồi mới đến quẻ Càn là thứ, là coi trọng 

Mẫu hệ  (母 係 ) khoan nhu: Nông nghiệp ), còn người nhà Chu lại lấy Càn đầu, Khôn 

thứ là coi trọng Phụ hệ   ( 父 係 Bạo động: Du mục ).  

Dịch “Liên sơn 連山 “, “Quy tàng 歸 藏” đều đã thất truyền 失傳. Hiện nay “Kinh 

Dịch” mà chúng ta bàn đến, chính là quyển sách quốc bản  國本 của nhà Chu. ( ?   Quốc 

bản của Chủng Việt , nhà Chu  chiếm công vi tư ) “  

Lời người Trích dẫn  thêm vào: 

Hai nhà Ân Thương thuộc Văn Hoá khoan nhu  寬柔 Nông nghiệp, đặt nền tảng trên 

Nguyên Lý Mẹ: trọng Tình hơn Lý, nên lấy quẻ Khôn ( Mẹ: Âm )  trước.  

Con Nhà  Chu thuộc Văn  Hoá Du mục bạo động 遊牧暴动 trọng Nguyên lý Cha,  

nặng Lý hơn Tình  nên chọn quẻ Càn  ( Cha : Dương ) trước.  Nhà Chu  đem tinh 

thần Du mục vào Nguyên Nho làm ra Hán Nho bá đạo. 

 [   Quy tàng ( Nội )  / Liên sơn  ( Ngoại ) lưỡng nhất → Dịch   ] 

 ( Hợp Nội Ngoại chi Đạo) 
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CHƯƠNG BA 

CẨM NANG  VIỆT  NHO  & TRIẾT LÝ AN VI 

錦 囊 (越) 粤 儒  &  哲 理  安 為 

A.- VIỆT NHO   

Việt  Nho đươc  xây dựng  trên ba nền tảng: 

1.-Thuyết Âm Dương [説 陰 陽 ] hay Dịch lý Âm Dương Hòa: Vũ trụ quan động 宇

宙觀動 

2.-Thuyết Tam Tài [ 説 三才 ]: Nhân sinh quan Nhân Chủ 人生觀人主 Con Người 

tự Chủ 自主, tự Lực 自力, tự Cường 自強 có khả năng 可能 làm Chủ Vận mệnh  運 

命 mình, Gia đinh 家庭 mình và Tổ quốc 祖國 mình. 

3.- Thuyết Ngũ  hành [ 説 五行 ]:Tâm linh sử quan 心靈史觀 ‘ 

Hành Thổ của Ngũ hành là  nguồn Năng  lưọng Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ và điều 

phối 調配 Tiết điệu Hòa 節調和 của Vũ trụ 宇宙.       

( Xem  ba bài trên:  vietnamvanhien.net ) 

NGŨ HÀNH 五行 

Ngũ hành có hai Biểu tượng: Biểu tượng Đồ hình 徒刑 &  Biểu tượng Số độ 數度 

Đồ hình Ngũ hành 

Hỏa 

↑ 

Môc  ←THỔ→Kim        

↓ 

Thủy 

 

Số độ Ngũ hành  

 

2 

 ↑ 

3  ←  5  → 4        

 ↓ 

 1  

 

Ta có thể viết Đồ hình Ngũ hành cách giản tiện  簡便 như sau: 

Thủy 水 / Hỏa 火– THỔ 土 - Mộc 木 / Kim 金 

Chúng tôi dùng cách  viết này để tóm tắt  Việt Nho theo  Cơ cấu Ngũ hành. 
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A.- VŨ  TRỤ  宇 宙 

Thời gian  时 间 

 Xuân 春 / Hạ 夏  -  TỨ QÚY 四季 –Thu 秋 / Đông 冬 

Không gian 空 間 

Bắc 北 / Nam 南 – TRUNG  ƯƠNG 中央  - Đông  東/ Tây 西 

 BA LUẬT LỚN TRONG VŨ TRỤ  

[ Luật Thiên nhiên 律天然 của Tạo Hóa ] 

1.- DỊCH LÝ  Biến dịch 易理 變易 

Dịch lý Âm / Dương Hòa 陰陽和 

Ba nền tảng của Dịch lý: 易理 

a.- Chấp kỳ lưỡng đoan  執其兩端 

b.- Doãn cấp kỳ Trung ( T. D. ) 允執其中 

c.- Tiêu chuẩn đối thoại 标准对话: 

Theo Tinh thần Dân tộc: Nhân, Nghĩa, Bao  dung hay Tinh thần Hiến pháp 

2.- GIÁ SẮC  稼 穡 

a.- Gieo Gì gặt Nấy 

b.- Ai Gieo Nấy Gặt  

c.- Gieo Một Gặt Trăm 

3.- LOẠI TỤ 類 聚 

Vân tòng Long, Phong tòng Hổ :  Mây bay theo Rồng cuộn, Gió  cuốn  theo Cọp  lao. 

Tuồng Nào theo tập Nấy  

“ Ce qui resemble, s’assemble. “ 

B.- NHÂN SINH 人 生 

Tam Tài: THIÊN -  NHÂN  - ĐỊA  天 -人- 地 

Thiên: Thiên Hoàng : Nguồn Tâm linh 
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Đia: Địa Hoàng :Nguồn Khoa học 

Thiên Hoàng / Địa Hoàng → Nhân Hoàng   

天黃  / 地 黃→ 两一: 人黃 
 

LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ BÌNH 修 齊 治 平 

 1.-  Trình bày cách giản tiện 

1.-TU: NGŨ THƯỜNG 五 常 

 Năm điều mà mọi người thường xưyên phải  tập luyện suốt đời:  

   Nghĩa / Lễ - NHÂN – Trí / Tín 

義 / 禮 - 仁 - 智 / 信 

Nhân 愛己愛他 là lòng yêu Mình và yêu Người, Có biết yêu Mình là cố trau dồi 

cho Mình thành  người có Tư cách và khả năng thì mới biết Yêu Người một cách  

tốt đep. 

Nghĩa 連帶責任 là liên đới  trách nhiệm giúp hành xử hai chiều “ Phải Người 

phải Ta “  một cách công bằng mà sống Hòa với nhau an vui với nhau, đó là tinh 

thần Âm Dương Hòa, đây là nền tảng Tinh hoa của Văn Hóa cũng như  Tôn giáo , 

vì Hoà la nguồn Hạnh phúc của Nhân loại, do đó mà Âm Dương Hòa  được tôn 

lên làm Đại Đạo.  Con Người phải  Tu cho có  Lòng Nhân thì mới hành xứ công 

bằng theo Nghĩa được. 

Lễ là  “ cung Kỷ kính Tha 恭己敬愛他“, nghĩa là “ Trọng Mình và trọng 

Người “,  con người biết trọng mình là phải biết trau dồi Tư cách và Khả năng  để 

được đáng trọng, thì khi đó mới biết trọng người một cách thích đáng , 

Trí : Tri kỷ tri bỉ 知己知彼:là hiểu mình và hiểu người, không hiểu rõ mình thì 

làm sao m à  hiều người khác, người xưa có nói: Tri Kỷ tri Bỉ bách chiến bách 

thắng: 知 己 知 彼 百 戰 百 勝: Biết Mình biết Người, trăm trận trăm thắng. 

Tín : Tín kỷ tín Tha 信己信他: Tin mình và tin người, Mình không thủ tín thì 

làm sao người ta tin mình., 

 Lối hành xứ hai chiều này là nét đặc trưng vô cùng quan trọng của Văn hoá 

, vì nó duy trì  được “ sự Công bằng xã hội “ giúp cho Nhà yên Nước  ấm!. 

NHÂN LOẠI ĐANG THẤT BẠI TRONG CÁCH ĂN Ở NÀY! 

Chúng ta nên lưu tâm tới nét Gấp đôi ( Two foldness ) của Văn Hóa Việt. 

Các cặp  như Vũ / Trụ Trời / Đất, Núi / Sông, Gái /Trai, Cái / Đực, Mái / 

Trống, Nhụy Cái / Nhụy Đực. Tâm linh / Khoa học. . Học/ hành,  học /hiếc. 

Đi/ Đứng, ăn / ở. Làm / lụng, chơi /đùa , bẩn /thiủ. . .  đều là nét Gấp đôi  
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mang tinh thần “ Âm Dương Hòa” ,  biễu tượng của nếp sống hai chiều để 

thể hiện cách sống công bằng mà Hòa với nhau. Đây là nét Đặc trưng của Á 

Đông, con Tây Âu thì một số thiên về lối sống một chiều  ( Được / Thua  ) do 

tinh thần “ Mâu thuẩn thống nhất: 矛 盾 統 一 

2.- TỀ: NGŨ  LUÂN 五 倫 

Năm mối Liên hệ   联系“ sống Hòa với nhau “ theo Ngũ thường  五常 

để xây Tổ Ấm Gia đình 

Cha Me / Con Cái – VỢ / CHỒNG -  Anh Em / Đồng bào 

父/母 / 子/孙  - 夫 /妻 - 兄/弟 / 同胞 

Phụ/ Mẫu, Tử / Tôn - PHU / THÊ – Huynh / Đệ / Đồng  bào  

3.- TRỊ  BÌNH  治 平 

Đem các cặp đối cực Dịch lý tương ứng  với các Cơ chế vào các Cơ chế xã hội 

để mưu phúc lợi  福利 cho  Nhân sinh.  

a.-Giáo dục 敎育: Thành Nhân ( 成人:Tư cách) / Thành Thân  ( 成親: Khả     

năng ) lưỡng nhất 两一. 

b.- Kinh tế 經濟:  Công hữu:公有/ Tư hữu:私有 lưỡng  nhất 两一. 

 

VĂN HÓA THÁI HÒAVIỆT NHO 文化太和(粤)越 儒 

c.- Chính trị 政治:Nhân quyền 人權/ Dân quyền 民權 lưỡng nhất 两一. 

d.- Xã hội 社会: Dân sinh 民生/ Dân trí  民 智 luỡng nhất 两一. 

2.- Trình bày Lộ đồ  路途 Tu, Tề, Trị Bình 修齊治平(伻)theo khung Ngũ 

hành. 

 
Giáo dục  < Thành Nhân / Thành Thân > 

↑ 
Chính Trị < Nhân Quyền / Dân quyền -VĂN HÓA THÁI HÒA- Xã hội < Dân sinh / Dân trí > 

                                                                 ↓ 

Kinh tế < Công hữu / Tư hữu > 

Văn Hóa Thái Hòa ở vị trí hành Thổ 

Chú ý  



- 48 - 

 

Tất cả những Cơ cấu trên đều có thể lên khung Ngũ Hành    

Ngũ hành là  “ Cơ cấu Hòa “ của hai cặp Thủy/ Hỏa, Mộc/ Kim   

Do đó mà chúng ta kết luận được: 

VIỆT NHO LÀ NỀN   “ VĂN HÓA THÀI HÒA”  文化太和 

CÓ MỘT HỆ THỐNG CƠ THỂ  

( Organic system ) 

Hệ thống  系統 này được sợi chỉ Hồng kết nối các chi tiết 枝節 lại với nhau thành 

toàn thể 全體 có Mạch lạc nội tại, 衇 咯內在 nhờ  “ sợi chỉ Hồng Lưỡng nhất “ 

mang tinh thần Âm Dương  Hòa.   

B.- TRIẾT LÝ AN VI  哲理 安為 

 (  Kim Định ) 

I.- NỀN TẢNG 

Triết lý An vi là Triết lý Hòa giải 

( Philosophy of reconciliation  or of harmony ) 

II.-HAI TIÊU CHUẨN 

1.- Chấp kỳ Lưỡng đoan 執其兩端: Hai bên chấp nhận đối thoại với nhau.  

2.- Doãn chấp Kỳ Trung  允執其中: Đối thoại theo cách vừa đấu tranh vừa hợp tác với  

nhau theo Tiêu chuẩn Chính Trung hay Lý Công chính  ( righteousness ) hay theo 

Tinh thần Dân tộc:   

Chí  Nhân / Đại Nghĩa, Bao dung ( Hùng / Dũng ) : Tinh thần Dân tộc 

  至 仁 ( People love ) / 大 義 (social justice → 包 容 (tolerance) 

   

III.- Triết lý Sống “ Nơi Đây và Bây Giờ  ( : Here and Now )  

Hiên tại  Miên Trường. (ever present ) 现 在 綿 長 

1.- Khởi điểm 起 點: Đây / Bây. 

Chấp nhận Hiện tại là chấp nhận những phân biệt cụ thể 分別具体: khởi sự tự Gần, bắt 

đầu tự cái Nhỏ, cái Dễ. Đó là con đường Lương tri  良知 tuy nhiên bị rất nhiều Triết học 

từ chối.    
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Thí dụ Lão Trang không chấp nhận những phân biệt giữa tốt / xấu, dưới /trên, xa / gần, 

sống / chết... Thiếu những cái đó làm chi có Hiện tại, làm chi có quan điểm 觀點 của con 

Người mà chỉ có quan điểm Vũ trụ theo đó thì mọi cái Bé nhỏ ở Đây và Bây giờ bị xóa 

sạch.  Miên trường cũng bị chối bỏ, vì miên trường đòi phải có mẫu mực lâu dài bền bỉ 

mới làm nên cái miên trường. Và đó là Văn hóa.  

Lão Trang không chấp nhận những mẫu mực để đề cao những sự tự nhiên đột khởi 自然

揬起 theo ngẫu hứng, 偶興 chối bỏ học thuật 学术, “tuyệt học vô ưu 絶學無憂”. Chối 

bỏ Văn hóa tức là chối bỏ cái miên trường 綿長.  

Vì nói đến Văn hóa là nói đến những dạng thức 样式 đã được nhiều người noi theo một 

quãng thời gian dài. Thời gian đó càng dài, số người theo càng đông thì Văn hóa càng lớn 

theo đà.  

Con Người cũng thế, thiếu mẫu mực đã được theo lâu dài thì không là Vĩ Nhân 偉人.  

Cái làm nên vĩ nhân không là những việc lớn nhất thời, những ý nghĩ thoáng qua, những 

cảm tình 感情 bồng bột 漨浡, mà phải là sự trường cửu  長久 của những cái đó, chính sự 

trường cửu của hành động theo một mẫu mực kèm theo những cảm tình cao cả mới làm 

nên Vĩ Nhân chân thực 真寔 Đó cũng chính là đường đi lên cõi đại Ngã. .   

Tuy nhiên  雖然 có mối nguy hiểm 危險 trong sự “miên trường” đó là sự bóp chết 

cái luồng hứng khởi 興起, những đợt sáng tạo ngẫu hứng tự nhiên 創造偶興自然 đó 

là những luồng sóng vọt ra tự cõi vô biên, tự trùng dương  重 洋 của muôn khả thể. 

可體. 

Thế mà chính những cái hé nhìn, những cái đột khởi 突 起 nọ là những đạo quân tiên 

phong 導軍先鋒 trên con đường tiến hóa 進化 của con người, nếu ta tự ví mình với 

người đi bắt cá trên sông thì những ngẫu hứng 偶興 , những trực thị 直視 là những đàn 

cá: từ bỏ những đột sáng, hứng cảm  興 感 là từ bỏ không bắt cá.  

Đó là tội những người câu nệ , cố chấp 拘泥 固執 bám chặt vào luật tắc 律则 Nhưng nếu 

không có những dạng thức 样式 làm như giỏ để đựng cá thì lại như lo bắt cá mà không lo 

giữ cá. Cho nên chỉ đáng tên là hiện tại miên trường 现在綿長 khi thể hiện  體現 

được cả hai:  Làm sao vừa giữ được phương thức  方式 mẫu mực ( khoa học nghệ 

thuật ở đó ) vừa đón nhận được những luồng sáng tạo 创 造  mới. 

Đó là bài toán rất ít người giải đáp  解畣 được. Triết lý An Vi đã đưa ra giải quyết tiên 

thiên thuyết 解抉先天説 với ba nguyên lý chỉ thị  原理只是 các số 2-3-5 và phó sản  副

産 là số 9 tạm được quảng diễn 廣演 như sau:  

2.- Phân tích  分析 Hiện tại miên trường 現象綿長 thành 3 con số: 2, 3, 5. 

a.- Số 2: 

Số 2 là đặt mọi sự việc trong tương quan 相關  giữa hai hạn từ  限词 mà độ sâu hơn 

cả là giữa Có với Không, rồi thứ đến là giữa Động  動 với Tĩnh 静.  
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Vì đó là đợt cao nhất bao gồm tương quan của mọi cặp đôi khác như Sáng / Tối, Đất / 

Trời, Tiểu / Đại, Cứng / Mềm, Đực / Cái... tóm lại là khắp vũ trụ bởi vì không vật nào 

nằm ngoài sự giằng co đối đáp đó nên bao la vô cùng, không đâu không có, đến nỗi nói 

được rằng không nền Văn hóa nào không có những thần thoại 神話 bao gồm 30 cặp đôi, 

y như không có nhóm người nào mà không có Nam có Nữ, không đâu không có Đất 

thấp / Trời cao, Sáng / Tối, Ngày / Đêm, Trong / Ngoài, Lành  / Dữ...  Chỉ khác là 

chúng có đó ở đợt Lương tri thường nghiệm 良知常驗 mà không được một ý thức  意識

sâu sắc nào nâng lên bậc Nguyên lý 原理, nâng lên bậc Cơ cấu như với Triết lý An Vi, 

nên các Triết thuyết đó không có tương quan Động Tĩnh, tương duyên 相 緣, mà chỉ có 

hoặc duy Động 唯動 hoặc duy Tĩnh 唯静 vì vậy chỉ có tiểu Ngã  小我 chứ không có Đại 

Ngã. 大我 . 

Vậy số 2 là căn bản  根本 mở đầu cho mọi đức tính 德性 cao cả khác.  

Đó gọi là nét Song trùng căn cơ  双重根基 ( hay Lưỡng nhất ) đưa lại cho con người một 

tác động  作動 xứng 秤 với bản Tính tác hành  本性作行 và Vô biên c 無邊 ủa con người 

: Nó đặt con người vào một tình trạng  情狀 vô cùng khó khăn nhưng bó buộc phải làm 

xong, phải tham dự 参预 rất mạnh mẽ, nếu không sẽ nghiêng sang một bên rồi mất Nhân 

tính  人性 mà dấu bề ngoài là muôn vàn phiền lụy  烦累 tự bệnh hoạn khổ đau 病患 cho 

đến các thứ tai ương xã hội  災殃社会 mà then chốt là chuyên chế 專制 với thuyết lý 

Duy Vật  理 說 唯 物. 

Quan trọng ở chữ Duy: duy Tâm 唯心 hay duy Vật 唯物.cũng đều gặp nhau ở duy, mà 

bản chất duy là nguyên lý Đồng nhất 原理同一, xóa bỏ Biến động 变动, xóa bỏ mọi dị 

biệt 異別 là căn nguyên  根原 của sự phong phú 豐富, nên các chính thể chuyên chế  政 

體 專 制 đều ưa những thứ duy này: duy nào cũng được: Tâm hay Vật không mấy quan 

trọng 觀重, hễ đã Duy 唯 là sẽ đưa đến chuyên chế, 專制 đưa đến ngưng đọng, đưa 

đến đồng đều.   

Đến đây ta nhận ra vai trò của số 3.   

b.- Số 3 

Số 3 đem sự biến động đặt vào con Người nơi thâm sâu đến độ  “ sự Biến động  变动

” trở nên tính chất nền móng của con Người.  

Nói theo Việt Nho thì người là một Tài  才 trong ba Tài là Trời, Đất, Người. Trời 

đất như hai hạn từ (terms) hay là hai đối cực mà tương quan là con Người, con 

người xuất hiện  出现 như tương quan giữa Trời cùng Đất. 

Đây là một tuyên ngôn  宣言 quá vĩ đại  偉大 nên biết bao học giả  学者 không dám xét 

tới, hoặc coi khinh. Học giả James Legge cho là dại dột. Bình luận  評論 thế vì ông đứng 

ở quan niệm Triết lý Bản thể, nên hiểu theo nghĩa người cũng có bản tính cao cả to lớn 

như Trời cùng Đất, nếu thế thì Tam Tài quả là điều tầm bậy.  
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Nhưng đứng vào quan điểm năng động 能動, định nghĩa con người là một tác năng  

作能 thì không có gì là “phạm thượng 犯上” vì cái chi con người cũng phải làm ra, cũng 

phải tạo dựng lấy: từ nghệ thuật, thi, ca, nhạc, khoa học, tinh thần đều phải tự tay tạo 

dựng: tất cả đều phải là sản phẩm 產品 của nhà làm ra...   

. Xét về phương diện ấy thì con người quả là một tác nhân 作人 như Đất Trời, nên 

cũng gọi là  “ tham thông  叄 通 “ tức con người thông với Trời cùng Đất. Chữ tham có 

nghĩa là cả ba (tam) tham dự 叄與 với nhau: đây là người tham dự với Trời cùng Đất.  

Trời cho con thịt, người tham dự vào bằng cách xào, rán, bó giò, làm gỏi.  

Cũng là Tình Người mà làm ra biết bao liên hệ nào Vợ Chồng, Cha Con, Vua Tôi, 

nào Lễ , Nghĩa, Liêm, Sỉ . 禮義廉恥 .. Nhân chủ ở tại chỗ tham dự nọ.   

Vậy phải xét theo quan niệm hành động  觀念行動 của con người mới đúng thuyết 

Tam Tài, thấy không có việc nào của con người không liên hệ  联系 với Trời Đất. Nói 

cụ thể  具体 là tùy nơi tùy thời 隨時. Một việc tốt là một việc do người làm ra ở một lúc 

xứng hợp 稱合, trong một nơi thích đáng 適當: “the right man in the right place at the 

right time” nói kiểu Triết thì một việc phải có cả “Thiên thời 天時, Địa lợi 地利, Nhân 

hòa 人和” mới là tốt: công việc nào cũng phải nương theo Thời và Nơi thì tất phải 

dành cho con Người một chỗ để quyết định 決定 Thời và Nơi ấy. Đó gọi là thuyết 

Tam Tài.  

Hậu quả trên đợt Triết là thuyết Tam Tài giúp tránh được tai họa định mệnh 災禍定

命: cái chi cũng phó mặc cho Trời.  Còn đây thì “có Trời mà cũng có Ta”. Vì vậy không 

là cưỡng mệnh  强 命 cũng không định mệnh 定命:mà là thiên mệnh 天命 được hiểu là 

Tính 性 con người, nên thường   nói: “tận Nhân lực nhi qui Thiên số  盡人力而 歸天

數: Làm hết sức mình  rối mọi sự phó thác 付 託 cho Trời ”: Thiên số 天數 đã vậy mà 

cũng không quên Địa hay duy Địa: không kinh tế chỉ huy 經濟指揮 tất cả con người vì 

còn có những cái cao hơn nhiều như Tình 情 và Lý 理.  

Minh Triết  明 哲 ở tại xếp đặt các yếu tố 要素 đó cho hòa hợp:和合 cho cao Trên 

thấp Dưới để không có Duy nào hết: Nhân chủ  人主 là vậy. .  

Ngoài ra quan niệm Tam Tài còn là con đường tốt nhất để dẫn đến chỗ trọn hảo: 

người tốt là gì, là người nghĩ đến việc theo đuổi cái tốt cho mình, mà cũng luôn cho 

người khác, ít nhất không gây hại cho Tha nhân 他人.   

Lý tưởng là cảm thức 感識 được nhân loại tính 人類 性 ở cùng khắp nơi để nói được là 

“Vũ trụ nội mạc chi phận sự  宇宙內莫之分事” không gì tôi không tham dự 參與: nếu 

vừa tầm sức thì tôi làm hết mình, nếu vượt quá tầm sức tôi thì tôi cũng vẫn tham dự bằng 

cả Ý, Tình, Chí 意情志 tức chấp nhận cách thành khẩn 誠 懇: vì đó cũng là tham dự vào 

kiểu cách 撟格 con người tức bằng tán thành tận tâm 讚成盡心. Như vậy cũng là sáng 

tạo 創造 ra cái gì riêng của mình làm như ấn tích 印跡 mình ghi trên những cái vượt sức, 

tức mình không những chấp nhận 執 認 mà còn thành thực  誠實 mến yêu, đó gọi là 

amor fati, không mất chút thì giờ nào vào việc trách Trời trách Đất, trách Người: “bất 
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oán thiên, bất vưu nhân 不怨天不尤人”. Nhờ thế vẫn nói được rằng việc đó là của tôi, 

Vũ trụ của tôi, trong đó tôi có phần đóng góp.    

c.- Số 5 

Đây là bộ phạm trù  範 疇 lớn lao của Thời gian, Không gian quen gọi vắn tắt là  “ 

Ngũ hành “. Chính Ngũ hành làm cho ra cụ thể  具体 hai chữ Thời Không quá trừu 

tượng. 抽像. 

Nó cụ thể hóa bằng cung ứng 供應 cho một Cơ cấu nền tảng trên hết mọi Cơ cấu. 

Nhờ vậy nó giúp giải quyết 解決 không biết bao là vấn đề 問題 rắc rối trong Triết 

để đưa đến chỗ hiện thực Bản tính trung thực  現實本性忠實 của con Người.   

Vấn đề rắc rối sâu xa hơn hết trong Triết là vấn đề Hữu hay Vô, hoặc Nhất hay Đa. 

Vũ trụ là Nhất hay Đa, vạn vật Nhất Thể  一 軆 hay Đa Thể 多 軆.   

Chủ trương Nhất như Ấn Độ hay Lão Trang thì chối đa tạp  biểu lộ 多 雜 bằng không 

nhận phân biệt  分別 cao thấp, tốt xấu, sống chết...   

Nếu chủ trương Đa thì chỉ biết có những vật trong hiện tượng, gọi là duy-vật thể 

(chosisme) hoặc hình thức 形式 quen thuộc hơn là duy vật (materialisme).  

Đó là đẩy Vô thể  無 軆  ra khỏi cặp đôi Hữu Vô tương sinh. 

有 無 相 生 

Nói thấp xuống một bậc là đẩy Trời ra khỏi Đất,đẩy Thời gian ra khỏi Không gian. 

Áp đặt vào Người là đẩy Vô biên tính 無邊性 ra khỏi con Người, tức vất bỏ linh thiêng  

tính của nó.   

Nói Ngũ hành cũng là nói Âm / Dương, Không / Có, 

Đất / Trời, Thời / Không... 

Tuy nhiên nói thế rất có thể mới ở đợt Lý trí mà không đi vào Cơ cấu, thì rồi tuy miệng 

nói ra thế nhưng lại mâu thuẫn 矛盾 với mình liền, như Lão Trang chỉ nhận có Chung mà 

thiếu Riêng, nhận có Trời mà thiếu Người.   

Vì thế cần gắn liền Ngũ hành vào cõi Nhân sinh bằng Ngũ luân  五(vợ chồng, cha con, 

vua tôi, anh em, < bè bạn > đồng bào) và Ngũ thường 五常( Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín). 

Đó là cụ thể hóa 具体化 Ngũ hành để nó dễ ăn nhập vào mọi việc.   Do đấy mà đem 

hình Việt Tỉnh  粤井 tức hình Ngũ hành nguyên thủy 原始 là kép lên thành Hồng 

Phạm Cửu trù 洪範九疇. 
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Hồng Phạm là cái gương mẫu cao cả rộng lớn vô biên được tượng trưng bằng Trù 疇 ở 

giữa.  Mỗi ô vuông là một Trù , chính chữ Trù 疇 là bờ cõi, Trù trung  ương 中央  gọi 

là Vô biên, vì quả thực 果實 nó không có bờ cõi, nếu ta lấy 8  Trù  rời ra khỏi Hồng 

phạm  洪範 thì Trù ( ô giữa ) biến  mất . Vì thế cái “Trù” giữa  “ gọi là vô hình 無形, 

vô biên, 無邊 vô cùng tận 無窮盡 .  

Chính sự Vô biên đó mới làm trọn vẹn con Người, mới đem lại cho con Người hạnh 

phúc chân thực 幸福眞寔 gọi là Việt Tỉnh 粤井 tức ví như cái giếng thiêng luôn chảy 

nước ra linh nhuận 靈潤 mọi việc. Việc nào làm theo hướng 向 đó thì sẽ trường tồn 長存, 

sẽ tạo 造 niềm an lạc 安樂, gây hạnh phúc, nên gọi là nước cam tuyền 甘泉(tuyền là 

giếng gợi ý do chữ giếng ẩn trong khung hồng phạm).  Do đấy trong Huyền sử nước Việt 

mới có truyện Việt Tỉnh Cương 粤井綱 tức nói đến đạo lý 道理, cái mẫu mực đem lại 

an vui, hạnh phúc. Việt Tỉnh Cương cũng gọi là Cửu Lạc 久楽 vì nó đem lại cho Thân 

Tâm một sự an lạc do sự quân bình nội khởi 均平內起 làm cho Tâm hồn 心魂 trở nên an 

nhiên tự tại. 安然自在   

Theo quan niệm 觀念 cổ xưa thì Bệnh hoạn phát xuất  病患發出 do sự chênh lệch 

của khí huyết 氣血. Lập lại được sự quân bình là khỏi bệnh.   

Trên cấp siêu hình 級超形 cũng có một sự bình quân siêu tuyệt 超絶 gọi là “quân 

Thiên”  勻天 heavenly equilibrium, khi nó chỉ huy toàn bộ Thân Tâm 身心 thì sẽ 

đem lại sức mạnh làm cho sống hết tuổi đời cách đầy đủ an vui như được uống nước 

cam tuyền 甘泉 tự trong Lòng mình luôn luôn trào vọt.  

Chính bản gốc con Người là Vô biên  tính 無邊性, những cái làm nên khác biệt của 

con người không là những cái hữu hình 有形, hữu hạn 有限, trặt trờ ra trước mắt, mà là 

những cái vô hình 無形 vô tượng 無像, vô thanh 無声, vô xú 無臭  , những Tình cảm 

情感 bao la, 包罗 những ý nghĩ quảng đại 意 疑 廣大, những động cơ cao viễn 動機,高

遠 có đáp ứng 答應 được những cái vô hình đó mới là chí thành 至誠: tức thành con 

người trung trực 忠直  trọn hảo.   

Tóm lược Tóm lại ba nguyên lý nền tảng trên là: 

a.- Âm Dương Đặt con người vào Nhất Thể 一 体 với Vũ trụ 宇宙: cả ba cùng một 

tác động  作動 như nhau: không gì không là Âm Dương. Một vũ trụ quan toàn diện 全

面 gồm cả Thời gian lẫn Không gian.  

b.- Tam tài: Một nhân sinh cao cả đặt con Người ngang hàng với Trời Đất trong 

phương diện tác hành  方面作行 và tạo dựng, khác hẳn con vật, con vật chỉ dùng sự vật 

phác tố y nguyên 樸素. 依厵 Con người thì khác, nó lập lại, làm ra của mình, trong ba 

nhu yếu thâm sâu: Thực, Sắc, Diện  食 色 面 đều có tham dự vào hết nếu không trong cơ 

cấu thì cũng trong văn sức ngoại diện 文飾外面.   

c.-  Ngũ hành  Là Tâm linh sử quan 心靈史官 có giá trị vô biên 价値無邊 ở chỗ cơ cấu 

hóa 機構化 được cái Vô thể. 無體 
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Biến vô thể trừu tượng 無體抽像 của Ấn Độ, vô thanh 無声 của Nho thành ra cái Trống 

được tiêu biểu trong trống Đồng 銅皷, còn thực tế 實際 là Đạo đi vào Đời tránh được 

nạn chỉ biết có Đời, có hiện tượng như các Triết xây trên Hữu thể hoặc chỉ biết có Vô xây 

trên Vô thể thái hư 無體太虚 

Ngũ hành đã thành công đưa ra được nền Triết lý dung nhiếp 容摄 cả Có lẫn 

Không.  Xếp những cái Có bé nhỏ quanh cái Không vô biên để cái Không trở nên Đạo 

Trống. Trống là trống không của lòng Trống rỗng được tạo dựng nên do cái tang trống. 

Vậy trống Đồng là kết tinh của Tứ quí 四季   ( Four seasons ), Tứ quí mượn của bốn 

mùa mà có, y như trù Trung ương (trong Hồng Phạm) phải mượn bờ cõi tám trù chung 

quanh mà thành, thì trống thể của trống Đồng cũng mượn cái tang của trống mà Trống 

nghĩa là không ai thấy, nhưng lại tác động ở đợt căn cơ 根基 mở đầu cho mọi công cuộc.  

Các lễ hội  禮会 Việt bao giờ cũng mở đầu bằng 3 hồi 9 tiếng trống là thế.  

III.- Tổng luận 總 論 An  vi 

1.- An Vi là nền Triết lý mới nhất Được đề nghị với thế giới hiện đại  现代 coi như xứng 

hợp  稱合 để dẫn đến cảnh Phong lưu 風流, một cảnh sẽ trái ngược với mối đe dọa loài 

người hiện nay là nạn Cơ Tâm: Tâm hồn  心魂 trở nên khô cạn như Cơ Khí.  

Trang Tử có lần nói: “Cơ Tâm là do hữu Cơ Khí 機心由有機器”. Làm thế nào để 

“hữu Cơ Khí mà không bị Cơ Tâm”. Có làm được như thế mới đạt lý tưởng 理想 là 

mưu hạnh phúc cho toàn cầu 全球 : đưa nhân loại đến thời Phong lưu nhàn tản 風

流閒散 , để phát triển 發展 những khả thể cao siêu  可躰高超 nơi con người. Đó là 

vấn đề mà Triết học nhân loại  人類 đã cố giải quyết nhưng chưa thành tựu 成就. Ta 

hãy phân tích tình hình 分析情形 để rút kinh nghiệm.經驗   

2. - Lấy Hạnh phúc đời này làm Cứu cánh 究竟 

Trước hết hãy xét các thuyết lý lấy Hạnh phúc đời này làm cứu cánh cuộc sống có chấp 

nhận  執認 được chăng. Thưa rằng có, đó là con đường mọi người đều theo cách bền bỉ, 

mặc dù những người đi lối thanh giáo khắc khổ  清敎刻苦 coi như chống lại. Kỳ thực 其

實 chỉ chống trong phương thức 方式 do sự đặt hạnh phúc ở đời này hay đời sau, 

chứ kỳ thực cũng là theo đuổi hạnh phúc, chỉ khác là họ không đặt ở thế giới hiện 

tại, 世界现在 nên dùng phương pháp coi như chống lại hạnh phúc thí dụ cách sống khổ 

hạnh, 苦行 cực nhọc... Kỳ thực  其實 đó chỉ la phương tiện để tìm hạnh phúc cao hơn 

theo niềm tin càng khổ cực bao nhiêu lại càng tỏ ra say xưa thành khẩn 誠懇 đi tìm hạnh 

phúc bấy nhiêu, chịu cực là để chắc đạt hạnh phúc hơn, và để đạt hạnh phúc một cách lâu 

bền toàn triệt 全徹. Như vậy ta có thể coi Hạnh phúc là cứu cánh  究竟  cuộc đời này; 

đối với những người muốn đạt hạnh phúc ở đời sau cũng không cần thay đổi lập 

trường 立場 vì có thể cho rằng tìm hạnh phúc ở đời này chính là điều kiện  条件 cho 

được hạnh phúc đời sau. Đời này có Hạnh 幸 đời sau mới Phúc 福.  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%9F
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3.- Tiêu chuẩn  标 准 Hạnh phúc: Chân, Thiên, Mỹ 真 善 美 

Nên ta có thể dùng Hạnh phúc đời này làm tiêu chuẩn vững chắc hơn cả: vì gồm cả 

Chân, Thiện, Mỹ. Ngược với tiêu chuẩn y cứ vào một mặt thí dụ Chân hoặc Mỹ: những 

tiêu chuẩn này tỏ ra không đủ tầm bao quát 包括 vì Chân lý là gì? Các Triết gia đã tranh 

luận hằng bao thế kỷ chưa ngã ngũ. Ngạn ngữ 諺語 nói cái bên này núi cho là thật thì 

bên kia lại cho là giả. Vì con người bị trói vào một quan điểm 觀點 : chỉ thấy được một 

chiều của sự vật làm sao có được sự thật toàn triệt  全徹 để đem ra làm tiêu chuẩn phổ 

biến 标准普徧 Chỉ như hạnh phúc thì mọi người trực cảm nghiệm  直感騐 được: nó hiện 

hình 現形 ngay ra trước mắt ai cũng có thể thấy phần nào. Vậy phải lấy Hạnh phúc làm 

cứu cánh 究竟 cuộc đời này, lấy trọn vẹn đến nỗi Hạnh phúc trở nên tiêu chuẩn  准标 đo 

lường mọi giá trị 价値. Nó không có tính cách phổ biến 普徧 vì Hạnh phúc mỗi người 

một khác, nhưng nó trung trực thiết cận 忠實設近 ngay vào Thân Tâm con Người ở Đây 

và Bây giờ nên rất cụ thể 具体. Con người trong cõi hiện tượng 現象 không thể cầu 求 

hơn được nữa.  

4.- Phương thức  Hành động 方式行動 

Bàn luận xong về cứu cánh và tiêu chuẩn, bây giờ phải quyết định phương thức hành 

động sao cho đạt tới. Hành động  行動 cao nhất Việt Nho gọi là Đốc hành 篤行. Phân 

tích đến cùng cực cách hành xử của con người ta thấy nó qui ra ba hạng tùy với sự đối đãi  

对待 của Chủ thể 主体 và Đối tượng.对象. 

Khi Đối tượng  对象 ( Object ) đoạt Chủ thể  主体 ( Subject ) 

ta hãy gọi là Hữu vi. 

Chủ thể đoạt Đối tượng là Vô vi 

Chủ thể / Đối tượng hài hòa ( Lưỡng nhất ) là An vi. 

Đối tượng đoạt Chủ thể xảy ra như câu nói trên của Trang Tử: “Hữu cơ Khí tất hữu cơ 

Tâm 有機器必有機心 ” = có cơ Khí tất có cơ Tâm hay là khi con Người dùng nhiều 

máy móc thì Tâm hồn tất bị Cơ khí hóa, bị máy móc hóa tróc hết Tình người. Tâm hồn 

không giữ được tính thể riêng của nó nữa mà bị sát nhập vào đối tượng, gọi là đối tượng-

hóa (objectivation) hay vật thể hóa (thingification). 

Duy vật là một hình thái  形态 của sự Vật thể hóa 物體化 này, người ta không nhận 

ra được vì trong trạng thái đó con người vẫn giữ được phần tiểu ngã như ai, không 

ngờ rằng thú vật nào cũng có bấy nhiêu: cũng ăn uống cũng làm tình... nhưng phần 

Đại Ngã là phần riêng biệt của con Người thì không còn, như Tâm tình cao thượng 

心情, 高尚 lòng yêu thương khắp hết, sự quí chuộng Chân, Thiện, Mỹ 真善美; 

không còn nữa những cố gắng vươn lên miền cao cả.  
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Tất cả không còn, từ sự vật, thú vật 獸物 đến con người chỉ khác nhau về hơn kém 

chứ không còn cái đặc trưng  特徵 gọi là linh thiêng nữa. Tai họa 災禍 như thế kể là 

toàn triệt 全彻: con Người bị vong Thân 亡身 giữa đám sự Vật 事物.   

5.- Triết lý Hữu vi của Tây Âu 

Tai họa này nói chung Âu Tây đã đi vào tự đầu kể từ Thales chủ trương Bản thể cuối 

cùng của vạn Vật là Nước hay Democrites với thuyết Nguyên tử...trải dài qua Plato, 

Kant, Hegel; đều kinh doanh 經營 trên sự Vật, học về tượng ý  像意 của sự Vật 事物. 

Tuy có nhiều lần phản đối 反对, cựa quạy nhưng không thoát được, vẫn sấp một chiều 

dưới sức nặng của ý hệ 意系. Ficht đã đưa ra một duy Tâm luận giống lạ lùng với thuyết 

của Shankara, Schopenhauer thì hầu như hội nhập toàn bộ thuyết lý của Phật, của các 

kinh áo nghĩa thư 經奧義書 giống như tổng hợp 總合 Vedanta, còn Nietzsche cuối đời 

đã bị ám ảnh 暗影 bởi ý niệm “sự trở lại vĩnh cửu 永久” (eternel recurence).  

Đó chẳng qua là một dị-bản  異 版 

của thuyết Luân hồi. 說 輪 迴 

Tất cả những cố gắng này thực ra chỉ là những bắt tay với hàng xóm theo định lý hai Thái 

cực (Hữu, Vô) ở liền ngõ nhau nên đôi khi bắt tay nhau , và nhờ sự mới lạ nên đã gây 

được ít nhiều chú ý 注意 nhưng cuối cùng cũng chỉ vang bóng một thời vì sự mới lạ của 

nó, nhưng rồi cũng xẹp xuống như tại nơi xuất xứ. Ta hãy xét tận gốc của chúng là Ấn 

Độ quê hương của thuyết Vô vi.  

6.- TRIẾT LÝ VÔ VI CỦA ẤN ĐỘ 

Để phản pháo 反奅 lại Hữu vi thì Vô vi nhận thái độ 态度 quay lưng lại đời. Họ chủ 

trương  主张 rằng muốn Tâm không bị cơ khí thì đừng thâu dụng 偷用 Cơ khí, cho chắc ăn 

nên li lìa thế giới Đối tượng gọi là “ Tị thế  避世“ như Lão Trang chủ trương. Nhưng Lão 

Trang chỉ là hai cánh nhạn lẻ loi ở cõi trời Đông, còn chính ổ của Vô vi là Ấn Độ. Ấn Độ 

không còn thèm trốn sự vật nữa mà chối tuột là không có.  

Vạn vật đang phơi mình quanh ta chỉ là ảo ảnh 幻影, là maya “tuồng ảo hóa 幻化 

đã bầy ra đó” khỏi cần để tâm, khỏi cần trốn, có gì đâu để mà phải trốn, trốn đi đâu, vì đâu 

cũng là ảo hóa. Cả tấm Thân này nữa trốn cái chi. Thế là hết: không còn Chủ thể lẫn Đối 

tượng, khỏi lo gì về tai họa bị Đối tượng hóa.  

7.- Sự thất bại  失敗 của Tăng Lữ  僧侣 thành công chăng? 

Thưa đó chỉ là những suy tưởng chủ quan  推想主觀 không xóa bỏ nổi Đối tượng, nên 

vẫn bị như thường, kiểu đà điểu 駝鳥 vùi đầu vào cát để khỏi thấy người săn, nhưng thợ săn 

càng dễ bắt. Chứng cớ là các Tăng Lữ Brahmana đã trở nên những người làm giàu 

mạnh nhất: không từ chối cả những phương tiện phi nhân: thí dụ tục bắt các bà góa 

phải lên giàn hỏa chết theo chồng được Tăng Lữ  僧侣 cổ võ 皷舞 ?duy trì 維持 thành 
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khẩn 誠懇 , vì sau khi các bà chết, của cải đương nhiên thuộc về các Brahman (tên gọi 

Tăng Lữ của thần Brahma).  

8.-Nguyên do  元由 thất bại 失敗 

Do thế mà tài sản bị thu dồn vào đẳng cấp 等 級 Tăng Lữ quá nhiều gây nên sự 

chênh lệch lớn lao, đưa đại chúng vào cảnh khổ cực 苦极. Đến nỗi các cuộc chống đối 

Brahman cũng mang hơi hướng kinh tế, chẳng hạn kinh Upanishad Chandogya ví các cuộc 

kiệu của Tăng Lữ đương thời với đoàn chó cắn đuôi nhau sủa om om (Om là tiếng thánh của 

đạo Bà La Môn 婆羅門). “Om chúng ta hãy ăn! Om chúng ta hãy uống!” Luật phép đã được 

Balamon đặt ra nên rất có lợi cho các Tăng Lữ: thí dụ nếu giết Tăng Lữ thì phải chết vì đó 

mới chính là tội giết người, còn giết các đảng cấp dưới chỉ phải đền bằng bò: giết Sudra đền 

10 bò, giết Vaysia 100 bò, Kshatriya 1000 bò, nhưng không phải đền cho nạn nhân 難人 mà 

dâng cho Brahman. Trách gì Tăng Lữ không giàu sụ và bị chống đối. Người chống đối 

Balamon hơn hết là Phật Thích Ca 佛释迦 đã được tiếng là đập tan hai triệu thần của Bà La 

Môn.  

Trong thực tế Phật cực kỳ khinh thị  輕視 các sãi Bà La Môn 婆羅門 và đã làm cho 

đạo Bà La Môn lu mờ hẳn. Mãi đến thời Shankara mới phục hồi  復囘 ại được bằng 

cách hội nhập  Phật vào Bà La Môn giáo, tuyên dương Phật là một hiện thân (avatar) 

của thần Brahma, cũng như chấp nhận nhiều giá trị mới của  Phật tức là rút tỉa hết giá 

trị của Phật; kết quả là Phật giáo trở nên lu mờ hẳn trên đất Ấn Độ.  

Ngày nay chỉ còn không đáng kể. Xem bao quát lịch sử Ấn ta thấy Bà La Môn đàn áp 

con người đã vậy, mà cả đến những người cố gắng vươn lên như Shankara cũng không để ý 

giải thoát  解脫 người dân Ấn Độ. Đủ thấy rằng Vô vi cũng thất bại như Hữu vi, có phần hơn 

là khác. Vì Hữu vi đã đi vào cơ khí tuy có hữu cơ Tâm, nhưng cơ khí giải thoát con 

người được bước sinh. Chỉ còn tìm ra Triết nào giúp cho dẫu hữu cơ Khí mà không 

hữu cơ Tâm. Có chăng? Thưa đó phải là An Vi.  

9.- Cách Hòa giải  和 解 theo Triết lý An vi 

An Vi hòa giải Chủ thể với Đối tượng cách ổn hơn hết. Vì thế nói đến An Vi ai mà 

chẳng ưng. Thế nhưng nói dễ làm khó. Khó đến nỗi không nói lên được “lời ràng buộc”. Vì 

thế ở đợt triệt cùng 彻穷 này thì cần xoay ngược câu “nói dễ làm khó” thành “nói khó làm 

dễ”. Sau đây là những lời nói cần thiết để làm nên Triết lý An Vi, có xét qua ta mới thấy khó 

vô cùng đến độ biết bao đời Triết mà chưa nói lên nổi.  

10.- Người , Lời nói khó thứ nhất: Người là gì? 

Hầu hết câu thưa đã đánh mất Tính thể 性軆 con Người, chỉ còn lại có “con Vật biết 

suy lý 推 理”, “con Vật kinh tế 經 濟 ”, “con Vật hợp quần 合 羣 ”.  

Tất cả đều đánh mất chiều kích Vô biên làm nền tảng tinh cốt của con người Đại Ngã, 

nên bị sự Vật đàn áp dễ dàng.  
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Vì thế An Vi chính hiệu đưa ra một con Người cực kỳ to lớn, to đến nỗi đặt ngang 

hàng cùng Trời Đất, hàm ý rằng Trời Đất có vô biên đi nữa cũng khộng đàn áp được ta 

vì: “Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, Trời Đất Ta đây đủ Hóa công 

” Ta cũng “đội Trời đạp Đất ở đời.   Làm nên 動地 驚天 động Địa kinh Thiên đùng 

đùng”  

Như vậy về to lớn địa vị vững rồi, khỏi lo vong Thân, có đáng lo là bị trách phạm 

thượng, hay ngông, hoặc không tưởng. Nhưng trách mà chi: đó chẳng qua là thuật Tâm 

lý chiến, nói già dặn để tránh khỏi bị nuốt trôi mà.  

11.- Yếu tính 要 性 của con Người Đại Ngã 大我 

Bây giờ ta hãy xem đến Yếu tính của con Người Đại Ngã, có mạnh chăng hay yếu xèo. 

Nếu yếu thì có to như Trời Đất cũng bằng nằm phơi xác ra đó cho Trời Đất dày. Phải vậy 

chăng? 

Thưa không phải chút nào hết. Trái lại Yếu tính con người là động tác, là Hành, là 

Ngũ hành; con Người bị dị chứng với Thụ động tính (man is allergic to passivity) nghĩa 

là con Người sống được là do “có Làm” là do “không thể không Làm được”, y như thời 

gian không thể ngừng nghỉ. Con người cũng vậy, vì con Người làm nên bởi chữ Thời, 

cũng cùng một Yếu tính như Thời gian. Thời gian không hề ngưng chạy, con Người 

cũng vậy, không thể ngừng nghỉ, luôn luôn phải là tác Hành, tác Hành cùng cực.  

Thời là Trời, là Thiên “hành kiện” Quân tử cũng phải Hành kiện theo đó: “Thiên 

hành kiện Quân tử dĩ tự Cường bất Tức 天行健 君子自强不息”  

Nhân sinh muốn Tác hành 作行 cùng cực tất nhiên 必然 Vũ trụ phải Năng động. 能

動 Vũ trụ quan ví như cái đồ đựng con Người: nó in dạng thức nó lên con Người trọn vẹn 

đến nỗi tục ngữ nói được là “ở Bầu thì tròn ở Ống thì dài” tức Vũ trụ quan in bản chất nó 

lên con Người: 

Vũ trụ Tĩnh con Người cũng Tĩnh, cũng Thụ động. Đó là trường hợp 场合 của con 

Người theo quan niệm Hữu vi, vì Vũ trụ quan của nó Tĩnh chỉ nên con người cũng tĩnh 

chỉ ù lì, thụ động 受動 trước Định mệnh 定命, như con người Âu Châu  欧洲 đã bị thế, 

xuyên qua dòng sử mệnh 史命 của họ: luôn luôn nằm dưới ách Định mệnh moi ra. 

Cho đến nay tuy vẫy vùng tưởng là thoát, kỳ thực lại bị ông Địa đè  cổ, nhưng nói kiểu 

văn hoa để che đậy rằng “ Hạ tầng Kinh tế  chỉ huy Thượng tầng Văn hóa”. 下层經濟 指挥 

上层文化( 建築 ). Hèn chi mà Văn hóa đó “thù nghịch với sự động” để nói theo Nietzsche: 

Người sao Chiêm bao làm vậy: người mà yếu xìu thì Văn hóa, sản phẩm của Người cũng yếu 

xìu, như quả thật quan niệm con người trong Triết cổ điển.  

Ấy cũng vì Thụ động tính 受動性 mà con Người bị sự vật nó cơ Khí hóa (đây là nói 

theo Triết, chứ còn người Âu Tây rất hoạt động 活动, nhưng hoạt động theo Lương tri  

良知 chứ không theo Triết, ít ra Triết học 哲学 ở nhà trường 場)  
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13.-  Mối tương quan  相 關 giữa con Người và Vũ trụ 

Vậy muốn có và duy trì được Hoạt động tính, con Người tất phải được “đựng” ở 

trong Vũ trụ quan động; động giữa Âm / Dương, Sáng / Tối, Cứng / Mềm, Nam / Nữ, 

Lớn / Nhỏ, Có / Không để dệt lên tấm vải Tương quan  相 關 đặng làm Môi trường 塺

場 hoạt động  cho con Người.  

Đó là bí quyết  thành công 祕訣成功 của An vi: nó ở tại đặt trên Tương quan mà 

không trên sự Vật.  

Như Cơ cấu luận nay đã hé thấy điều đó và đang cố gắng đi tới việc đặt nặng trên 

Tương quan mà không trên hai Hạn từ  限词 là Năng 能 hay Sở 所, Tâm hay Vật.  

Chưa biết có thành công hay chăng. Vì tuy đó là Cơ cấu nhưng quá nhiều chất Lý trí, 

chưa phải là Cơ cấu thực thụ, ít ra Cơ cấu chính tông. Vậy ta hãy đi về với Cơ cấu Tổ của An 

Vi để xem cái chất chính tông của nó.  

14.-  Vai trò quan trọng của Hành Ngũ trong Ngũ hành 

Đến đây mới thấy hiện lên bí mật của Ngũ hành mà xưa rầy người ta quen dùng theo 

nghĩa ma thuật không phải theo nghĩa Cơ cấu.  

Theo nghĩa Cơ cấu thì “Ngũ hành” chính là hành hướng về với Ngũ tức là về chỗ 

“không có gì” (có thể dịch là “to be”) nên hành Ngũ gọi là “Hành vô Địa, Hành vô 

Hành 行無行 地 無地”.  

Hành vô Địa là không có Phương, Hành vô hành là không có Mùa, mà là hành Vô 

biên bên ngoài phạm trù Thời gian và Không gian bé nhỏ : nó Vô biên trong Không 

gian, Vô cùng trong Thời gian.  

Đấy mới là Trường hoạt động  塲 活 动 của Triết lý An Vi cũng là của Con NGƯỜI 

viết hoa tức chính là Yếu tính  要 性 Con NGƯỜI.  

Con Người cần được nuôi dưỡng bằng cái Trống không vì đó mới thực là nền tảng 

của Tinh Thần, được Kinh Dịch định nghĩa cách tuyệt vời là “  Thần vô phương 神. 無 蚄 

Xem vào Cơ cấu Ngũ hành sẽ thấy rõ. Thủy Hỏa - Thổ - Mộc Kim .  

Thủy / Hỏa ở hai cực trên dưới đối đãi nhau thì tương quan là Thổ.  

Kim / Mộc ở hai cực phải trái đối đáp nhau: tương quan cũng là Thổ.  

15.- Con Người ngự giữa Hành Thổ 

Vậy mà Thổ là chính Con Người ngự giữa Thủy / Hỏa (Trời Đất) cũng như ở giữa 

Kim Mộc (Vạn Vật) nên nói Người là đầu Ngũ hành (là nõn là tinh túy  精粹 Ngũ hành) 

hoặc nói theo Cơ cấu thì Con Người là hành Thổ. 

Kinh Dịch nói “An Thổ đôn hồ Nhân 安土敦乎人故能愛 là nói lên tác động căn bản 

của Con Người: Con Người phải hướng vào mối Tương Quan to lớn nhất giữa Trời với 
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Đất là Người. Đó là kiểu nói của Cơ cấu, nói thường là “Tồn Tâm dưỡng Tính 存心養性”, 

nói theo cơ cấu là “An Thổ”. Điều đó kéo theo hai hệ luận, một: Yếu tính con Người nằm 

trong chỗ Vô hình. Cho nên đường lên Cá tính phải đi theo lối rời “to Have” tới “to Be” 

nói đơn sơ là từ To tới Nhỏ. Khi đi đến chỗ cùng cực thì chạm vào cõi Vô biên. Vậy nên 

làm những cái nhỏ, những cái “vô dụng 無用” cũng chính là đường lên Tinh thần 星辰.  

16.- Đường về Tả nhậm 左任 

Do đó đường lên Cá tính đi ngược kim đồng hồ. Việt Nho gọi là đường Trời hay Hình 

nhi Thượng  形而上 với ý nghĩa tìm về với cái Bé nhỏ, cái Phẩm 品, đó là đường ngược với 

lối đi xuôi gọi là Hữu nhậm 右任 là Hình nhi Hạ 形而下 hay đường Đất cụ thể là tìm về 

cái To lớn, cái gì có khối lượng, như nghệ thuật đồ sộ, những đền điện khổng  lồ vượt tầm 

mức con người gây cho người xem cảm tưởng bị đè bẹp. Tai nạn đó xảy ra do cái đói khối 

lượng (gọi là tham). Đó là tại đi theo Hữu nhậm là đường về Địa hay Vật chất. Đó là lý do 

giải nghĩa tại sao Đông phương coi trọng nghệ thuật vi tế 藝 術( 艺术 )  微 細,chuyên 

về những nghệ thuật bé nhỏ như ngọc thạch, cái dù, bộ chén, đồ chơi, cái quạt, những tranh 

sơn mài chạm trổ công phu. Càng nhỏ và càng lẫn vào cuộc sống càng hay. Đó không là 

những sự chơi suông vô ích, mà chính là con đường dẫn đi xa khỏi Vật chất để đưa gần 

đến Tinh thần 星辰 . Vì thế ở miền Việt Nho hầu như không ai lưu danh hậu thế vì tài kiến 

trúc  建築 chạm trổ, nhưng lại có cả hàng trăm hàng ngàn người lưu danh 畱名 trong hội 

họa 繪晝   thi ca  詩歌... tức cố đi đến lý tưởng 理想 là “sống ở đời như Thi sĩ  詩士” 

(Molderlin) tức sống gần Tinh thần theo nghĩa sẵn sàng bỏ miền “to Have” để đi sang miền “ 

to Be ”, mà cụ thể là  “ Trọng Nghĩa khinh Tài 重義輕才 “ Tinh thần biểu lộ cách cụ thể là 

vậy: đi tự To tới Nhỏ.  

Sự vật càng nhỏ, càng vô dụng, con người càng dễ dàng buông thoát, không bám sát 

vào của cải, lòng sẽ sẵn sàng chịu phân chia tài sản 財產. Mà đó là điểm then chốt để 

con Người tiến vào giai đoạn phong lưu 階段風流, giai đoạn coi Người trọng hơn Của, 

lấy những đức tính 德性 cao cả, những Tình người nồng hậu  làm quí nhất ở đời.  

Bởi vậy để tâm vào những việc vô vị lợi chính là con đường dẫn đến chỗ làm chủ đối 

tượng. Làm chủ mà không chối bỏ nên con Ngưòi chiếm ba, Vật chiếm hai, nói bóng là 

bành Dầy bánh Chưng, Thiên viên Địa phương. 地方 Nếu ta vẽ  vòng tròn bao vuông ( hình 

vuông nội tiếp ), nói khác đi là vuông mà tròn, tròn mà vuông. 

Đó là điều Triết học Lý niệm 理念 không thể tưởng tượng, đã Tròn thôi Vuông, đã 

Vuông thôi Tròn, không sao vẽ được cái Vòng Vuông. Căn do sự bất lực nọ phải tìm 

trong câu định nghĩa con Người bé nhỏ, trong vụ tôn thờ Lượng Chất 量質 lớn lao, 

trong Vũ trụ quan Tĩnh. Đấy là căn do  根由 gây nên sự đổ vỡ của Văn hóa một chiều 

hoặc Tròn hoặc Vuông. Trái với Tròn ôm Vuông cân đối , nó lâu bền như Trời cùng 

Đất vậy.  

18.-Lạc Long Quân: Nghệ Tổ  乂祖 

Như vậy sự giữ được cả Tròn lẫn Vuông, tức pha độ sao cho đúng quả là một nghệ thuật 

tối cao. Huyền sử nói là Lạc Long Quân (Tổ Việt) “đóng đô ở Nghệ An xứ 乂安處” là có ý 
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nói người là NGHỆ TỔ viết hoa tức đã đạt được Nghệ thuật thượng thừa ở tại nối Trời với 

Đất, Trời cao Đất thấp mà nối lại được quả là trác việt. Chữ Nghệ cổ xưa thành bởi hai nét 

ngược chiều: một nét phảy, một nét mác: 乂 =丿+乁    Nét Phảy tiến theo kim đồng hồ có 

thể chỉ Triết Hữu vi mà tượng trưng là chữ Vạn 卐 Đức Quốc Xã 德国社 chỉ “extraverti” 

hướng Ngoại 向外 .  

 

Chữ Vạn ( Đức Quốc xã: Hitler )                  Chữ Vãn ( Nhà  Phật ) 

      Chữ Vạn 卐 :Đức Xã ( Hữu nhậm )       Chữ Vãn  卍 của Phật giáo (  Tả nhậm )    

Nét Mác tiến ngược kim đồng hồ có thể chỉ Triết Vô vi mà tượng trưng là chữ Vãn 

“intraverti” hướng Nội.  向內 Triết Việt lồng cả hai, thành chữ Nghệ với hai nét ngược 

chiều giao nhau.  

Nét phẩy: 丿 ( extraverti :Hữu nhậm )        Nét mác  乀 ( intraverti: Tả nhậm )  

19.- Triết lý Hữu vi:  

Xiềng  xích Hồn Người 

Còn thực tế là khi đọc Triết Hữu vi ta thấy nó bàn về các cái thực tế như Lửa, Nước, 

Nguyên tử, hoặc về Kinh tế, Chính trị, Khoa học, Máy móc, hoặc về Ý niệm sự hữu 

“ontology”. Ta có cảm tưởng sự kiện được kết cấu chồng lên cao ngất như tháp Eiffel hết sức 

đồ sộ nguy nga, bụng bảo dạ rằng thế mới là Triết, Triết phải hệ thống hóa như vậy mới ra 

Hồn. Nhưng chỉ ít lâu sau ta thấy như có cái gì bất an: trước thấy như giá lạnh và ngộp thở, 

rồi sau cảm tưởng như bị tù túng không có lối thoát. Thực tế là cảm tưởng tù túng biến ra 

một thứ xiềng xích để xích Hồn vào sự phục vụ  服务 cho chuyên chế 專制. Nói kiểu 

trừu tượng 抽像 là con Người bị Nô lệ cho sự Vật, cho Vũ trụ... lúc ấy ta mới hiểu tại sao 

bao điều hay trong Plato, Kant, Hegel không được áp dụng  mà chỉ có những điều tai hại 

được họ tung hô như thần thánh hóa chính quyền là được thực thi.  

20.- Triết lý Ấn Độ: 

Mất chân đứng trên Đất 

Đến khi đọc sang Triết Ấn Độ thoạt tiên ta cảm thấy cái gì như thanh thoát cao xa, quả 

như học giả Âu Mỹ xưa đã gọi là cảnh tiên siêu hình. Lúc ấy ta coi thường Triết Tây vì quá 

Hữu vi, còn triết Việt Nho không đáng nhắc đến nữa vì không hiện ra hình hài như hệ thống 

hay những suy luận cao vút tận ngọn Meru, mà chỉ là những câu cụt ngủn bò lè tè trên mặt 

đất.  
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Nhưng qua một hai năm trên Triết Ấn ta thấy như mình mất chân đứng trên Đất, 

cảm thấy đúng là bị dẫn ra khỏi Vũ trụ con Người.  

Không còn gì về Vũ trụ, ta cảm thấy mình rơi vào chốn trầm không u tịch (acosmic 

unsconciousness) không còn biết Trời đâu Đất đâu nữa. 

Cái gì cũng bị chối, để rồi có lúc lại quyết. Quyết rồi lại chối khiến ta phải quay 

cuồng chóng mặt trong các rừng kinh sách muôn trùng dằng co giữa Có với Không. Ít 

nhất có thể nói nó khó hợp với Văn hóa của Việt, nếu không được biến đổi sâu rộng.  

21.- LÝ DO TRỞ VỀ AO NHÀ 

Lúc ấy ta thấy bó buộc trở về với “ Ao Nhà”. Thoạt đầu thấy quả là ao đục, nông sờ, 

toàn nói những truyện quá thông thường Tề Gia, Trị Quốc, Tu Thân .. rồi cũng Kinh tế, 

Chính trị, Xã hội như Tây Âu nhưng kém hơn ở chỗ nó lộn xộn rời rạc, không hệ thống gì 

cả, toàn là bã mía, là hủ học.  

Nhưng đột nhiên trong mớ hủ học đó có lẫn vài lời chỉ dẫn lên đường Tố Nguyên, nó 

thúc ta phải gạt sang bên tất cả để lần về Cội Gốc. Lúc ấy và chỉ lúc ấy thôi ta mới cảm 

thấy Triết Việt có cái chi khác hai bên Âu Ấn, đồng thời cũng giống hai bên: nếu áp 

dụng bộ số “Vài Ba Tham Lưỡng” là 3 Trời 2 Đất ta liền nắm được chỗ Dị biệt của Việt 

Nho. Nó có giống mà cũng có khác: giống Hữu vi vì cùng ở trên Đất, cũng làm việc, 

nhưng thay vì để lòng vào đó tới 4 thì Việt để vào có 2, còn 3 thì để lên siêu tượng gọi là 

Tâm linh, nên lại giống với Ấn. Ấn để lên siêu hình cả 5, chẳng còn chi cho thực tại, 

thành ra coi tất cả là maya, là huyền ảo. Theo ba chữ thông dụng ở Việt Nho thì:  

Nhập thế 入世 cho Hữu vi 有為 

Xuất thế 出世 cho Vô vi 無為 

Xử thế 處世 cho An Vi. 安為 

 

Hữu vi  / Vô vi Lưỡng thể 两体, đúng hơn trên Ý niệm của vật thể. 

Vô vi đặt nặng trên Chủ thể 主体 ( Tâm) trên Thái hư, nên tị thế, không làm.  

An Vi đặt nặng trên chữ Tác hành 作行. Cũng tác hành như Tây Âu nhưng không đi 

đến lao tác, lao động, bó sát đối tượng, làm đến không còn được ngẩng mặt lên, đánh mất 

chữ Tiết trong việc Làm, nó ở tại một nhịp Vào một nhịp Ra: một Làm một Chơi.  

CHỦ  THỂ  主体  /  VẬT THỂ  物體  LƯỠNG NHẤT 两一→ AN HÀNH 安行  

Hầu hết các Triết lý lao động  勞動 hiện nay đều bệnh hoạn 病患 vì thiếu Tiết nhịp,  

(節奏 Tiết tấu ) chúng xuất hiện 出现 do phản đối  反对 sự không làm của Triết học xưa 

xây trên Ý 意, dừng lại ở Từ  辭 không xuống đến Dụng  用, đến việc, coi việc là hèn.  
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Vì vậy ngày nay mới hô làm, làm trối chết. Vô vi là không làm. Đã quan niệm tất cả 

là Hư vô 虛無, là ảo hóa  幻化 thì còn chi để mà làm. Thế nhưng không làm sống được 

chăng? Thế là phải có Nô lệ để nó “làm”. Chung cuộc cũng như Hữu vi chỉ có Nô lệ 

gánh chịu hậu quả  後果 quá đáng 過當 của Triết: dẫn đến kết luận 結論 là không có 

chi, nên không có làm, hoặc coi việc là hèn hạ dành cho tôi tớ. Cả hai không đặt nền 

tảng cho Triết lý Tác hành. Không đề cao lao động. Cả hai đều có Chế độ Nô lệ để 

chúng làm.  

CON NGƯỜI LƯỠNG THÊ  (AMPHIBIAN )  兩棲(動物  ) :  

TIỂU NGÃ  /  ĐAI NGÃ  

An Vi đứng giữa coi việc làm như thành tố cấu tạo 成素 nên con Người: con Người  

được định nghĩa là tác năng, như vậy làm việc không còn là cái gì tùy phụ 隨附 mà chính là 

thuộc bản tính  本性 con Người, vì thế mà có làm. Có làm mới hợp bản tính con người 

nhưng con người gồm hai đợt (lưỡng thê = amphibian) nên làm cũng phải có hai nhịp 

một Làm một Nghỉ (chơi).  

Làm cho Tiểu ngã chiếm 2, 

Chơi cho Đại Ngã chiếm 3. 

TÁC HÀNH CŨNG CÓ HAI ĐỢT NHƯ VẬY (2+3)  

GỌI LÀ NGŨ HÀNH, HOẶC GỌI LÀ AN VI.  

Vi chiếm 2 

An chiếm 3. 

Cụ thể là có Làm mà cũng có Chơi. Chơi cũng là Làm theo ý niệm làm được mở rộng 

có cả Chơi. Như vậy Chơi được hiểu theo nghĩa tích cực  積極 là để phát triển khả năng vô 

biên của con người. Hiểu theo đó thì chơi mới chính là phần cốt trong việc làm Người.  

Vì Người là Linh 灵,靈, Linh là Thần 神. Vậy chơi là hiện thực chiều kích Thần 

linh nơi con Người mà diễn tiến có thể tóm tắt như sau: “Chơi là ngơi ra khỏi những 

việc ích dụng 益用 gắn liền với sự sống còn, để đưa xa dần khỏi sự vật  (ích dụng gắn 

liền với Vật chất, với Địa ta nói Địa lợi 地利) để bay lên Tinh Thần.” Tinh Thần hiểu 

như vậy nó không có xa đâu : nó gắn liền ngay trong đời sống, nó tô điểm , nó làm đẹp 

đời sống, làm cho đời sống lên hương. Đời lên hương chính là Tinh Thần : Tất cả những 

thứ đó từ Nghệ thuật, Văn hóa, Khoa học đều gọi được là Chơi: “Chơi nhiều là lãi đấy” 

không thèm lãi tiền lãi bạc mà lãi được Thần linh. Cuộc đời thiếu Chơi là cuộc đời lỗ 

vốn. Một nước no ăn đủ mặc, nhưng không ai có được chút giờ nhàn rỗi để sống cho 

mình thì Văn minh đó còn lỗ vốn.  
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CON NGƯỜI TIỂU NGÃ /  CON NGƯỜI ĐẠI NGÃ→I:  

CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN  

24.- Con Người: Hoá Nhi đa hý lộng 

 

化 兒 ( Creator ) 多 戲 弄 ( To criticize, tease  ) 

Người lãi tối đa là Đấng Tạo Hóa bởi Tạo Hóa chơi nhiều hơn ai hết. Kinh Thánh 

Ki-Tô Giáo nói : “Bay hãy nên trọn lành như Cha bay ở trên Trời”.  

Triết Đông quan niệm “Cha trên Trời” như “Hóa nhi đa hí lộng”. Bản tính Hóa 

công là đa hí đa lộng, là chơi giỡn nô đùa, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có chơi giỡn. Cả 

Vũ trụ Càn Khôn cũng chỉ là một trò hí lộng của Hóa công. Con người là những Hóa 

công nhỏ cũng phải bắt chước Đại Hóa Công mà hí lộng mà chơi nhiều để được lãi 

nhiều.  

Ở đời chẳng có gì đáng trịnh trọng quá đáng, hãy để sự trịnh trọng vào hết cuộc 

Chơi, sống đến độ như Chơi, Chơi mạnh là Sống mạnh. Đừng thờ một lý tưởng nào. 

Thờ là tuyệt đối hóa. Chính những lý tưởng được Tuyệt đối hóa đã giết người nhiều 

nhất, giết tận tình, giết tàn nhẫn, vì nghĩ là giết cho Lý tưởng nên vô tội. Chính những 

Lý tưởng nọ biến đời thành u buồn, thành bể khổ. Đừng tin chúng mà lỗ vốn. Hãy ca 

lên, hãy mắc cánh chim Hồng hộc vào để bay cao, cao vút đặng cùng với muôn loài 

trong Đất Trời đồng múa bản “Nghê thường vũ y khúc 霓裳羽衣曲”  

25.- CUỘC SỐNG NHƯ CHƠI  

Đấy là hậu quả của sự xếp đặt giữa Xuất /Nhập, giữa Có / Không, giữa Vạn 

swastika  卐 /  Vãn sauwastika 卍, nó giúp con người sống được cuộc sống như Chơi: thanh 

thoát nhẹ nhàng không bám vào cái chi cả; Có mà như Không, Không mà lại Có.  

Cái đó không phải muốn mà được. Muốn được trước hết phải nắm vững những Nguyên 

lý đặc biệt  原理特別 về Vũ trụ và Nhân sinh ( như đã bàn về Âm Dương Tam tài, Ngũ 

hành). Muốn cho những nguyên lý đó thấu nhập  透入 vào Tâm can  心肝 con cháu, các 

Hiền Triết 賢哲 đã đưa ra vô số Định chế, 定制 Thói tục, Phương ngôn 方言 Nói khác trong 

sách có bàn dài về những điều đó, thí dụ bài “Quốc túy  國粹 với ngày Tết” nói lên việc xử 

dụng 使用 Thời gian.  

Bài “Đường cong duyên dáng ”: không Tròn không Vuông có thể coi là Biểu tượng cho 

muôn vàn những động ứng tế vi 動應細微 khác. Chúng làm nên lối ở riêng biệt gọi là lối ở 

Đời: không Xuất thế, cũng không Nhập thế, mà là Xử thế. Đó chỉ là mấy bài mẫu, còn 

nhiều vô số  無數 như có thể đọc trong toàn bộ  全部 Việt Nho.  
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26.- AN VI VƯỢT LÊN TRÊN CẢ HỮU VI VÀ VÔ VI 

Tất cả đều hợp nhau để trình bày nền Triết lý An Vi, thứ Triết đã sản xuất ra bao người 

thanh thoát, tuy chưa hoàn bị nhưng trong Nguyên lý đã vượt cả Hữu  vi lẫn Vô vi.  

Vượt Hữu vi đã đành rồi vì lấy Tư sản làm thiêng liêng nên phân chia ra không đồng 

đều, giam phần lớn con Người lại cảnh Nô lệ  ( 奴隶)奴隸, Chuyên chế 專制. Mặc dầu tài 

sản dồi dào vượt xa những xã hội Việt Nho xưa nhưng chưa đi đến được đợt Phong lưu.  

Đến như Vô vi của cải vẫn dồn vào mấy nơi to tiếng giảng khuyên, đến nỗi khi một 

Tâm hồn nào muốn vươn lên chỗ cao cả đều phải bắt đầu bằng một cuộc khởi loạn với nền 

Văn hóa đã được thiết định, như đã nói về Upanishad, Phật Thích Ca hay cả những người 

mới đây như Tagore, Gandhi, Ramakrishna. Tất cả đều chống Chế độ Đảng cấp, thiêu sống 

đàn bà, chối bỏ thần Brahma, một thứ thần minh được “sáng tạo” hợp với óc thâu đoạt của 

người thống trị, khác hẳn cách mạng bên Việt Nho: chỉ chống Lạm dụng, gọi là Vô đạo, 

còn chính Đạo không hề dám nghĩ đến chối bỏ, trái lại là tuyên dương  “ thế Thiên hành 

Đạo”    

Hữu vi / Vô vi  lưỡng nhất → An vi 

27.- An vi: Triết thuyết hợp với Cảm quan thời đại 感官时代 

Đó là đại để về Triết lý An Vi, một nền Triết lý rất lâu bền vững mạnh đã làm nảy sinh 

những hậu quả ơn ích có thể kiểm chứng được cách rất rõ ràng khách quan. Vậy đó phải là 

nền Triết cho thế giới hiện nay, một thế giới đang ngất ngư con Tàu vì thiếu Bàn La 

kinh chỉ dẫn.  

Đó là điều Lương tri đã hé thấy trong hội nghị Quốc tế về Triết lý tại Honolulu khi mà 

đại biểu của hơn năm mươi nước đã bầu Khổng Tử làm Nhạc trưởng cho cuộc hòa tấu 

Đông Tây mai hậu. Nhưng sau cuộc hội đó không còn nghe thấy bao nhiêu âm hưởng, tuy 

vô số sách đã được viết ra nhưng xem lại cũng chỉ nói đi nói lại bấy nhiêu kiểu bác học, 

sử ký, ghi nhận, dữ kiện, tài liệu.. cùng lắm thì trình bầy theo kiểu suy tưởng có hệ 

thống chứ không thấy kiểu Cơ cấu. Kiểu Cơ cấu khác với lối đọc ăn sẵn ở chỗ phải sáng 

tạo, phải khám phá nghĩa là mình phải là Tác nhân, phải tạo dựng.  

Phải từ dăm ba định đề, một vài bộ số, ít Huyền thoại, một lô Phương ngôn Tục ngữ chứa 

trong kinh điển... đi đến việc xây lên được một Triết thuyết hợp cảm quan thời đại. Đó là 

điều chưa được làm và đó là điều chúng tôi muốn thúc đẩy để người Âu Mỹ khởi đầu làm vì 

cờ đã đến tay rồi đó.  

28.- LỊCH SỬ NHÂN LOẠI ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ 东西今古 

Tôi rất tiếc cho Trung Hoa đã không duy trì nổi vai trò lãnh đạo của mình đã từ 

ngàn xưa trong một nền Văn hóa vững mạnh lâu bền nhất thế giới, để đến nỗi trụt 

xuống địa vị học trò bằng đi rước về một Triết thuyết ngoại trái với Văn hóa mình, hơn 

thế còn trái với Bản tính con Người khắp nơi.  
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Tuy nhiên nhìn lại khắp hết Nhân loại thì thấy sự nhỡ nhàng ngu ngốc không là của riêng 

Trung Hoa, nhưng là của chung loài người, kể cả những người được xưng tụng là Triết gia.   

Đọc lich sử nhân loại Đông Tây kim cổ toàn thấy sự ngu dốt bao trùm như đêm tối, 

trong đó sự khôn sáng chỉ nhấp nháy thưa thớt như đom đóm lập lòe.   

Tuy nhiên vẫn thấy được sự yên ủi vì những đom đóm đó tuy chỉ là một hai ánh le lói đối 

với hàng triệu triệu âm u nhưng vẫn đẩy được cuộc tiến con Người.   

Nghĩa là con người trải qua hàng ngàn vạn lầm lẫn lờ mờ nhưng vẫn tiến lên cao 

dần cả trong việc Sinh sống lẫn Tinh thần.  

29.- MẪU MỰC CỔ ĐẠI 古代: AN VI 

Thứ đến cũng tìm ra được sự an ủi ở chỗ loài người có ngu dốt lầm lẫn như thế mới có đủ 

việc làm cho mọi người, mọi nơi, mọi đời, giả như thế giới tốt đẹp ngay từ đầu, tất con người 

cũng chỉ như con vật: cái gì cũng ban ra cho rồi không phải trả lệ phí, con người sẽ không 

còn là tác năng, không là tiểu Hóa công, hết linh hơn vạn vật.  

Điều yên ủi nữa là thế giới luôn biến dịch, sự đi trước của Trung Quốc trong Triết 

nay đã hết, sứ mạng đi đầu nhân loại đã chấm hết. Cờ lãnh đạo đã trao sang tay Âu Mỹ 

rồi, và Âu Mỹ đã đi được một bước Sinh rất cao. Bây giờ chỉ còn thiếu bước Tâm, liệu 

Tây âu có đủ sức làm chăng?  

Muốn vậy cần kiến tạo lấy  một nền Triết lý mới xứng hợp cho giai đoạn mới. Triết 

lý là sự thâu góp những kinh nghiệm sống tốt đẹp vào một hệ thống gọi là Đạo lý. Kinh 

nghiệm mới này đã chồng chất lên muôn vàn nhất là những khám phá mới, vậy chỉ còn cần 

Tổ chức theo mẫu mực nào.  

Không thể có mẫu khác ngoài ba mẫu đã sẵn có: Hữu vi, Vô vi, An vi; chọn mẫu 

nào đây?  

Trong việc này hãy lợi dụng bài học lịch sử, hơn hai mươi thế kỷ qua đã chứng 

minh đủ cho thấy sự vô hiệu của hai đường lối cả Hữu vi lẫn Vô vi, và hiện cả hai còn 

đang phơi bày sự phá sản của mình bằng bị chối bỏ do những Triết gia và các nhà Tư 

tưởng của hai nơi đó.  

Vì chúng chỉ có một chiều không đủ chỗ sẵn để hội nhập các kinh nghiệm và hiểu 

biết mới rất phong phú.    

Nói cho cùng các điều hiểu biết về Triết trình bày ở trên đều đã có rồi, còn nhiều và 

cặn kẽ hơn nữa ở các Triết học Âu Mỹ, nhưng hầu hết là thiên lệch thiếu Cơ cấu, chỉ 

bàn nhiều về Bản thể mà không về Tương quan tác hành.  

Vì vậy làm cho Triết học trở nên quá khó khăn cũng như quá xa thực tại, đại chúng 

không thể cảm nhận. Vậy chỉ còn mẫu mực cổ đại An Vi tỏ ra hữu hiệu bền bỉ hơn cả, 

vì nó đơn sơ, nó xây trên Cơ cấu, nói về những mối tương quan tác hành nên quần 

chúng dễ cảm nhận, lại rất quân bình nên có đủ chỗ chứa đựng những kinh nghiệm mới 

cả Khoa học lẫn Nhân văn. Trong dĩ vãng nó đã chứng tỏ khả năng kiến tạo và duy trì 
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cuộc an lạc cho nhiều thế hệ Việt Nho nên tỏ ra xứng đáng được dùng làm mẫu mực 

trong việc xây đắp mới để đưa nhân loại vào giai đoạn sống an vui đặng hành hương về 

chốn Chân không diệu hữu. “                                 ( Kim Định )  

C.- PHẦN KẾT 

I.- Việt Nho là Xác 

II. Triết lý An vi là Hồn 

III.- Cơ cấu  机构 / Nội Dung 內容 lưỡng nhất: Văn hóa Thái Hòa Việt Nam 

IV.- Nét Đặc trưng  特 徵 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.    

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 hàng 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 sáng 

trong. Tuy còn sống trong tình trạng lạc hâu, nhưng Tổ Tiên Việt đã trực cảm được Tiềm 

thức Cộng thông  Nhân loại  潛 識 共 通 人 類 ( Collective unconsciousness ) từ ngày Lập 

Quốc 立 國  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 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 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 統 一 

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  文 家 với Kinh Điển  經 典 

Chất gia 質 家  với Văn chương truyền khẩu: 文章傳口: Ca dao, Tục ngữ    歌 謠. 俗 語. .  
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CẢ HAI THỐNG NHẤT NƠI THÁI CỰC ÂM / DƯƠNG HOÀ:  

Nhất nguyên Lưỡng cực: 一 原 兩 極 

 “ 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.  

3.- Nét đặc trưng thứ ba : Gồm Triết lý Nhân sinh và 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 NAM . 

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 cùng khó khăn, nên mới đạt Minh Triết Việt. Minh Triết còn có nghĩa là Nghệ 

thuật sắp xếp mọi thứ làm sao cho ba cõi ThiênĐịa-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:  
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Từ Gần tới Xa, ( 近 / 遠 ) 

Từ Nhỏ tới To,  ( 小 / 大 ) 

Từ Đơn gỉản  單/ 簡 tới Phức tạp 複 / 雜,  

Từ Tầm thường  寻 常 tới Phi thường 非 常,  

Từ Tinh vi 精 微 tới Vĩ đại 偉大,. . .  

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 MIÊN TRƯÒNG  

Con Người Việt Nam là con Người Lưỡng thê, có mối Liên hệ hàng Dọc với Trời là Vô 

biên, và hàng 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 miên trường để xây dựng  cái Hiện tại như là bàn đạp để 

vươn tới tương lai, con Người phải vượt qua mọi khăn 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 luận, Tâm lý miền sâu Vật lý  vi tử  . .  

. Những biểu tượng  mà Tổ Tiên chúng ta trực thị được từ 5, 7 ngàn năm trước, mãi đến 

thế kỷ 18, 19 các nhà khoa học phương Tây mới khám  phá ra như Thái Âm, Thái Dương 

như hành Thổ với Vector equilibrium.  

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 Duy lý  của Tây phương , 
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đó là Chế Độ Nô lệ, Chế Độ Đế Quốc Thực dân và Cộng sản - nguồn của các Chế độ Độc 

tài hiện nay !  

Chế độ CS là chế độ Vong Nhân, vong Thân, vong Gia, vong Quốc, vong Nô! 

 亡人  亡身  亡家  亡囻  亡奴 

CHƯƠNG BỐN 

BIỂU TƯỢNG  CÁC TÔN GIÁO LỚN 

表 象  尊 教 

 

Các biểu tượng của các tôn giáo lớn trên thế giới (từ trái qua phải) 

Hàng 1: Kitô giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo 基督敎 犹太敎  印度敎 

Hàng 2: Hồi giáo, Phật giáo, Thần đạo 回教 佛教 神道 

Hàng 3: Sikh giáo, Baha’i giáo, Jaina giáo; Sikh 教 Baha’i 教 Jaina 教 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sikh_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jaina_gi%C3%A1o
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I.- LÃO GIÁO  老 教 

( 571 TCN - 471 TCN) 

 

Lão Tử cỡi Trâu lên Núi tu Tiên  tìm Đạo:  Tìm Tuyệt đối.    

với  BIỂU TƯỢNG: 道 

ĐẠO :  道 = 首 + 辶 

首 Thủ: cái Đầu     辶  Xước: Chợt đi  chợt đứng 

道: Chữ Đạo là Biểu tượng cho Con Đường tìm về Nguồn gốc: nguồn Tâm linh. 

 

TAM VỊ  NHẤT THỂ   三  位  一  軆  

 

TAM THANH 

Tam Thanh  ( Chữ Nho: 三 清 ) là ba vị Thần tTên tối cao trong Đạo giáo 

TAM THANH BAO GỒM:  

NGỌC THANH 玉清 THƯỢNG THANH 上清 THÁI THANH 太清 

( Tam vị Nhất Thể : Trinity  ) 

  Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn  ( VÔ CỰC ) 

 Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
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
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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.道教  

Nguyên Thủy Thiên Tôn  原始天宗 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 灵宝天宗 hiệu đầy đủ là Ngọc Thanh Cao Thánh Thái 

Thượng Ngọc hần 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  道 德 天 宗 chính là Thái Thượng Lão Quân 太上老君 là Giáo 

chủ 教主, còn gọi là Hỗn Nguyên Lão Quân 焜 (元 ) 原 老君  , Hàng Sinh Thiên Tôn, Thái 

Thanh Đại Đế 大帝 . Tương truyền 相 傳 Đạo Đức Thiên Tôn giáng trần chính là Lão Tử . 

老子 Cõi Đạo Đức Thiên Tôn ngự là Thanh cảnh 淸景“. 

Ta có   Tam vị nhất Thể: 

NGỌC THANH / THƯỢNG THANH lưỡng nhất  →  THÁI THANH  

(   LÃO QUÂN 老君 )   

CỐC THẦN 

( Chương 6: Thành Tượng . Trung Dung.  Nhân Tử Nguyễn Van Thọ ) 

1.- Cốc Thần bất tử thị vị Huyền Tẫn. 

2.- Huyền Tẫn chi môn thị vi Thiên Địa căn. 

3.- Miên miên  nhược tồn. Dụng chi bất cần. 

DỊCH: 

1. Cốc Thần bất tử, đó là Huyền Tẫn. 

2. Cửa Huyền tẫn chính là gốc rễ Trời Đất. 

3. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết. 

 

HUYỀN 玄 LÀ CÀN 乹,TẪN 牝 LÀ KHÔN 坤  

TỨC CŨNG LÀ THIÊN ĐỊA : THÁI CỰC 

CỐC THẦN = HUYỀN / TẪN =  CÀN / KHÔN = 

 THIÊN / ĐỊA = THÁI CỰC ÂM / DƯƠNG.   

Trong Đạo Đức kinh, Lão Tử viết: “Vạn vật trong Trời Đất sanh từ Có ( Hữu), Có 

sanh từ Không  ( Vô ).   [ Hữu sinh ư Vô  有生於無 ]     Hữu Vô đều từ Thiên Đạo” 

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/T%C3%B4n_hi%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
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
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“Không tức thị Có, Có tức thị Không, Có có, Không không,Không không, Có có,Có rồi lại 

Không, Không rồi lại Có, Có cũng như không,Không tốt hơn có, Không có mà Có,Có vẫn 

hơn Không,Có Không, Không Có”. 

Đây là cách  mô tả  Luật Biến dịch bất biến trong Vũ trụ. 

Cốc thần 谷 神 là gì? 

Tiên học từ điển 仙 學 辭 典 giải: Cốc là hư 虛; thần là linh giác 靈 覺. Phép luyện đơn lấy 

«  Hư linh bất Muội làm căn bản » 虛 靈 不 昧 為 本.  

Nên Cốc thần chính là « Không linh chi nguyên Thần» 空 靈 之 元 神.  

Lưu Nhất Minh  劉 一 明  trong quyển Chu dịch xiển chân 周 易 闡 真 minh định rằng: 

«Cốc thần chính là: Thái cực 太 極 theo Nho giáo; Viên giác 圓 覺 theo Phật giáo; Kim 

đan 金 丹 theo Lão giáo. 

Sách Kim đan đại thành tập viết: «Huyền tẫn là gì? Đáp viết: Ở trên là Huyền, ở dưới 

là Tẫn. Một khiếu Huyền quan phía trái là Huyền, phía phải là Tẫn.»   

Vì thế các nhà luyện đơn mới cho rằng: 

« Yếu đắc Cốc thần trường bất tử, 

Tu bằng Huyền Tẫn lập căn cơ. » [14] 

要 得 谷 神 長 不 死 ； 須 憑 玄 牝 立 根 基. 

Nói nôm na rằng: Muốn đắc đạo, muốn trường sinh bất tử, phải biết phối hợp Huyền 

Tẫn, nghĩa là phối hợp Âm /Dương, phối hợp Nhân Tâm / Đạo Tâm ( phối hợp 

Thần / Hồn.) 

ÂM / DƯƠNG → THÁI CỰC 

TẪN / HUYỀN → ĐẠO 

NHÂN TÂM / ĐẠO TÂM → CỐC / THẦN →( HỒN / THẦN ) 

人心 / 道心 → 谷 神→ (魂+神 ) 

VẬY:  HUYỀN  / TẪN ~ CÀN  ( HEAVEN)  / KHÔN ( EARTH )  

 

 

 

https://nhantu.net/TonGiao/DaoDucKinh/DDK06.htm#_ftn14
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 ~ THÁI CỰC~ ĐẠO 

 

HUYỀN TẪN CHI MÔN: SUỐI NGUỒN SINH MỆNH. 

Mệnh môn: 命門 

Thận du:  肾怞 

 

Quả cầu Huyền tẫn là quả cầu ánh sáng nhỏ bao bọc ba điểm: Mệnh môn và hai huyệt 

Thận du. Đây là suối nguồn sinh mệnh, cội nguồn của sức khỏe. Quả cầu Huyền tẫn no 

đủ thì sức khỏe dồi dào. Thiếu hụt thì sức khỏe suy giảm, dẫn đến bệnh tật ở đâu đó trong 

cơ thể. Hao kiệt thì sinh mệnh kết thúc 

 

                                                        ĐẠO GIÁO LƯỢC KHẢO     

LÃO QUÂN là vị Giáo chủ Đạo Giáo; hôm nay, ngày Vía của Đức Ngài, chúng ta nên 

nhắc sơ lược Tiểu sử và Học thuyết của Đức Ngài, âu cũng là một dịp ca tụng công đức 

của một Đấng dày công với Nhơn loại. 

 

                                                TIỂU SỬ ĐỨC LÃO QUÂN 

 

Theo sách “Sử ký” Trung Hoa, Đức Lão Tử là người nước Sở, huyện Khổ, làng Lệ, Họ 

Lý, tên Nhĩ, tự Bá Dương, thụy là Đam, làm Quan giữ “Tàng Thất Sử” của Vua nhà 

Châu, Ngài sanh ước chừng 604 năm trước Tây lịch. Ngài là người ẩn dật hay ít tham gia 

thế sự, nếp sống của Ngài người đời ít biết, cho nên lịch sử của Ngài không mấy rõ. Có 

sách chép thế nầy, sách lại biên thế khác, mãi đến nay người ta cũng chưa tìm ra bằng 

chứng xác thực. 
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Sanh nhằm thời loạn, bên xứ Trung Hoa, Ngài nghĩ rằng Giáo lý vô vi không thể truyền 

bá được, thành thử, về sau, Ngài bỏ nhà, cỡi Thanh ngưu nhắm hướng Tây đi thẳng. Lần 

đi nầy, người ta gọi là “Lão Tử Tây du”. 

Sách chép rằng: Khi đến Hàm-Cốc-Quan, Doãn Hỉ 

là quan giữ ải đón tiếp, Ngài lưu lại một thời gian, viết xong Bộ Đạo Đức Kinh, rồi từ giã 

Doãn Hỉ. Về sau, không ai gặp lại nữa. 

Kế nghiệp Đức Lão Tử, có Văn Tử, Thi Tử, Trang Tử, Liệt Tử. Nhứt là Trang Tử là 

người đặc sắc hơn hết, viết ra bộ Nam Hoa Kinh, làm sáng tỏ Đạo Giáo thêm lên. Thành 

ra Học thuyết Lão Giáo nằm trong hai bộ Kinh: Đạo Đức Kinh và Nam-Hoa-Kinh. 

Vậy Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh nói những gì? 

Nam Hoa Kinh Trang Tử thể theo ý Đức Lão Tử mà xướng minh Đạo Giáo sáng tỏ thêm 

lên.Đạo Đức Kinh thì Đức Lão Tử chỉ bàn hai chữ “Đạo Đức” là cơ Tạo-đoan định vị 

Trời Đất hóa sanh vạn vật và vạn vật khi đã trót sanh thành rồi, mỗi vật đều có tích lũy 

đạo đức nơi mình. Muôn loài phải đạt đạo đức ấy thì mới sống. Quan niệm về Vũ Trụ và 

Nhơn Sanh như thế rồi Đức Lão Tử căn cứ theo đó mà lập thành Giáo pháp. 

Nay chúng ta muốn biết học thuyết Đạo Giáo thì chúng ta phải tìm hiểu Đạo đức nơi Trời 

và Đạo đức nơi Người, nhiên hậu sẽ theo phương pháp đó mà thành lập một nếp sống của 

mình. 

 

                                                      ĐẠO ĐỨC 道徳 NƠI TRỜI 

 

                                                              ĐẠO LÀ GÌ? 

Đạo là cái Vô danh có trước Trời Đất “Vô danh Thiên Địa chi thủy”. Đức Lão Tử tả cái 

Vô danh ấy như: 

Có một “Cái” tự nó sanh nó. “Cái” ấy sanh trước Trời Đất, yên lặng trống không, 

đứng riêng một mình mà không nghiêng không lệch, lưu hành khắp nơi mà không mòn 

mỏi, “Cái” ấy khá gọi là ngưồn sanh hóa Thiên hạ. Ta chẳng biết tên gì, song mượn 

chữ gọi là Đạo. 

 

Hữu vật hỗn thành. Tiên Thiên Địa sanh, 

Tịch hề, liêu hề Độc lập nhi bất cải, 

Châu hành nhi bất đãi Khả dĩ vi Thiên hạ mẫu, 

Ngô bất tri kỳ danh. Tự chi vi Đạo”. 

                (Đạo Đức Kinh, chương 25) 

有 物 混 成, 先 天 地 生. 寂 兮, 寥 兮, 獨 立 而 不 改. 周 行 而 不 殆. 可 以 為 天 下 

母. 吾 不 知 其 名; 字 之 曰 道, [ 強 為 之 名 曰 大. 大 曰 逝. 逝 曰 遠. 遠 曰 反. 故 

道 大, 天 大, 地 大, 王 亦 大. 域 中 有 四 大, 而 王 居 其 一 焉. 人 法 地, 地 法 天, 天 

法 道,  道 法 自 然] 

 

Vậy Đạo, chẳng những không tên mà còn vô hình, vô sắc, vô hương, vô xú nữa. Nói như 

thế thì Đạo là cái “Không”. Nhưng rồi Ngài sợ người ta hiểu lầm Đạo là trống rỗng; cho 

nên Ngài nói: Đạo dường như “Không” mà cũng dường như “Có”. Ngài mô tả cái “Có” 

rằng: 
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Đạo có ba trạng thái DI, HI và VI: 

Xem mà chẳng thấy nên gọi là DI, 

 Lóng mà chẳng nghe nên gọi là HI, 

  Bắt mà chẳng nắm được gọi là VI”. 

 

DI, HI, VI là ba trạng thái hỗn hợp thành một thể. Cái thể ấy: trên, không phản chiếu ánh 

sáng; dưới, không ẩn khuất bóng tối, vằng-vặc không tên lại lui về chỗ vô vật, thật Đạo là 

trạng của cái vô trạng. Lại nữa, nó dường có, dường không và lưu hành không ngừng. 

Đón xem phía trước thì không thấy đầu mối, chận xem phía sau thì không 

thấy chỗ cuối cùng. 

 

Thị chi bất kiến danh viết Di, 

Thính chi bất văn danh viết Hi, 

 Bác chi bất đắc danh viết Vi, 

Thử tam giả bất khả trí cật. 

Cố hỗn chi vi nhứt, 

Kỳ thượng bất kiếu, 

Kỳ hạ bất muội. 

Thằng thằng bất khả danh, 

Phục qui ư vô vật, 

Thị vị trạng chi vô trạng, 

Thị vị hốt hoảng, 

Nghinh chi bất kiến kỳ thủ, 

Tùy chi bất kiến kỳ hậu”. 

(Đạo Đức Kinh, chương 14) 

視 之 不 見, 名 曰 夷. 聽 之 不 聞, 名 曰 希. 搏 之 不 得, 名 曰 微. 此 三 者 不 可 致 

詰. 故 混 而 為 一. 其 上 不 皎, 其下 不 昧, 繩 繩 不 可 名, 復 歸 於 無 物. 是 謂 無 

狀 之 狀, 無 物 之 象. 是 謂 惚 恍, 迎 之 不 見 其 首. 隨 之 不 見 其 後.   

Tóm lại Đạo là cái vô danh, vô hình, vô sắc, vô thinh. Dường có, dường không: Ấy là cái 

lẽ huyền nhiệm của cơ Tạo đoan, định vị Tạo đoan, định vị Trời Đất, hóa sanh vạn vật. 

 

                                              ĐỨC RA SAO? 

Đạo sanh hóa vạn vật, nhưng làm cho vạn vật nên hình vóc và sống an vui trong Vũ Trụ 

thì lại là Đức “Đạo sanh chi, Đức súc chi”. Nay như hỏi Đức ra sao thì Đạo Đức Kinh 

chép rằng: “Khổng Đức chi Dung, duy Đạo thị tùng” nghĩa là Đức thì trống không mà 

luôn luôn cận kề với Đạo. Hoặc nói rõ ra là yên lặng trống không gọi là Đạo. Tuy Đạo 

yên lặng trống không nhưng hàm súc đủ quyền năng sanh hóa. Đến chừng cái trống 

không phát động thành tựu sự sanh hóa vạn vật thì lại mang danh là Đức. Vậy chúng ta 

có thể nói: Đạo là Thể, Đức là Dụng. 

Để phân biệt sự động tác của Đạo với Đức, Đạo Đức Kinh chương 51 nói rằng:  
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Đạo sanh vật, Đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm học đó, bồi sự đó, 

dưỡng nuôi đó, chở che. Do câu: “Đạo sanh chi, Đức súc chi, Trưởng chi, dục chi, 

Đình chi, đốc chi. Dưỡng chi,phúc chi”. 

 

Vậy Đạo sanh hóa vạn vật, Đức nuôi dưỡng chở che, đùm bọc. Còn sự biến hóa của Đạo 

thì Đức Lão Tử nói rằng: 

     Đạo sanh một: Cái Vô danh sanh Thái Cực, 

     Một sanh hai: Thái Cực sanh Âm Dương, 

     Hai sanh ba: Âm Dương sanh Thái hòa. 

     Ba sanh vạn vật: Âm, Dương và Thái hòa sanh Vạn vật. 

Vạn vật khi đã trót sanh thành rồi, mỗi vật đều có cỏng một phần Âm, bồng một phần 

Dương và một phần Thái hòa:  

“Đạo sanh nhứt, Nhứt sanh nhị, Nhị sanh tam, Tam sanh vạn vật. Vạn vật phụ Âm, 

nhi bảo Dương, Xung khí dĩ vi hòa”           (Đạo Đức Kinh, chương 42) 

Riêng về người ta, chúng ta cũng có Đạo nơi mình là Âm Dương và Thái hòa. Kẻ học 

phải nhận thức lẽ huyền nhiệm Đạo tự nhiên của Vũ Trụ, để rồi sưu tầm giác ngộ Đạo 

Đức tự nhiên ở nơi mình. 

 

                                            ĐẠO ĐỨC TỰ NHIÊN NƠI NGƯỜI: 

Đạo Đức tự nhiên nơi người đồng thể với Đạo tự nhiên của Vũ Trụ. Đạo tự nhiên Vũ Trụ 

thì có ba trạng thái: DI, HI, VI. Thì cái thực thể Đạo tự nhiên nơi người cũng gồm có ba 

trạng thái là Âm, Dương và Thái hòa. Tuy nói ba trạng thái, nhưng không bao giờ nó lìa 

xa nhau. Ba như một, một như ba, cũng như sự sống lẫn lộn trong Nhục thân, mà chúng 

ta chẳng hề trông thấy, chẳng hề lóng nghe, chẳng hề rờ đụng. Thật là huyền nhiệm vô 

cùng. Người ta phải có Đạo ấy nơi mình thì mới sống; trái lại thì phải dứt. Đức Lão Tử 

nói rằng: 

                           “Vạn vật đắc nhứt dĩ sanh. Kỳ trí chi nhứt dã, vô dĩ 

vi sinh tương khủng diệt” nghĩa là muôn loài đặng một “Đạo” thì sống và sanh sản thêm 

nữa. Đến như số một “Đạo” nói đây, nếu muôn loài chẳng đặng nó để làm căn 

bản cho sự sống còn thì muôn loài phải dứt. 

Người ta cũng nằm trong công lệ ấy, mà vấn đề sanh tử là một sự kiện quan trọng nhứt 

của kiếp người. Vậy phải giải quyết bằng cách nào? 

Sau đây là: 

                                                  PHƯƠNG PHÁP TU HỌC 

Vả lại, Đạo Đức nơi người là Âm, Dương và Thái hòa như trước đã nói: Đạo ấy cũng như 

sự sống lẫn lộn trong nhục thân; chúng ta chẳng hề trông thấy, chẳng hề lóng nghe, chẳng 

hề rờ đụng. Thế nên muốn hàm dưỡng nó thì phải dùng pháp môn “Vô vi”. 

 

                                                                Vô Vi  无为  là gì? 

Vô vi nghĩa là không hành động theo Ngoại giới mà chỉ hồi hướng về Nội giới Tâm 

linh, sưu tầm giác ngộ lẽ huyền nhiệm của Tâm lý và Sanh lý. Cho nên Đạo Đức Kinh 

chương 48 nói rằng: 

                               “Vi Đạo nhựt tổn, Tổn chi hựu tổn, Dĩ chí ư Vô vi” 

nghĩa là học Đạo thì mỗi ngày mỗi giảm bớt và giảm bớt nữa cho đến vô vi. 

Không làm tức “Vô vi” nhưng chẳng phải khô khan như cây khô hay cục đá, mà thật là 

phải giữ một tâm trạng hồn nhiên, như đứa trẻ chưa biết cười “anh nhi chi vị hài” cho nên 
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nói rằng: “Đạo thường vô vi nhi vô bất vi” nghĩa là Đạo thường là vô vi, nhưng chẳng có 

việc gì không làm. Tại sao? Bởi vì kẻ học phải làm những việc chưa đến, phải lo những 

việc chưa có “vi vô vi, sự vô sự”. 

Ví dụ: Chúng ta đã biết làm dữ thì họa trả lại. Biết làm dữ sẽ mang họa, chúng ta lánh dữ 

trước; thế là làm việc khi việc chưa đến. Xử sự khi sự chưa đến thì ắt chẳng 

có việc gì làm bận lòng chúng ta. 

Vả lại, Đạo là nguyên lý ở trong Tâm linh siêu nhiên. Nay muốn tìm Đạo thì chúng ta 

phải vượt qua tất cả những lớp vọng chấp, thành kiến như: Lý trí, tình cảm, học lý hữu vi, 

thành kiến sai lầm vân vân... Vượt qua và vượt qua mãi đến Tâm linh thuần nhiên duy 

nhứt thì sẽ giác ngộ được Chơn lý “Đạo”. 

Theo những lẽ trên đây, chúng ta hiểu rằng sự vật nào cũng có một phần “Vô” (Tinh 

Thần) và một phần “Hữu” (Vật chất); theo Đức Lão Quân thì cái “Vô” thiết dụng hơn cái 

“Hữu”.Ví dụ: Ba mươi cây căm hợp thành hình tượng bánh xe, nhưng cái thiết dụng, làm 

cho bánh xe lăn tròn được, là cái lỗ trống trong cái đùm. Nhồi đất nên hình cái lu, nhưng 

chỗ thiết dụng để đựng nước là lòng trống không bên trong. 

Thân hình người ta cũng vậy, nghĩa là người ta cũng có một phần “Vô” (Tâm) để chứa 

Đạo Trời và một phần “Hữu” (Thân) để thể hiện Đạo Trời thành Đạo người. Thế nên kẻ 

học nhứt thiết phải giữ cái Tâm không ấy, để hàm dưỡng Đạo Trời mà muốn giữ Tâm 

không thì kẻ học phải nhờ phép Thanh tịnh. 

Muốn Thanh tịnh, theo Trang Tử thì kẻ học phải quên: Quên tất cả việc ngoài, quên tất cả 

tư tưởng bên trong, quên tất cả việc xưa, quên tất cả việc nay, quên rồi quên mãi cho đến 

những thành kiến sai lầm cũng chẳng còn ẩn núp bên trong nữa. Quên như thế là Tâm 

không, rồi trong Tâm không sẽ có xuất hiện điểm “Linh Quang, sáng suốt” để làm 

Chủ tể cho đời sống của mình. Nhơn đó, mà sự lập Đức, sự tu thân của kẻ học, nhứt thiết 

đều phải lấy thanh tịnh làm căn bản. Xin xem chi tiết kể như sau: 

 

                                                          1- VÔ DỤC   (无)無 欲 

Vô dục nghĩa là không ham muốn vật chất. Vô dục là phép tu Tâm, cũng như Mạnh Tử 

nói: “Tiết dục khả dĩ tồn Tâm”. Đạo Đức Kinh chương 12 nói rằng: 

 

Năm màu sắc khiến người ta chóa mắt, năm thinh âm khiến người ta điếc tai, năm 

vị ăn khiến người ta tê tái lưỡi miệng, sải ngựa đi săn bắn khiến người ta hóa cuồng, 

của cải quý giá khiến người ta hành động sái phương pháp chánh trực.  

Thế nên Thánh nhơn vì bụng mà không vì tai mắt (tức vì Tâm mà không dùng giác 

quan). 

    

       Ngũ sắc lịnh nhơn mục manh, 

       Ngũ âm lịnh nhơn nhĩ lung, 

       Ngũ vị lịnh nhơn khẩu sảng, 

       Tri sính điền liệp, 

       Lịnh nhơn Tâm phát cuồng, 

       Nam đắc chi hóa, 

       Lịnh nhơn hành phương, 

       Thị vị Thánh nhơn, 

       Vị phúc bất vị mục”. 
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Đại ý nói rằng: Nếu người ta phóng túng theo hoàn cảnh bên ngoài thì Tâm phải bị loạn 

động. Cớ ấy nên Thánh nhơn vì Tâm mà không trọng tai mắt. Đức LÃO TỬ nói 

rằng:”Họa mạc đại ư bất tri túc, Cửu mạc đại ư dục đắc” nghĩa là nói về họa thì không có 

họa nào lớn bằng “không biết đủ”, nói về lỗi lầm thì không lỗi lầm nào lớn bằng “muốn 

được”. 

Thật vậy, nếu chúng ta không cho mình là đủ và muốn được mãi mãi, thì sự lỗi lầm, sự 

tai họa sẽ theo đó mà đến với mình. 

Thử hỏi: Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với tiền của cái nào trọng hơn? Đức LÃO 

TỬ đặt một vài câu hỏi như vậy, để cho kẻ học tự mình so sánh. 

 

                                                       2- VÔ TRANH: 無争 

Người giữ Đạo thì có Đức, mà Đức là sức mạnh tinh thần, cho nên hễ người có Đức thì 

có tinh thần tự chủ mà không tranh với ai, không tranh với người và không tranh với hoàn 

cảnh. Nhờ không tranh mà chẳng lỗi lầm “Phù duy bất tranh cố vô vưu”. Đức LÃO TỬ 

mượn tánh nước để so sánh với tư cách người Đạo sĩ. Ngài nói: 

 

      Thượng thiện nhược thủy, 

      Thủy thiện lợi Vạn vật, 

     Nhi bất tranh. Xử chúng nhơn chi sở ố, 

      Cố cơ ư Đạo”. 

 

上 善 若 水. 水 善 利 萬 物 而 不 爭, 居 眾 人 之 所 惡, 故 几 於 道 . 

(Đạo Đức Kinh, chương 8) 

 

nghĩa là Bực thượng thiện giống như nước. Nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh. 

Ở chỗ mà người người đều chê bỏ, tức chỗ thấp. Nhờ vậy nên người thượng thiện gần với 

“Đạo”. 

So sánh sự nhu nhược và cang cường, Đạo Đức Kinh chương 76 nói rằng: Người ta khi mới 

sanh thì mềm yếu, khi chết thì cứng rắn. Vạn vật thảo mộc khi mới sanh thì mềm dịu, khi 

chết thì khô cứng. Thế nên nói rằng: Cứng và mạnh là bạn của cái chết, mềm và yếu là bạn 

của cái sống.’ 

 

       “Nhơn chi sanh dã nhu nhược, 

       Kỳ tử dã kiên cường. 

       Vạn vật thảo mộc chi sanh dã nhu thúy, 

       Kỳ tử dã khô tháo”. 

 

Đại ý nói rằng người Thượng thiện không tranh với ai cả, tánh tình giống như nước. 

Nước hay làm lợi muôn vật, nghĩa là muôn vật dùng nước để uống được, để rửa cũng 

được, nước chẳng những không tranh mà còn hay ở chỗ thấp, là chỗ mà người đời hay 

chê bỏ. Và đại ý cũng như câu “Nhu nhược thắng cang cường” hay câu “Bất tranh nhi 

thiện thắng”. 

Thật quả vậy, nếu chúng ta chẳng tranh thì ai tranh với ta: “Phù duy bất tranh, Cố thiên 
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hạ mặc năng dữ chi tranh” nghĩa là chỉ vì không tranh, cho nên thiên hạ chẳng ai tranh 

với mình. 

3- TRỰC GIÁC: 直覺 

Về trí hay biết thì cũng cứ theo lẽ thiên nhiên mà sanh hoạt, chớ không cầu học thức kiến 

văn, nghĩa là cứ hướng về Nội giới, gìn giữ Tâm thanh tịnh, rồi Đạo vô vi sẽ xuất phát 

cảm ứng với Trời Đất vạn vật mà quán triệt sự vật. 

Đạo Đức Kinh chương 47 nói rằng: 

Không bước ra khỏi ngõ mà biết việc thiên hạ, không dòm ra cửa sổ mà hiểu Đạo 

Trời. 

 

      “Bất xuất hộ nhi tri thiên hạ, 

      “Bất khuy dũ nhi kiến Thiên Đạo”. 

    不 出 戶, 知 天 下. 不 闚 牖, 見 天 道.  

[ 其 出 彌 遠, 其 知 彌 少. 是 以 聖 人 不 行 而 知, 不 見 而 名, 不 為 而 成.] 

Đức Lão Quân nói rằng: càng ra xa thì càng biết ít. Lẽ ấy nên Thánh Nhơn không tìm 

kiếm bên ngoài mà tự nhiên biết, không làm mà tự nhiên thành. 

”Kỳ xuất di viễn, Kỳ tri di thiểu, Thị vi Thánh Nhơn. Bất thành nhi tri, Bất vi nhi 

thành”. 

Đạo Giáo chú trọng cái biết “Trực Giác” của Tâm Linh siêu nhiên, chớ chẳng cầu cái 

biết chi li của Trí Thức, cho nên nói rằng: “Tuyệt học vô ưu”. 

Đức Lão Tử còn đề cập đến hai chữ “Huyền Đồng” để làm rõ thêm cái ý nghĩa “Trực 

Giác”. Đạo Đức Kinh chương 56 nói rằng: “Tri giả bất ngôn, Ngôn giả bất tri. Tắc kỳ 

đoài bế kỳ môn, Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, Hòa kỳ quang đồng kỳ trần, Thị vị Huyền 

Đồng” nghĩa là kẻ biết không nói, kẻ nói không biết. Thường ngậm miệng bít mắt, bít tai, 

lụt cái bén nhọn, bỏ sự chia phân, hòa với ánh sáng, đồng với bụi bặm. Ấy gọi là Huyền 

Đồng (đồng hóa với Đạo huyền bí) tức dùng cái khiếu trực giác tự nhiên, Trời Đất phú 

cho mình để cảm ứng với Đức. “Toàn tri năng, tận thiện mỹ” mà quán triệt vạn vật đến 

chỗ nguyên lý, chớ không phải cái biết vạn vật chi li của Lý trí luận (La tập). 

 

LẬP ĐỨC: 立德 

 

Đức là năng lực ở trong  Tâm mà ra. Tịnh thì gọi là Tâm, động thì gọi Đức. Hoặc nói    

cách khác, Đức là những lý tưởng thiện mỹ mà người ta đã học hành cho đến Tâm đắc (lý 

tưởng tiềm tàng trong tiềm thức) hay lý tưởng tự nhiên sẵn có trong bổn tánh, đến khi 

hữu sự thì biểu dương cử chỉ tốt lành. Lập đức của Nho Giáo thì tập luyện thuần thục 

Ngũ thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) để làm khuôn thước cho sự xử kỷ, tiếp nhơn. 

Đạo Giáo lại quay về nội giới Tâm linh siêu nhiên mà tìm đức, cho nên nói rằng: Người 

có đức thường thì Tâm trở nên hồn nhiên như đứa trẻ sơ sanh chưa biết cười “anh nhi chi 

vị hài” hoặc nói rằng: Thường đức đầy đủ thì người trở lại mộc mạc. Mà muốn được tâm 

trạng nầy thì phải thực hiện phép thanh tịnh. Đạo Đức Kinh chương 16 nói rằng: Hồi 

hướng về nội giới cho đến hư không cùng tột thì giữ được tịnh. Tịnh thì vạn vật “Thần 

khí chí ý” đều xuất hiện ra rồi chúng ta thấy nó lần lượt trở về căn cội. Ôi, mọi vật trùng 

trùng đều trở về nguồn gốc nó thì đó gọi phục mạng, mà phục mạng là thường. Biết cái 
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Thường “Đức Thường” là Minh. Than ôi! Người đời, nếu chẳng có cái thường ấy thì gây 

ra hung bạo cho mình. 

 

”Trí hư cực, Thủ tịch đốc, Vạn vật tịnh tác, Ngô dĩ quan phục, Phù vật vân vân, Các 

phục qui kỳ căn, Qui căn viết tịnh, Thị vị viết phục mạng, Phục mạng viết thường, 

Trí thường viết minh, Bất trí thường vọng tác hung”. 

 

Đức LÃO TỬ nói rằng bậc toàn thiện đời xưa tinh tế nhiệm mầu, siêu huyền thông suốt. 

Họ sâu không thể dò được, cho nên muốn biết họ chúng ta nên mô tả dung mạo của họ 

như sau: cử chỉ của họ thận trọng dường như lội qua sông giá đông đặc, do dự dường như 

bốn bên có người dòm ngó họ, nghiêm trang dường như hầu khách quý. Tình thức của họ 

tan rã cũng như giá tan. Bộ tịch mộc mạc dường như gỗ chưa bào gọt. Trống không 

dường như hang núi. Kẻ giữ Đạo không muốn đầy, tức không cố chấp tư tưởng tạp niệm. 

Nhờ không ham đầy, cho nên Thiên lương không bị bế tắc. (Phỏng theo Đạo Đức Kinh, 

chương 15). 

Người có Đức thì tâm họ trở lại như “xích tử chi tâm”.Dung mạo họ thì như lẩn thẩn, 

mộc mạc. Đạo Đức Kinh chương 20 nói rằng: 

Người đời thì hớn hở, như hưởng thái lao, như lên xuân đài. Riêng ta chỉ yên lặng chẳng 

có dấu vết chi, như đứa trẻ sơ sanh chưa biết cười rũ rượi vậy, như không biết về đâu. 

Nhưng riêng ta khác với người, là ta trở về với Mẹ nuôi muôn loại, tức là sống với Đạo tự 

nhiên. 

”Chúng nhơn hi hi, Như hưởng Thái lao, Như xuân đăng đài, Ngã độc bạc hề kỳ vị 

triệu, Như anh nhi chi vị hài. Luy luy hề nhược vô sở qui, Ngã độc dị ư nhơn, Như 

quí thực mẫu”. 

Thể hiện được phép thanh tịnh thì Tâm Đức trở về với vô vi, vô danh, mà hễ Tâm Đức 

đạt đến chỗ trí hư thì dung mạo trở về chỗ mộc mạc hồn nhiên như anh nhi chi vị hài. 

 

                                                    DƯỠNG SANH: 養生 

 

Ngạn ngữ có câu: “Linh hồn thanh khiết ở trong một thân thể khoẻ mạnh”. Ấy vậy sự 

dưỡng sanh là một pháp môn trọng yếu cũng như pháp môn tu học Tâm linh.  

Phép dưỡng sanh cần nhứt là phải làm sao cho thân ta sanh sống với một cách điều 

hòa và nhập vào lẽ Thiên nhiên, tức sống với một tinh thần không loạn động, một 

nhục thể không đau ốm. 

Đạo Đức Kinh chương 10 nói rằng: 

 

                               “Tải doanh phách bảo nhứt, Năng vô ly hồ? 

                                Chuyên khí trí nhu, Năng anh nhi hồ?  

ĐỊCH TRỪ HUYỀN LÃM, NĂNG VÔ TỲ HỒ?” 

 

Nghĩa là làm cho Hồn Phách hiệp một, không để chia lìa đặng không?  

Làm cho khí trở nên mềm dịu, như đứa hài nhi đặng không?  
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Gội rửa Lòng ta cho đến mức huyền diệu mà không bợn chút bụi trần, đặng không? 

 

Đại ý Đức LÃO TỬ đặt ra ba câu hỏi mà không giải đáp, là vì mỗi người đều có một thể 

chất khác nhau, cho nên mỗi người phải chọn lấy phương thức tu hành riêng . Ấy vậy 

nên, nếu Đức Ngài lập phương trước thì e có người lầm, mà phép dưỡng sanh nếu áp 

dụng không đúng thì sẽ có hại cho sức khoẻ. 

Chỗ nầy, về sau phải Luyện đơn nương theo mà chú giải rộng rãi, thành một giáo pháp 

riêng, để cầu sự trường sanh cửu thị, nhứt là câu: 

 

           “Chuyên khí trí nhu, Năng anh nhi hồ”. 

 

Họ chia sự hô hấp ra làm hai giai đọan là: ĐIỀU TỨC  調 息 nghĩa là vận chuyển hơi 

thở điều hòa và ĐÌNH TỨC 停 息 nghĩa là không thở bằng mũi mà chỉ hô hấp với bộ 

phận hô hấp bên trong.  

Chúng ta có nghe nói người tu theo phái Pha kia (Fakir) cũng đạt đến phép nội tức nầy 

nữa. Đó là cứu cánh của Pháp Môn trường sanh cửu thị. Nhưng chúng ta không nên liều 

lĩnh bắt chước, nếu không có người chỉ dẫn. Bởi vì phép Dưỡng sanh nếu áp dụng không 

đúng mức thì có hại cho sức khoẻ như đã nói trên. Về phép Dưỡng sanh Huỳnh Đế nội 

kinh có câu: 

                                       “Điềm đạm hư vô, Chơn khí tùng chi. 

                                      “Tinh thần nội thủ, Bình an tùng lai”. 

 

Nghĩa là giữ điềm đạm hư vô thì Chơn khí theo đó, tinh thần bền vững bên trong thì bình 

an sẽ đến. 

Câu nầy ý nghĩa cũng như lẽ đã nói trên.Thực hành được phép dưỡng sanh nầy thì không 

những mình có một thân hình sức khoẻ, một tâm hồn sáng suốt mà thần khí có thể dung 

hợp thành một Pháp thân vi diệu nữa. 

 

                                               XỬ THẾ: 處世 

 Xử thế có ba điều là: 

 

                                            1.- Từ  慈 

                                            2.-  Kiệm 儉 

                                             3.- Bất cảm vi thiên hạ tiên. 不敢為天下先 

 

     Từ - Từ nghĩa là hiền lành biết thương người, mến vật và hay giúp đỡ mọi người, mọi 

vật. Chữ Từ đồng nghĩa với chữ Bác-ái của Phật Giáo và chữ Nhân-ái của Nho Giáo, Đạo 

Giáo quan niệm rằng: 

     “Thiên Địa dữ ngã đồng sanh, vạn vật dữ ngã đồng thể”. Thế nên kẻ học lúc nào 

cũng phải hòa mình với Trời Đất, vạn vật cầu sự an vui của mình theo lẽ tự nhiên. Đức 

Lão Tử dạy rằng: Kẻ làm lành, hay làm dữ với ta, ta đều lấy đức mà trả lại cả “Dĩ Đức 

báo Oán”. 
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     Kiệm - Kiệm nghĩa là thiếu thốn. Chúng nhơn giành lấy cái thực, riêng ta thì cầu cái 

hư. Chúng nhơn tranh quyền lợi để làm giàu sang, riêng ta thì lúc nào cũng cho là đủ. 

Chúng nhơn cầu lấy phước lộc, riêng ta thì thu hình về chỗ vô vi cầu sự vô tội. Đức Lão 

Tử nói: Trên đường danh lợi, kẻ nào tri túc thì khỏi bị nhục, kẻ nào đứng ngoài vòng 

tranh đua thì khỏi bị hại. Thế nên ta vui lòng chịu thiếu thốn để cầu an vui theo 

Đạo. 

     Bất cảm vi thiên hạ tiên nghĩa là chẳng dám tranh hơn thiên hạ. Đức Lão Tử cho 

rằng: Luật thiên nhiên lúc nào cũng có một sức mạnh rất thiêng, không cần tranh mà hay 

thắng lợi, không cần nói mà hay ứng nghiệm, không cần vời mà các vật theo về, lờ mờ 

mà hay mưu toan “Thiên chi Đạo bất tranh nhi thiện thắng, bất ngôn nhi thiện ứng, 

bất triệu nhi tự lai, thiên nhiên nhi thiện mưu”.  

Vậy đạo sĩ sống theo luật thiên nhiên, không tranh giành để giữ vẹn Tâm thanh tịnh vô vi. 

 

     Đức LÃO TỬ nói: “Quân tử vi thiện nhược thủy, ủng chi khả dĩ tại sơn, 

khích chi khả dĩ quá tảng, năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hình. Cố quân tử 

năng nhu, nhi bất năng nhược, năng cường nhi bất cang, như thủy chi tánh dã. 

Thiên hạ nhu nhược mạc quá ư thủy, thị dĩ nhu nhược thắng cang cường”.  

Nghĩa là người quân tử tánh giống như nước, ngăn đó thì ở trên núi, hất đó thì có thể 

văng lên trán, nó có thể vuông có thể tròn, hay uốn mình theo hình, cho nên người 

quân tử hay mềm mà chẳng yếu, hay mạnh mà chẳng cứng, cũng như tánh nước vậy. 

Dưới trời chẳng có vật gì mềm yếu hơn nước, vậy nên cái mềm yếu hơn cái cứng 

mạnh. Nước chẳng tranh, song không phải hèn nhát. Đạo Đức Kinh nói rằng:  

“Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiện cường giả, mạc chi năng thắng, kỳ vô dĩ 

địch chi, nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cang”. Nghĩa là trong thiên hạ chẳng có 

vật chi mềm yếu hơn nước, thế là dùng nước để đánh đổ vật cứng rắn, chẳng có vật gì 

bằng nước (nước chảy đá mòn) thật yếu hơn mạnh, mềm hơn cứng. 

 

Theo TRANG TỬ thì người có Đạo Đức gọi là Chơn Nhơn 眞人. Lại nói Chơn Nhơn 

đời xưa không phân biệt kẻ hèn, không khinh khi kẻ khó, ở ngôi cao không kiêu, ở vị 

thấp không hổ, khi ra không hí hởn, lúc vào không buồn tẻ, không hung hăng tập thành, 

khi công thành thì chẳng tự đắc. Nói tóm lại buổi nào cũng giữ cái không không, chớ 

chẳng dùng Tâm thức mà cưỡng chế Đạo Tâm. 

Câu nầy đại ý nói rằng: Thánh Nhơn không tranh hơn thiên hạ mà cứ ở chỗ thấp kém, lại 

còn không tự hiện, không tự thị, không tự phạt, không tự căng. Nghĩa là không tranh 

giành hơn thua với mọi người thì ai cùng mình tranh giành. Thánh Nhơn không tranh với 

thiên hạ, nhưng cứ lo ôm giữ Đạo thể, để làm gương cho đời soi sáng. Nhờ sự không 

tranh mà Thánh Nhơn ở ngoài muôn 

vật, mà chung qui muôn vật hướng về Thánh Nhơn. 
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Tóm lại: học thuyết của Đức LÃO TỬ 

LẤY VÔ DANH  無名  LÀM TÔN CHỈ  宗  旨 ,   

LẤY VÔ VI 无  为 LÀM PHƯƠNG TIỆN 方便 .  

Hay thì thật là hay nhưng khó phổ truyền trong nhơn gian. Bởi vì vô danh, vô vi là không 

không, nếu đem cái không mà giảng luận thì chúng ta không thể nói hết cái linh động 

thâm trầm của nó, thành thử kẻ học cứ tự tỉnh rồi tâm thần lãnh hội, để biết mà thôi. 

Chẳng những về Đạo tự tu, tự giác, Đức LÃO TỬ dùng phép vô vi mà đến luân lý cũng 

vậy. 

Như Luân lý học Ngài bảo rằng: Vô tranh tức bất cảm vi thiên hạ tiên và dĩ đức báo 

oán. 不 敢 為 天 下 先 以 徳 報 怨  Thâm ý của Ngài là cần cho mình giữ được thanh 

tịnh là phương pháp tối cần để giồi mài cái linh lực Trời phú cho mình được mẫn huệ. 

Tôn chỉ vô danh của Đức Lão Quân chống đối với các thuyết “hữu danh” của Đức Khổng 

Phu Tử. Đạo Giáo cho rằng ở trong tâm vô vi tự nhiên đã có tinh thần Nhân nghĩa rồi. 

Thanh tịnh thì không không, đến khi phát động thì đó là Nhân nghĩa vậy, chớ không phải 

lập thuyết Nhân nghĩa “hữu danh”. Vả lại “hữu danh” thì hữu hình, hữu hình thì có bóng 

tối. Biết đâu có kẻ không tốt ẩn núp dưới bóng tối của danh Nhơn nghĩa để phỉnh phờ gạt 

gẫm người ta, cho nên Ngài nói: “Tuyệt nhân khí nghĩa dân phục hiếu từ” (Bỏ danh từ 

nhân nghĩa thì dân trở lại hiền từ) Đạo Đức Kinh chương 19. Đức LÃO TỬ là người ẩn 

dật, không hay giao thiệp với thế sự. Nếp sống ấy đủ mô tả được một phần nào cái thuyết 

“Thanh tịnh vô vi 清 淨 无 为 “ của Ngài. Đạo Giáo là một Giáo thuyết trong Tam 

Giáo. Giáo lý Đại Đạo là qui nguyên Tam Giáo. Vậy Đạo Giáo chiếm một phần quan 

trọng trong pháp môn “Tu tâm huyện tánh” của người Tín đồ Đại Đạo. 

 

II.- PHẬT GIÁO  佛 教 

[ 544–543 TCN  ] 

với hai Biểu Tượng:  

CHÂN NHƯ 真如 &  LÂN HƯ 鄰虚 

Chân Như (zh. 真如, sa., pi. tathatā, bhūtatathatā) là một khái niệm quan trọng của Đại 

thừa Phật giáo, chỉ Thể Tính Tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính ổn 

định, thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại 

của thế giới hiện tượng thuộc Thân thuộc Tâm. Tri kiến được Chân như tức là Giác ngộ, 

vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Chân 

như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_t%C3%ADnh_tuy%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_lu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_ki%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1c_ng%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_nh%E1%BB%8B_nguy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%A1ch_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_Ch%E1%BB%A7_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C6%B0_Lai_t%E1%BA%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_th%C3%A2n
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LÂN HƯ 鄰虚 có nghĩa là: 

1.- GẦN GIỐNG NHƯ HƯ KHÔNG 虛空: NEXT TO NOTHING:VÔ CỰC.無極  

2.-  Phần nhỏ nhất của vi trần 微塵 hay nguyên tử 元子: The minutest particle or an 

atom. 

CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU 真  空  玅  有  

“  Chân không [ KHÔNG: have not ( Vacuum: Void: Viên  ) ] diệu hữu [ CÓ: Giác 

to have marvously ?  ] của nhà Phật. 

Chân không diệu hữu thuộc về giáo môn. Giáo môn nói đến tự Tánh về Có và Không, 

KHÔNG là chân Không, CÓ là diệu Hữu; ý là cái “có” chẳng phải thật có, cái “không” 

chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật. 

Thế nào là Chân không - Diệu hữu 真空眇有?  

 

Chân Không diệu Hữu thuộc về Giáo môn. Giáo môn nói đến tự Tánh 自性 về có và 

không, không là chân không, có là diệu hữu ý là cái “có” chẳng phải thật có, cái 

“không” chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật. 

Vì chấp thật là bệnh của chúng sinh 眾生, sở dĩ có cái khổ sinh tử luân hồi 輪迴 đều do 

bệnh chấp thật sinh ra. Tự tánh chẳng thể dùng lời nói tỏ bày, nói “Chân không Diệu hữu” 

cũng là phương tiện tạm thời mà thôi. 

 

Vậy thế nào là “Diệu hữu”, thế nào là “Chân không”? Chữ “Diệu” trong Kinh Phật là vi 

diệu, bất khả tư nghì 不可思疑 chẳng thể dùng Tâm suy lường được những gì có thể dùng 

Tâm suy nghĩ tức chẳng phải là diệu. Cái KHÔNG tức thật không, Hư không 虛空 này 

chẳng phải thật không, chẳng phải chân không, vì hễ người kiến Tánh thì Hư không tan nát, 

nếu là Chân Không thì chẳng tan nát được. 

Vậy : KHÔNG / CÓ  ~   THÁI CỰC ? 

Viên giác: (  圓覺 ): Tánh giác viên mãn 性覺圓满 nghĩa là Lý Tánh do Như Lai 如來

chứng được có đầy đủ muôn đức, tròn đầy cùng khắp, linh diệu  靈妙 sáng tỏ. Hơn nữa, 

hết thảy chúng hữu tình đều có Bản giác, Chơn tâm 夲覺真心, từ vô thỉ 無始 đến nay 

thường trú thanh tịnh 常駐清淨, sáng rực không mê mờ, rõ ràng thường biết;  

Nếu nói về Thể 軆 thì đó là Nhất tâm 一心 

Nếu nói về Nhân 因 là Như Lai Tạng ( 如來藏 ); 

NÓI VỀ QUẢ 果 LÀ VIÊN GIÁC; 圓覺  

cùng đồng nhất với Chân như 真如, Phật tánh 佛性 , Pháp giới 法界, Niết Bàn 涅槃, 

Bồ Đề 菩提, v. v 
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… 

TAM VỊ   NHẤT THỂ  

BIỂU TƯỢNG TỪ BI CỦA ĐỨC PHẬT 

TỪ BI / TRÍ TUỆ lưỡng nhất → HỶ XẢ 

慈悲 / 智慧→喜舍 

 

 

 
 

Hình Đức Phật và Chữ Vạn (  Tả nhậm: Thuận Thiên ): 

 
 

Hình Quan Thế Âm Bồ Tát 

觀 世 音 菩 薩  

 

BIỂU TƯỢNG CỦA  

TỪ BI / TRÍ TUỆ   ( lưỡng nhất: Dual unit ) → HỶ XẢ 

慈悲   智慧   喜舍 

BÁT CHÁNH ĐẠO 

 八 正 道 

Pali: ariya aṭṭhaṅgika magga; Sanskrit: āryāṣṭāṅgamārga)[1] là một bản tóm tắt ở thời kì 

ban đầu về con đường của các phương pháp thực hành trong Phật giáo để dẫn đến sự giải 

thoát khỏi vòng luân hồi - vòng lặp tái sinh đầy đau khổ [2][3]- bằng việc đạt đến niết 

bàn.[4][5] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Pali
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_tho%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_tho%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%A2n_h%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o#cite_note-FOOTNOTEGethin199881%E2%80%9383-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o#cite_note-FOOTNOTEAnderson201364%E2%80%9365-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o#cite_note-FOOTNOTELopez2009136-137-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o#cite_note-auto-5
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Bát chánh đạo bao gồm tám pháp thực hành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 

nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định (‘quá trình tiếp nhận hoặc 

sự kết hợp liên quan đến thiền định’; một cách tương tự, sự nhận thức thiền định một 

cách điềm tĩnh).[6] 

CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO  中道  

Dựa theo nhà nghiên cứu về Nam Á Tilmann Vetter, bản miêu tả về con đường Phật giáo 

có lẽ lúc đầu được gọi đơn giản bằng thuật ngữ con đường trung đạo.[7] Theo thời gian, 

bản miêu tả ngắn này đã được giải thích tỉ mỉ, dẫn đến bản miêu tả của bát chánh 

đạo.[7] Tilmann Vetter và nhà sử học Rod Bucknell đều để ý rằng các bản miêu tả dài hơn 

của “con đường” có thể được tìm thấy ở những bản kinh lúc ban đầu, mà chúng có thể 

được rút gọn thành bát chánh đạo.[7][22][note 1] 

Tám chi phần 

Tám phương pháp thực hành của Phật giáo trong Bát chánh đạo bao gồm: 

Chánh kiến 政 見: hành động của chúng ta đều mang lại kết quả, cái chết không phải là 

kết thúc, hành động và niềm tin của chúng ta đều mang lại kết quả sau cái chết. Đức Phật 

đã đi theo và dạy lại một con đường thành công trong việc giải thoát khỏi thế giới này và 

thế giới khác (thiên đàng và địa ngục). Về sau, chánh kiến đã trở nên cụ thể bao 

gồm nghiệp và tái sinh, và sự quan trọng của Tứ diệu đế, khi mà “trí tuệ” trở thành trọng 

tâm trong sự giải thoát trong Phật giáo. 

Chánh tư duy 政思惟 sự từ bỏ đời sống gia đình và sự chấp nhận cuộc sống bậc xuất gia 

để thành tựu con đường; ý tưởng này hướng đến sự xuất ly một cách bình yên, trong một 

môi trường không ái dục, không sân hận (đối với lòng từ bi), tránh xa khỏi sự hãm hại 

(đối với sự đồng cảm).[25] Một môi trường như vậy sẽ hỗ trợ cho việc nghiền ngẫm về 

sự vô thường, sự khổ, và sự vô ngã.[25] 

Chánh ngữ 政語: không nói dối, không nói thô lỗ, không nói cho một người về cái mà 

người khác nói về họ để gây ra sự bất hòa, sự cãi vã hoặc làm hại đến mối quan hệ của 

họ.[26] 

Chánh nghiệp 政業: không sát hại hoặc làm tổn thương, không lấy của không cho, 

không tà dâm, không tham đắm vật chất. 

Chánh mạng 政命: không buôn bán vũ khí, con người, thịt, rượu và thuốc độc. 

Chánh tinh tấn 政惺晋: ngăn chặn sự sinh khởi và tăng trưởng các bất thiện pháp, và 

làm sinh khởi và tăng trưởng các thiện pháp, thất giác chi (bojjhagā). Nó bao 

gồm indriya-samvara, “canh giữ các giác quan”, kiểm soát các giác quan.[27][25] 

Chánh niệm 政念(sati; Satipatthana; Sampajañña): “sự duy trì”, quan sát đến các pháp 

(dhammas) mà có lợi ích cho con đường Phật giáo.[28][note 2] Trong phong trào thiền minh 

sát, chánh niệm (sati) được dịch là “sự quán sát thuần khiết”: thức tỉnh với cái mà mình 

đang làm; điều này khuyến kích sự nhận thức về tính vô thường của cơ thể, của cảm xúc 
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và của tâm trí, cũng như là trải nghiệm năm thủ uẩn (skandhas), năm triền cái, bốn thực 

tại và thất giác chi.[25] 

Chánh định 政定(passaddhi; ekaggata; sampasadana): sự thực hành 4 tầng thiền 

(dhyāna), mà nó bao gồm định (samadhi) đúng nghĩa trong tầng thứ 2, và củng cố cho sự 

phát triển của thất giác chi (bojjhagā), dẫn đến sự xả (upekkha) và sự tỉnh giác.[30] Trong 

truyền thống Thượng tọa bộ và phong trào thiền minh sát, chánh định còn được hiểu là 

nhất tâm (ekaggata), sự tập trung hoặc sự chú tâm vào một điểm của tâm trí, và được hỗ 

trợ cùng với thiền minh sát, là cái hướng vào bên trong. 

Sự giải thoát[sửa | sửa mã nguồn] 

Việc đi theo con đường tám ngành cao quý này sẽ dẫn đến sự giải thoát bằng trạng 

thái niết bàn:[4][5] 

Và thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua? 

Đây chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 

ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là con 

đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con 

đường đấy. Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ già & chết, Ta thấy rõ già & chết tập khởi, 

Ta thấy rõ già & chết đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến già & chết đoạn diệt. Ta 

đã đi theo con đường đó. Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... 

xúc... lục nhập... danh và sắc... thức,... Ta đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ các hành, Ta 

thấy rõ các hành tập khởi, Ta thấy rõ các hành đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến 

các hành đoạn diệt. 

— Đức Phật, Nagara Sutta, Tương Ưng Bộ (SN) ii.124, Được dịch bởi Tỳ-kheo 

Thanissaro 

Thập Nhị Nhân Duyên 十 二 因 緣 

19/10/2009 03:18:00Thích Thông Huệ 

  

 
Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhắm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não gia 

và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám vạn bốn 

ngàn phương thuốc điều trị bệnh cho chúng sanh; trong đó có những cách thức điều 

trị tận gốc, giúp chúng sanh khỏi được tâm bệnh phiền não và giải thoát được sinh 
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tử luân hồi. Pháp môn quán chiếu về Thập nhị nhân duyên là một trong những 

phương pháp điều trị tiệt căn ấy. 

I. - NỘI DUNG 內容  

Chu Hy Viết: “Cần kiệm cốt để trị gia, học hành cốt để khởi gia, hòa thuận cốt để tề 

gia, làm theo công lý cốt để báo gia”. Đây là phương châm làm người của nhà Nho, 

để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhắm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não gia 

và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám vạn bốn 

ngàn phương thuốc điều trị bệnh cho chúng sanh; trong đó có những cách thức điều trị 

tận gốc, giúp chúng sanh khỏi được tâm bệnh phiền não và giải thoát được sinh tử luân 

hồi. Pháp môn quán chiếu về Thập nhị nhân duyên là một trong những phương pháp điều 

trị tiệt căn ấy. 

Cùng với Tứ Diệu  Đế, thập nhị nhân duyên là giáo lý rất quan trọng trong hệ thống kinh 

điển Nguyên thủy. Đây là mười hai yếu tố liên hệ hỗ tương với nhau theo lý duyên sinh 

và nhân quả, diễn biến trong cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng thường được minh 

họa theo sơ đồ sau đây, gọi là Tam thế lưỡng trùng nhân quả (Ba đời và hai tầng nhân 

quả) 

            

1.- Nhân quá khứ 因過去: Gồm Vô minh 無明 và Hành 行, gọi là nhân khổ 因苦 

VÔ MINH được hiểu theo nhiều cách, tuỳ theo gốc độ nhìn của mỗi tông phái; 

tựu trung có hai nghĩa chính:  

Thứ nhất, Vô minh là không thấy các pháp đúng như thật, không nhận chân được 

thực tướng của các pháp là vô thường 無常, duyên sinh vô ngã 緣生無我 
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Thứ hai, Vô minh là nhận lầm thân tứ đại và những tâm phân biệt lăng xăng làm 

thân tướng 身相 và tâm tướng 心相 của mình, mà quên mình đang sẵn đủ tự tánh 

bất sanh bất diệt. Đây là căn bản vô minh, là Hoặc. 

Do Vô minh khuấy động, trong tâm phát khởi buồn thương giận ghét... Từ sanh tâm khởi 

ý thiện hoặc ác, đưa đến miệng và thân theo đó tạo nghiệp. Đây là HÀNH, động cơ chính 

để tái sinh. 

Như vậy, vì có vô minh nên có hành động tạo tác, vì có Hoặc nên mới có Nghiệp, mới trở 

lại lục đạo luân hồi. Chúng sinh bị nghiệp lực lôi dẫn để thọ sanh, khác với các bậc Bồ 

Tát, cũng lăn lộn vào các cõi nhưng do nguyện lực. Các Ngài cũng làm tất cả để độ 

người; nhưng không thấy có người làm, việc làm và đối tượng làm nên không thuộc về 

Hành nghiệp. 

1. Quả hiện tại : Gồm Thức 識, Danh sắc 名色,  

 Lục nhập 六入, Xúc 觸 và Thọ 受, gọi là Quả khổ 果苦. 

Đối với THỨC 識, chúng ta cần hiểu theo hai nghĩa: Thứ nhất, đó là Thần thức hay 

Hương ấm. Khi thân trước mất đi, thần thức theo nghiệp dẫn để thọ thân sau. Nếu nghiệp 

không còn thì thức cũng diệt, nên nói Hành duyên Thức. Nghĩa thứ hai, hiểu theo duy 

thức học, là Ý thức và Tàng thức. Vì chúng sanh vô minh, quên tánh giác, tạo nghiệp 

thiện ác mới phát sinh thức. Nếu giác ngộ, nhớ lại tự tánh thanh tịnh bản lai của mình thì 

thức không phải bị diệt, mà ngay đó chuyển thành Trí. 

Thức làm duyên cho DANH SẮC 名色 hình thành. Danh là tinh thần, Sắc là thể chất. 

Trong bào thai danh sắc tạo nên nhờ sự phối hợp của tinh cha huyết mẹ và thần thức gá 

vào. Danh sắc cũng có nghĩa là phần tinh thần và vật chất của một cơ thể khi còn trong 

bào thai. 

LỤC NHẬP 六入 là sáu căn duyên với sáu trần. Khi đã ra đời, sáu căn tiếp xúc với sáu 

trần phát sinh sáu thức. Các căn càng trưởng thành càng dính mắc với trần cảnh, tác động 

qua lại tạo nên XÚC 觸. Xúc là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. 

Khi có tiếp xúc giao thoa giữa căn và trần, cảm thọ phát sinh, nên xúc duyên THỌ 受. 

Thọ gồm ba loại : Khổ 苦, lạc 楽 và trung tính. 中性 Cần phân biệt cảm thọ vui (lạc 

thọ) của phàm phu với niềm vui của các bậc đã giác ngộ. Lạc thọ hình thành  do căn dính 

mắc theo trần, khi hình thành rồi trở lại chi phối thân và tâm. Đối với các Ngài, tuy vẫn 

đối duyên xúc cảnh nhưng không khởi niệm phân biệt chia chẻ, nên dù xúc và thọ mà tâm 

vẫn thanh tịnh an nhiên 清淨.安然 Niềm hỷ lạc của các Ngài là một hạnh phúc đích thực 

vì có chánh niệm và thanh tịnh. 

3.- Nhân hiện tại: Gồm Ái  愛 Thủ  取 và Hữu  有 

Ái là ưa thích, đam mê. Đây là Chi mạc vô minh hay Nhuận sanh vô minh, cũng là Hoặc. 
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Phàm phu chúng ta có rất nhiều đam mê khát ái, nhưng quan trọng nhất là Ái ngã. Do yêu  

mình nên tìm mọi phương tiện phục vụ cho nhu cầu vật chất và tinh thần của chính bản 

thân. Ngay cả tình cảm thương yêu đối với người khác, ngẫm lại cũng chỉ vì mình mà 

thương. Cho nên, tình cảm nào cũng có tính ích kỷ, không nhiều thì ít. Cũng chính vì ái 

ngã, nên khi mất thân này liền tìm thân khác, tiếp tục vòng quay sinh tử. 

Vì sao có Ái ? - Bởi vì vô minh nhận thân tâm huyễn hóa làm thật mình; từ chấp ngã rồi 

chấp ngã sở đều có thật nên sanh tham ái. Ái lại làm tăng trưởng vô minh, nên hai yếu tố 

này có sự liên hệ hết sức chặc chẽ, và là hai động lực vô cùng mạnh mẽ làm chuyển động 

bánh xe luân hồi. 

Cũng do ái ngã nên những gì bên ngoài làm mình vừa ý, mình lại muốn chiếm hữu. Đây 

là THỦ. Giữ  lấy cho riêng mình là hành động tạo tác nên thuộc nghiệp. Khi chiếm giữ 

được, liền phát khởi ý có sở đắc ( HỮU ). Hữu là điều kiện để tái sanh vào ba cõi, nên 

còn được chia thành Dục hữu 欲有, Sắc hữu  色有 và Vô sắc hữu 無色有. 

4.- Quả vị lai 果未來: Gồm sanh và lão tử 生老死 

Có nhân hiện tại tức có điều kiện tái sinh ở vị lai. Một hữu tình lại chào đời (SANH). 

Trong hữu tình này cũng có yếu tố Vô minh, Thức 識..., Ái, 愛 Thủ 取, Hữu 有. Quy luật 

tất yếu 規律必要 của cuộc sống là có sinh trưởng  生長 thì phải có hoại diệt 壞滅, nên 

SANH duyên LÃO TỬ. 生緣老死 

Như vậy mười hai nhân duyên đã giải thích tường tận guồng máy sinh diệt của loài hữu 

tình. Duyên hợp lại là sinh, duyên tan là diệt. Đi theo chiều thuận, nhân quá khứ sanh quả 

hiện tại (tầng nhân quả thứ nhất), và nhân hiện tại sanh quả vị lai (tầng nhân quả thứ hai). 

Đây là chiều lưu chuyển. Trong mỗi tầng nhân quả đều có Hoặc – Nghiệp – Khổ: 惑 業

苦 

 

 

  

Phần đông các nhà nghiên cứu về Phật học thường theo chiều lưu chuyển của mười hai 

nhân duyên để chứng minh và giải thích luân hồi, mà chủ yếu làm thế nào liễu thoát sinh 

tử. Cho nên mới có chiều ngược lại, từ quả phăng lần đến nhân: Mọi người đều già chết 

(Lão tử); Vì sao có già chết? – Vì có Sanh. Cứ đi ngược lần lên đến tận cùng, ta hiểu rõ 

bản chất của sanh tử là vô minh.. Đây là chiều hoàn diệt. Muốn giải quyết vấn đề sinh tử, 

phải giải quyết nơi nhân. Chúng ta thấy Đức Phật đã khéo dùng phương pháp đi ngược từ 
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quả đến nhân, lần đầu tiên khi giảng về Tứ Diệu Đế 四 妙(柢) 締 cuộc đời là khổ (Khổ – 

quả 苦果); Tìm hiểu vì sao có khổ (Tập nhân); trừ hết nguyên nhân gây khổ sẽ có an lạc 

giải thóat (Diệt- quả 滅果); Các phương pháp để đạt được giải thoát (Đạo – quả  道 果) . 

Nguyên nhân của khổ tức Tập nhân  習因 trong Tứ Diệu Đế cùng tương đồng với Ái – 

Thủ trong mười hai nhân duyên 因 緣; và chẳng khác gì vọng tưởng sanh diệt  妄想生滅 

mà nhà Thiền 禪 chủ trương 主张 buông bỏ. 

II –  Ý NGHĨA  意义  

Kinh A Hàm, 經 阿咸 Phật dạy: “Cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái 

kia không, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt”. Đây là một 

định lý về duyên sinh duyên khởi . 定理 緣生緣起 

Tất cả các pháp từ vô tình đến hữu tình đều vay mượn nhau, hỗ trợ nhau, nương tựa nhau 

mà sinh khởi và tồn tại. Ví như một bó lau, cùng nương vào nhau để đứng vững; nếu một 

cọng lau ngã xuống, những cọng khác khó thể trụ lại. 

Mười hai nhân duyên cũng thuộc giáo lý Duyên sinh, nhưng hạn cuộc cho loài hữu 

tình. Nếu nhìn theo chiều dọc từ trên xuống dưới, thì chi phần trên làm duyên cho chi 

phần dưới phát sinh. Vô minh là Hoặc nhân của quá khứ, làm duyên phát sinh Hành 

nghiệp. Vì là nhân quá khứ, nên hiện tại người tu không thể sữa đổi gì được đối với Vô 

minh, mà chủ yếu chỉ chuyển hóa nhân hiện tại là Ái Thủ Hữu. Nhân hiện tại bị diệt trừ 

thì không có quả vị lai. Sanh lão tử ngay nay đoạn dứt. 

Tuy nhiên, cách hiểu ấy chỉ là khái niệm về nhân quả theo tuyến tính 綫並, theo thời 

gian, không phản ứng đúng tinh thần tương tức 相 即 và tương nhập 相入 của đạo Phật. 

Thật ra mỗi chi phần đều vừa là nhân vừa là quả của mười hai chi phần còn lại, và ảnh 

hưởng ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 過去  现在 未來 Rõ ràng là trong vô lượng 

kiếp  無量劫 chúng ta đã vô minh, vì vô minh mới tạo nghiệp trầm luân 造業沈淪 trong 

sinh tử. Kiếp này chúng ta cũng đang vô minh, đang tạo nghiệp; và trong tương lai, nếu 

không thức tỉnh, chúng ta sẽ lại vô minh và tạo nghiệp không có ngày cùng. Như vậy vô 

minh có mặt ở cả ba thời. 

Lại nữa, Vô minh có mặt trong Hành nên tác ý khởi niệm 起 念 , sanh phiền não 生煩惱; 

đến lượt phiền não trở lại tác động làm Vô minh nặng thêm. Đây là liên hệ hai chiều, Vô 

minh duyên Hành 無明緣行 và Hành cũng duyên Vô minh. Vô minh cũng đồng thời có 

mặt trong Thức, Danh sắc, Lục nhập… Nếu thức không có vô minh vì sao lại bị nghiệp 

dẫn lôi, thọ sanh theo nghiệp? Nếu Lục nhập không có Vô minh sao đối duyên xúc cảnh  

对 緣 觸 憬 lại sanh tâm phân biệt, không thấy được thực tướng  實相 của các pháp? Nếu 

Ái không có vô minh thì không có ý thức chấp ngã và ngã sở 我. 所 Vì có vô minh mới 

có phiền não, mà phiền não khổ đau thì luôn hiện hữu trong cuộc sống. Suy ra toàn bộ 

các chi phần khác, chúng ta sẽ thấy rõ sự tương quan trùng trùng điệp điệp 重重蹀蹀: 

Mỗi chi phần có liên hệ nhân duyên với chi phần kế cận ,繼 近 đồng thời cũng liên hệ 

như thế với tất cả những chi phần còn lại. Sự tương quan này chằng chịt mật thiết trong 

cả không gian lẫn thời gian, không có điểm đầu tiên, cũng không có điểm tận cùng. 
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Tuỳ theo cách hiểu về mười hai nhân duyên và tuỳ theo sở thích 所適, hành giả 行者 có 

thể áp dụng nhiều phương pháp 方法 về công phu. 功夫  Nhưng tựu trung 就中 có hai 

mắt xích quan trọng 觀重. Nếu phá được một trong hai, có thể phá vỡ được sự liên hệ 

chằng chịt giữa các chi phần: đó là Vô minh và Ái, hai chi phần này là những lực tác 

động hết sức mãnh liệt làm chuyển động bánh xe luân hồi, đều có cùng bản chất vô minh. 

Hành giả tu theo Duyên Giác , thực hành pháp quán về mười hai nhân duyên. Lúc đầu 

theo chiều lưu chuyển để thấy rõ sự vận hành của guồng máy sinh tử, trong tinh thần 

“Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh”. Vì Vô minh sanh nên 

Hành mới sanh, vì Hành sanh nên có Thức sanh... tiếp tục cho đến cuối cùng là Sinh - 

Lão - Tử. Sau đó hành giả quán theo chiều hoàn diệt trong tinh thần “Cái này không nên 

cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt”. Tuy vậy vì Vô minh là tập nhân hùng 

hậu, khó thể can thiệp được, nên hành giả tập trung tâm lực trừ nhân hiện tại là Ái. 

Do Ái diệt nên Thủ - Hữu không còn; Thủ - Hữu diệt nên Sanh - Lão tử diệt; hành 

giả liễu thoát sinh tử, đạt quả vị Duyên Giác 緣 覚 là Bích Chi Phật 璧之佛 Nếu sinh ra 

đời không gặp Phật  pháp, tự quán lý duyên sinh  自 觀 理 緣 生 của trời đất mà ngộ 晤 

hành giả được tôn xưng là Độc Giác Phật 独.覚 佛 

Hành giả tu theo Thiền Đốn Ngộ 扥 晤 quan niệm về mười hai nhân duyên bằng tinh 

thần tương tức tương nhập, đã nói ở trên. Vô minh và Hành là biệt danh của Ái - Thủ - 

Hữu; Thức - Danh sắc - Lục nhập - Xúc. Thọ là biệt sanh của Sanh - Lão tử. Các vị quán 

chiếu sự liên hệ hỗ tương trùng điệp 联系互相重疊 của tất cả chi phần, Ngộ được lý 

duyên sinh, chứng trí Vô ngã, không còn chấp lầm thân tâm sinh diệt vô thường là thật 

mình. Vì vậy, đoạn trừ Căn bản cô minh 根本.孤明 Đây là lối tu ngay gốc, khi gốc bị diệt 

thì các ngọn ngành theo đó tự tiêu. Nhưng làm thế nào để đoạn trừ 断除 được căn bản Vô 

minh?  - Khi tâm hành giả hoàn toàn rỗng lặng, bặt hết mọi ý niệm phân biệt so sánh, biết 

tất cả các pháp mà không sanh tâm trên chúng, cái biết ấy mới ở trong trạng thái như thị. 

如 諟 (視) 

    Đây là cái “Tri kiến vô kiến 知見無見 “ đức Phật đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm, 

hành giả thấy Niết bàn ở ngay: tại đây và bây giờ, không giở chân mà đến. Muốn tìm 

nước phải ngay sóng mà nhận, ngay trong phiền não phải thấy được Bồ Đề. Nếu thấy rõ 

trong si mê  癡迷 có hạt giống trí tuệ, trong Vô minh đồng thời cũng có Minh hiện hữu,    

現有 ta sẽ hiểu được tinh thần bất nhị , một tư tưởng vút cao của nhà Phật. 

Mười hai nhân duyên là một trong những giáo lý quan trọng trong hệ thống kinh điển của 

đạo Phật. Giáo lý này cũng nhầm giải thích và chứng minh luân hồi, nhưng chủ yếu nhầm 

đưa đến phương pháp giải thoát sinh tử. Chúng ta không chỉ hiểu mười hai nhân duyên 

theo “Tam thế lưỡng trùng nhân quả”, trong đó các chi phần liên hệ nhau theo chiều thời 

gian; mà nên hiểu theo tinh thần “Trùng trùng duyên khởi”; các chi phần liên hệ chằng 

chịt tương hỗ lẫn nhau theo không và thời gian, trùng điệp vô thuỷ vô chung. Áp dụng 

vào công phu tu hành, chúng ta theo thứ lớp đoạn trừ Chi mạt Vô minh là Ái, rồi dần đến 

Thủ và Hữu. Đây là lối tu tiệm, cần dụng công nhiều, buông bỏ lần như chặt các ngọn. 

Tinh thần tu tập, một thời gian lâu xa sẽ thành công, vì có tu có tiến. Lối tu thứ hai theo 

Thiền Đốn Ngộ, chúng ta đoạn trừ căn bản Vô minh, thật ra không phải là “đoạn trừ vô 
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minh”  mà là “nhận ra Minh ngay tại đó”. Tuỳ theo căn cơ và sở thích, chúng ta tự chọn 

cho mình một con đường, miễn sao đạt được mục đích tối hậu của đời tu: ra khỏi nhà 

phiền não và ra khỏi nhà tam giới./.  ‘” 

 

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 

三 教 同 厵 

Tam giáo là: Nho giáo 儒教, Phật giáo 佛教, Lão giáo 老教. 

 

Đồng nguyên là cùng một Gốc. 

 

 

I.- TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN Ở TRUNG HOA 

Tư tưởng Tam giáo đồng nguyên khởi có từ thời nhà Tống bên Tàu, cách nay khoảng 

1100. năm. 

 

Các nhà Nho dưới thời nhà Tống có nhiều tư tưởng tương đồng với Phật giáo và Lão 

giáo, bởi vì cái học uyên nguyên của Nho giáo do nơi Kinh Dịch mà ra. 

Cái đầu mối của CKVT là Thái Cực, do Động Tịnh mà hóa ra Âm Dương, rồi sanh thành 

vạn vật. Vạn vật chung qui cũng trở về Thái Cực. Đó là lý: “Đồng qui nhi thù đồ, nhứt trí 

nhi bách lự” mà Đức Khổng Tử đã nói trong Hệ Từ truyện. 

 

 

Lý Thái Cực ở Nho giáo  Lão giáo gọi là Đạo,  Phật giáo gọi là Chơn như. 

Tên gọi tuy khác nhau nhưng vẫn đồng một Thể. 

 

Như vậy, học thuyết Tam giáo do cùng một gốc mà ra, nhưng cách lập giáo của mỗi vị 

Giáo chủ mỗi khác vì hoàn cảnh có khác, nên việc hành đạo cũng có khác. 

 

 Lão giáo thì cho vạn vật đều có nguồn gốc là Đạo, cuộc đời là phù vân, hơi đâu mà lo 

nghĩ. Người ta chỉ nên cùng với Đạo mà vui chơi cùng Tạo hóa, không cần chi đến Nhân 

Nghĩa Lễ Trí Tín, không thiết gì đến chế độ và pháp luật, miễn là được thanh tịnh vô vi. 

 

 Phật giáo thì cho vạn vật do Chơn như mà ra, sắc với không là một, sự sanh sanh hóa hóa 

là do vọng niệm chớ không có thực. Cái thực là Chơn như, khác nào như trăm ngàn lượn 

sóng nhấp nhô trên mặt nước, nhưng chung qui chỉ có nước là thật. Người ta phải tìm cho 

thấy cái thật ấy mà quay trở về gốc, thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là đến được Cực Lạc 

Niết Bàn, an vui hạnh phúc. 

 

Nho giáo thì cho sự biến hóa trong Vũ Trụ là do nhứt động nhứt tịnh của Thái Cực mà ra. 

Vạn vật đã phát hiện ra là thực có, thì nên theo cái thực ấy mà hành động sinh tồn. Sự 
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sanh tồn của vạn vật không ra ngoài được những điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, tức là 

Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh của Tạo hóa. Vậy nên người ta, ai cũng phải theo những điều 

ấy mà an vui trong cuộc sanh tồn. 

 

Thành thử cái Gốc của Tam giáo vốn là Một, mà cái Ngọn thì chia ra Khác nhau. Bởi cái 

tư tưởng khác nhau đó mà Lão giáo và Phật giáo bị đời cho là tiêu cực, còn Nho giáo thì 

tích cực. Sự tương đồng và dị biệt của Tam giáo ấy căn nguyên chỉ có vậy. 

Vì đời cho Nho giáo là chủ nghĩa tích cực nên các học giả lần lần chỉ chú trọng phần 

Hình Nhi Hạ học, nghĩa là chỉ bàn về những điều thực dụng thường hành, chớ không suy 

xét tìm tòi đến chỗ cao siêu thâm viễn. 

 

Đến đời nhà Tống, các nhà Nho học do ảnh hưởng của tinh thần Lão học và Phật học, đã 

vượt lên khỏi Hình Nhi Hạ học, đến phần Hình Nhi Thượng học, mới lập ra phái Lý Học 

để cùng với Lão học và Phật học đứng tương đối sanh tồn. 

Phái Lý học thời Tống theo tôn chỉ của Nho giáo, lấy tính bổn nhiên của Trời Đất làm cái 

Thể của vạn vật, tức là theo thuyết “Thiên Địa vạn vật nhứt thể” làm cái đạo nhứt quán. 

 

Phái ấy đem Lý Thái Cực vào lòng người và mở rộng ra để bao quát được cả vũ trụ. Cái 

lý thuyết, tuy Dương Hùng đã nói trong sách Thái Huyền, nhưng đến thời Tống Nho, các 

Nho gia mới phát minh ra rõ ràng và lại giải được cái nghĩa của câu “Dữ Thiên Địa tham” 

đã nói trong sách Trung Dung. 

 

Người ta là một giống vật nhỏ mọn, nhưng vì bẩm thọ một Lý Thái Cực của Trời Đất, 

nên hễ ai biết lấy lòng chí thành mà theo cái đạo Trung hòa của Trời Đất thì có thể sánh 

ngang với Trời Đất. 

 

Đó là phần trọng yếu trong học thuyết của phái Lý học, không sai với tôn chỉ của Nho 

giáo. 

 

Đã nói rằng Lý học chịu ảnh hưởng của Lão học, vì người gây thành cái tiếng đầu tiên 

cho Lý học là nhà Lão học trứ danh về Số học: Hi Di Tiên sinh, tức là ông Trần Đoàn. 

 

Trần Đoàn ở vào đầu nhà Tống, rất tinh thông Dịch lý, thường dùng cái học ấy mà biết 

mệnh Trời và vận nước, từ đó mới có nhiều người chú ý về Dịch học. Đến thế kỷ thứ 11, 

đời vua Tống Nhân Tôn, có Thiệu Ung (Thiệu Khương Tiết) và Chu Đôn Di theo cái 

thuyết trong Kinh Địch mà xướng lên thuyết Lý học. 

 

Tóm lại, ở Trung hoa, thuyết Tam giáo đồng nguyên phát khởi từ thời nhà Tống. Lúc ấy 

ba học thuyết của Tam giáo đều được phổ biến sâu rộng, ảnh hưởng lên nhau, để các học 

giả thấy rõ rằng, Tam giáo vốn đồng nguyên, nhưng vì cách lập giáo và thuyết minh của 

mỗi giáo có khác, làm cho người ta lầm tưởng Tam giáo khác hẳn nhau. 

 

 

                  TƯ TƯỞNG ĐỒNG NGUYÊN TAM GIÁO  Ở VIỆT  NAM 

 

”Qua bốn triều đại tiêu biểu là Đinh, Lê, Lý, Trần, hoàn cảnh lịch sử đã làm cho Việt 
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Nam trở thành mảnh đất tốt để Tam giáo lớn mạnh trong lòng bao dung của người dân 

Việt. 

 

Các vua Đinh Tiên Hoàng (968-979), Lê Đại Hành (980-1005), Lý Thái Tổ (1010-

1028), v.v... đã chọn các đại sư, đạo sĩ vào triều đình làm cố vấn. 

 

Năm 971, vua Đinh Tiên Hoàng phong Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu làm Tăng 

Thống, phong Thiền Sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân Uy Nghi, phong Đạo Sĩ 

Trương Ma Ni làm Tăng Lục Đạo Sĩ. 

 

Vua Lý Thái Tổ dựng chùa Vạn Tuế, cất cung Thái Thanh ngay tại kinh thành Thăng 

Long. Vua Lý Thái Tổ còn tôn Thiền Sư Vạn Hạnh lên làm Quốc Sư. 

 

Vua Lý Nhân Tôn (1072-1127) đi đâu cũng hay kề cận Thiền Sư Giác Hải và Đạo Sĩ 

Thông Huyền. Vua có lần thử tài hai vị, rất khâm phục nên làm thơ khen tặng rằng: 

 

           Giác Hải tâm như hải, 

          Thông Huyền đạo hựu huyền. 

          Thần thông kiêm biến hóa, 

         Nhất Phật, nhất Thần Tiên. 

 

 

[Giác Hải lòng như biển, 

Thông Huyền đạo pháp lại càng huyền diệu. 

Đều giỏi thần thông cùng biến hóa, 

Một là Phật, một là Thần Tiên.] 

 

Trong buổi đầu rực rỡ của lịch sử dân tộc, các vua còn có quyết định tuyển chọn nhân tài 

giúp nước thông qua hai kỳ thi về Tam giáo: lần thứ nhứt mở năm 1195, triều Lý Cao 

Tông; lần thứ hai mở năm 1247 triều Trần Thái Tông. 

 

Với tinh thần khoáng đạt, các nhà sư khi cố vấn hoặc gián nghị các vua đều không câu 

chấp, lúc thì vận dụng Lão, khi trưng dẫn Nho để thuyết phục. 

 

Pháp Sư Đỗ Pháp Thuận (915-990) đã được vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước, ngài 

khuyên vua nên dùng đường lối vô vi của đạo Lão: 

 

      Quốc tộ như đằng lạc 

     Nam thiên lý thái bình. 

      Vô vi cư điện các, 

     Xứ xứ tức đao binh. 

 

[Đất nước như dây leo quấn chặt nhau, 

Nay Trời Nam đã hưởng thái bình. 

Dùng đường lối Vô vi nơi triều đình, 

Xứ xứ đều dứt cảnh chiến tranh.] 
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Năm 1130, khi vào điện Sùng Khai, Thiền Sư Viên Thông (1080-1151) đã mượn tư 

tưởng Kinh Dịch tâu với vua Lý Thần Tông (1128-1138) về cái lẽ hưng vong, đắc 

thất của một nước, sau khi nhấn mạnh rằng, một nước hưng thịnh hay suy vong không 

phải tự nhiên một sớm một chiều. Sư kết luận: 

 

”Các bậc Thánh vương đời trước đều biết như thế, nên bắt chước Trời, không ngừng trau 

Đức để sửa mình; bắt chước Đất, không ngừng trau Đức để yên dân. Sửa mình thì cẩn 

thận ở trong Lòng, run sợ như đi trên băng mỏng. Yên dân thì yêu mến người dưới, hãi 

hùng như cỡi ngựa nắm dây cương sờn.” 

 

Năm 1202, Thiền Sư Nguyễn Thường là Tăng Phó, khuyên can vua Lý Cao Tông: 

 

”Tôi nghe bài tựa Kinh Thi có nói: Âm nhạc của nước loạn nghe ai oán vì giận chính 

sự nước ấy sai trái. Âm nhạc của nước mất, nghe bi thảm vì xót dân nước ấy khốn 

cùng. 

Nay Chúa thượng rong chơi vô độ, chánh giáo sai lìa, dân chúng buồn khổ. Đến nay càng 

tệ. Thế mà ngày ngày lại nghe âm nhạc ai oán, đó chẳng phải là điềm nước mất, nước 

loạn hay sao? “ 

 

Một số sự kiện lịch sử như trên cho thấy trong buổi đầu, Tam giáo được giao hòa trên 

nước Việt trong lòng bao dung của người Việt. Chính đây là sự manh nha của tư 

tưởng Tam giáo đồng nguyên. “ 

 

”Tóm lại, trải qua các triều đại, trong 19 thế kỷ, tuy sử sách không còn lưu giữ được 

nhiều, nhưng bằng những tư liệu văn học còn sựu tập được, với các tác giả tiêu biểu, đã 

thấy rõ rằng ở VN đã được xác lập sớm và rất lâu dài các quan điểm trong sáng về: 

 

     Tam giáo đồng Nguyên hay Tam giáo nhứt Nguyên (cùng một Nguồn phát sinh). 

 

     Tam giáo đồng Tông 同 宗 (cùng một ông Tổ sanh ra). 

 

     Tam giáo nhất Gia  一 家 (cùng một Nhà). 

 

     Tam giáo đồng Qui  同 歸 (cùng đi về một Đích). 

 

Các dẫn chứng về Văn học cũng cho thấy từ xưa dân tộc VN đã biết đối chiếu Tam 

giáo để tìm đến chỗ đồng nhứt Lý 同一理. 

 

Nói cách khác, ở VN ngay từ xa xưa đã sẵn có con đường Tam giáo đồng nguyên  三 

教 同 厵 để rồi sẽ dẫn đến hệ luận là Vạn Giáo Nhứt Lý: 
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 萬 教 一 理. 

Nghiên cứu con đường Tam giáo VN trong tinh thần đồng Nguyên và nhứt Lý 

cũng là để sau nầy góp phần tìm hiểu diễn trình Dịch hóa, chu nhi phục thủy:  

Từ Đại Đạo phát sanh Tam giáo đạo, từ Tam giáo đạo trở về nguồn gốc Đại Đạo.” 

 

”Trong 19 thế kỷ, Tam giáo du nhập từ phương Bắc đã tồn tại ở phương Nam với sắc thái 

là Tam giáo Việt Nam. Việt Nam như mảnh đất mà thổ nghi hoàn toàn thích hợp cho cội 

cây Tam giáo đâm tủa ba nhánh sum sê đều đặng. 

 

Trong một phạm vị lịch sử nhứt định ở chốn triều đình, Tam giáo có tạm thời thay thế 

nhau giữ vai trò hàng đầu, là hệ tư tưởng Quốc Đạo, nhưng trong đời sống xã hội và sinh 

hoạt tâm linh, tình cảm, Tam giáo vẫn là ba mà một (Trinity) ảnh hưởng nếp ăn ở tư duy 

của cộng đồng người Việt, hòa điệu với tập tục, bản sắc riêng của văn hóa bản địa VN. 

 

Cho nên con người VN, từ đời sống Nội tâm, cuộc sống cá nhân, ra ngoài xã hội, từ 

lúc thành niên đến khi bóng xế, mỗi người VN đã từng là một ông Khổng, ông Lão, 

ông Phật. 

 

Phật phá chấp, viên dung lý sự, giải thoát. 佛 破執 圆容 理亊 解脫 

Lão vô vi, bất tranh, xuất thế tiêu dao. 老 无为 不争 出世 逍遙 

Nho trung dung, nhập thế mà tự tại. 儒 中庸 入世 而 自在 

 

Cái vạc ba chân là cái thế vững chắc cho tâm hồn, đỡ nâng và dẫn dắt cuộc sống trong 

các mối quan hệ ràng buộc cá nhân - gia đình - xã hội - quốc gia.” (Trích: Con đường 

Tam giáo Việt Nam của Lê Anh Dũng). 

 

Phương pháp tu tập của Tam giáo mặc dầu có khác, vì Nho giáo chủ trương nhập thế, 

Phật giáo và Lão giáo chủ trương xuất thế, nhưng tựu chung đều dẫn dắt con người đến 

Chân, Thiện, Mỹ, từ tự giác đến giác tha và giác hạnh viên mãn, để rồi linh hồn được siêu 

thoát lên một thế giới tốt đẹp hơn, gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh 蓬莱仙境 hay Cực Lạc 

Niết Bàn 極 楽 涅 槃 hợp nhứt vào ngôi Thái Cực mà Nho giáo gọi là Thượng Đế 上帝 

Lão giáo gọi là Đạo hay Tiên Thiên Nhứt Khí, 先天一氣 

Phật giáo gọi là Chơn Như hay Chơn Không Diệu Hữu. 真如真空妙有 

 

_________________________________________________________________ 
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TƯ TƯỞNG TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 

三 教 同 厵 

CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI 
 

LÊ ANH DŨNG 

 

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 luồng tư tưởng Ấn-Hán (Phật, Nho, Đạo) với văn hóa 

bản địa. 

 

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 luận nổi tiếng. Lúc đầu nhan đề tác phẩm này là Trị hoặc Luận, 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 Luận. Lê Mạnh Thát khẳng định sách này được viết khoảng năm 

198. 

 

Trong Lý hoặc Luận, 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 
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nhằm đem lại cho đời ánh sáng (giác ngộ), ví như ngày cần ánh sáng mặt trời (kim ô: quạ 

vàng), đêm cần ánh sáng 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 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 luận, 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, LÒNG NHƯ TRO NGUỘI.  

Nhan Hồi [Nho gia] ngồi quên, 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] 
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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. 

 

So sánh Nho với Phật, ở một bài thơ khác, Sư kết luận: 

 

Nho nguyên đãng đãng đăng di khoát, 

Pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm.[11] 

 

(Nguồn Nho bát ngát lên thêm 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 luận 

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 dùng 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 
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loại ngữ, Xuân thu lược luận, 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 lòng 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 dùng để tu dưỡng bản thân; đến những lời bàn 

luận 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] 

 

 

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 vào một hư 

không siêu hình, thu tất cả thiên hình vạn tượng khác nhau vào một chỗ Nhất quán. 

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, sáng 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 toàn bộ Phạn v

 ương (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 dùng để ngăn ngừa lòng người khiến 

cho người ta xu hướng về điều thiện và cấm chỉ các điều ác, xa rời cái xấu và tăng thêm 

cái đẹp, hiển nhiên là như vậy. Thanh tĩnh, 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.  

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 ràng.  
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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, làm mới đức dân, dừng ở chỗ 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 luận: 

 

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 tăng 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, 

Đạo ra tẩn 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. 

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] 
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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 sáng 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 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 sáng 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. 
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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 sáng 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 sáng 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 chín 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 

sáng về: 

 

- Tam giáo đồng Nguyên  同 厵  hay Tam giáo nhất nguyên (cùng một nguồn phát 

sinh), 

 

- Tam giáo đồng Tông 同 宗 (cùng một ông Tổ sinh ra), 

 

- Tam giáo nhất Gia 同 家 (cùng một Nhà), 

 

- Tam giáo đồng Quy 同 歸 (cùng đi về một Đích). 

 

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 luận 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. 
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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 dùng 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 dùng 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 sa có 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 dùng chu sa sống (mài với nước, không được đun 

nấu); những người lạm dụng chu sa có 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 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 
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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 luận 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). 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). 15-02 Kỷ Mùi (1979). 

 

 

                                III.- CÔNG  GIÁO  公 敎 [天 主 敎 ] 

[ 2022  AD] 

HÌNH  ALPHA OMEGA 

BIỂU TƯỢNG CỦA BÁC ÁI  /  CÔNG BẰNG ( LƯỠNG NHẤT )→  

THA THỨ  (70 LẦN 7 )  

ALPHA ( The beginning ) / OMEGA ( The end  ) 

Hai ký tự Hy Lạp này có một ý nghĩa cổ xưa và sâu xa. 
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Trên Biểu tượng  Alpha Omega chúng ta thấy có các Câu; 

As It was: Như Đấng đã là 

As It is: Như Đấng đang là 

As It shall be: Như Đấng sẽ là 

Trong nghệ thuật Kitô giáo, chúng ta thường thấy hai ký tự: alpha (A) và omega (Ω). Hai 

ký tự này có lịch sử lâu đời trong Kitô giáo và bắt nguồn từ sách Khải Huyền, khi Thiên 

Chúa nói: 

“Alpha và Omega chính là Ta, Chúa,  

Thiên Chúa phán: 

Ðấng đang có, đã có, và sẽ  đến, Ðấng toàn năng!” (Kh 1, 8) 

Về sau, cũng trong Khải huyền, Chúa Giêsu cũng tự nhận, “ Ta là Alpha và là 

Omega, là Khởi nguyên và là Cùng tận! “ Chính Ta, Ta sẽ ban nhưng không cho kẻ 

khát uống nơi mạch nước sự sống. Ai thắng sẽ thừa hưởng mọi sự ấy làm cơ nghiệp; và 

Ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của Ta.” (Kh 21, 6-7) 

Do đó, từ thời Kitô giáo tiên khởi, hai ký tự đầu và cuối bảng chữ cái Hy Lạp được dùng 

để tuyên xưng Thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Các Kitô hữu tiên khởi cũng dùng hai chữ 

này như tên viết tắt của Chúa Giêsu. Hai chữ này bắt đầu được dùng trong nghệ thuật, kể 

từ thế kỷ IV, và tiếp tục là một tiêu chuẩn trong Giáo hội cho đến ngày nay. 

Hơn nữa, hai ký tự Hy Lạp này có một mối tương quan với nhận thức xa xưa của người 

Do Thái về các phẩm tính của Thiên Chúa. Theo Bách khoa toàn thư Công giáo, thì 

“Trong tiếng Do Thái, sự thật là EMETH. Nó là kết hợp của ba ký: Aleph=Alpha, 

Mem=Của Ta, and Thaw=Theta. Aleph và Thaw là những ký tự đầu và cuối của bảng 

chữ cái Do Thái, cũng như Alpha và Omega trong tiếng Hy Lạp. Như thế chữ Emeth 

(chân lý) bắt đầu với chữ cái đầu tiên và kết lại với chữ cái cuối cùng.” Các học giả Do 

Thái cổ tin rằng “Ký tự Aleph ngụ ý Thiên Chúa có trước mọi sự. Không có một sự gì có 
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trước Ngài, và Ngài biết toàn bộ chân lý. Ký tự Thaw, cũng nói lên rằng Thiên Chúa là 

cuối cùng của mọi sự. Không có sự gì là cùng đích sau Ngài.” 

Vậy nên lần tới, nếu bạn thấy ký tự Alpha và Omega (A&Ω) 

 hãy nghĩ về Chúa Giêsu, Chân lý cho bạn được Tự do. 

( J.B. Thái Hòa chuyển dịch ) 

Kinh Mười Điều Răn là gì, ý nghĩa của Kinh Mười Điều Răn đối với nhân loại. 

Trình Tâm 

 

1. Nội dung của Mười Điều Răn trong Kinh thánh 

2. Ý nghĩa của Mười Điều Răn trong Kinh thánh 

Nhắc đến Mười Điều Răn trong Kinh Thánh, tin rằng mỗi anh chị em tin Chúa đều không 

còn xa lạ. Cựu Ước ghi lại rằng sau khi Mô-se dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã 

dùng Mô-se để ban hành Mười Điều Răn để dân Israel có thể học cách sinh sống. Nhưng bạn 

có biết ý nghĩa của Mười Điều Răn do Thiên Chúa ban hành là gì không? Bây giờ chúng ta 

hãy xem lại nội dung của Mười Điều Răn trong Kinh Thánh và hiểu ý nghĩa của việc Thiên 

Chúa ban hành Mười Điều Răn và ý định tha thiết của Thiên Chúa trong việc cứu nhân loại. 

1. Nội dung của Mười Điều Răn trong Kinh thánh 

Điều răn thứ 1: 

“NGƯƠI SẼ KHÔNG CÓ NHỮNG THẦN NÀO KHÁC TRƯỚC NHAN TA” 

(XUẤT HÀNH 20:3). 

ĐIỀU RĂN THỨ  2:  

“Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên trên hay nơi đất 

bên dưới, hay trong nước bên dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự 

chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông phạt tội 

cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những ai thù ghét Ta, và giữ nghĩa dư 

ngàn với những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta” (Xuất hành 20:4-6). 

ĐIỀU RĂN THỨ  3:  

“Ngươi sẽ không hư từ nêu Danh Yavê, Thiên Chúa của ngươi vì Yavê sẽ không 

dung kẻ hư từ nêu Danh Người” (Xuất Hành 20:7). 

https://tinmunghomnay.bibel-de.org/muoi-dieu-ran.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkrvu5ZjxSnYv4_3ikKLUZeGkmrrJVl8zCIwil-h6lXWyj3SLbJus_oaArRQEALw_wcB#1
https://tinmunghomnay.bibel-de.org/muoi-dieu-ran.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkrvu5ZjxSnYv4_3ikKLUZeGkmrrJVl8zCIwil-h6lXWyj3SLbJus_oaArRQEALw_wcB#2
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ĐIỀU RĂN THỨ  4:  

“Ngươi hãy nhớ đến ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy. Trong sáu ngày ngươi sẽ lao 

động và làm mọi công việc của ngươi. Nhưng ngày thứ bảy là hưu lễ kính Yavê 

Thiên Chúa của ngươi; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con 

gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi. Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất, biển 

và tất cả mọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy; bởi thế Yavê 

đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó” (Xuất Hành 20: 8-11). 

ĐIỀU RĂN THỨ  5:  

“Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài trên thửa đất 

Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi” (Xuất Hành 20:12). 

ĐIỀU RĂN THỨ  6:  

“Ngươi sẽ không giết người” (Xuất Hành 20:13). 

ĐIỀU RĂN THỨ  7:  

“Ngươi sẽ không ngoại tình” (Xuất hành 20:14). 

ĐIỀU RĂN THỨ  8:  

“Ngươi sẽ không trộm cắp” (Xuất hành 20:15). 

ĐIỀU RĂN THỨ  9:  

“NGƯƠI SẼ KHÔNG LÀM CHỨNG GIAN CÁO TỘI ĐỒNG LOẠI” (XUẤT 

HÀNH 20:16). 

ĐIỀU RĂN THỨ  10:  

“Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa của đồng loại, Ngươi sẽ không mê muốn vợ của 

đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò lừa của nó, và bất cứ vật gì của nó” (Xuất hành 

20:17). 

2. Ý NGHĨA CỦA MƯỜI ĐIỀU RĂN TRONG KINH THÁNH  

Mỗi điều răn trong Mười Điều Răn của Kinh thánh đều có ý nghĩa sâu rộng và cũng là 

tiêu chí quan trọng nhất để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc sống của con người trong Thời đại 
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Luật pháp. Những điều răn này đủ để cho con người thấy được sự công chính và thánh 

khiết của Thiên Chúa,  

Thiên Chúa là vị Thiên Chúa ghen tuông phạt tội, để con người biết Thiên Chúa 

ghét và yêu điều gì, con người nên kính sợ Thiên Chúa và tránh xa điều ác như thế 

nào, đạt được một cuộc sống của nhân tính bình thường.  

Vào thời điểm đó, con người có thể được Thiên Chúa chúc phúc miễn là họ sống theo 

Mười Điều Răn, vậy ý nghĩa sâu xa hơn của Mười Điều Răn trong Kinh Thánh đối với sự 

phát triển của nhân loại là gì? 

Lời Thiên Chúa phán: “Khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác chính thức trong kế 

hoạch quản lý của Ngài, Ngài đã đặt ra nhiều quy định để con người tuân theo. 

Những quy định này nhằm cho phép con người sống một cuộc sống bình thường của 

con người trên đất, một cuộc sống bình thường của con người mà không thể tách 

khỏi Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài. Đức Chúa Trời lúc đầu dạy con 

người cách lập bàn thờ, cách bày bàn thờ. Sau đó, Ngài dạy họ cách làm của lễ, và 

thiết lập cách con người sống – những gì họ phải chú ý đến trong cuộc sống, những 

gì họ phải tuân theo, những gì họ nên và không nên làm. Những điều Đức Chúa 

Trời đặt ra cho con người đều toàn diện, và với những tục lệ, quy định và nguyên 

tắc này, Ngài đã tiêu chuẩn hóa hành vi của con người, hướng dẫn cuộc sống của họ, 

hướng dẫn họ bắt đầu đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời, hướng dẫn họ đến 

trước bàn thờ Đức Chúa Trời, hướng dẫn họ có một cuộc sống giữa tất cả những 

điều mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người, những điều có trật tự, quy củ, và 

điều độ. Đức Chúa Trời trước hết đã dùng các quy định và nguyên tắc đơn giản để 

đặt ra những giới hạn cho con người, hầu cho trên đất, con người sẽ có một đời sống 

thờ phượng Đức Chúa Trời bình thường, sẽ có đời sống bình thường của con người; 

đó là nột dung cụ thể của buổi đầu trong kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài. 

Những quy định và quy luật bao gồm nội dung rất rộng, chúng là những điều cụ thể 

về hướng dẫn của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong Thời đại Luật pháp, 

chúng phải được chấp nhận và vâng phục bởi những người đến trước Thời đại Luật 

pháp, chúng là tài liệu ghi chép về công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời 

trong Thời đại Luật pháp, và chúng là bằng chứng thật về sự dẫn dắt và hướng dẫn 

của Đức Chúa Trời đối với hết thảy nhân loại” (“Công tác của Đức Chúa Trời, tâm 

tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II”). 

Qua lời Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy rằng ban đầu loài người chỉ biết hưởng thụ mọi 

thứ Thiên Chúa ban, nhưng không biết Thiên Chúa đã tạo ra trời đất và muôn vật, tạo ra 

loài người, hay cách thờ phượng Thiên Chúa, thậm chí đến cả thường thức sinh sống cơ 

bản cũng không biết, giống như một đứa trẻ mới sinh ra không biết gì về vạn vật trong 

thế giới loài người. Nếu không có sự hướng dẫn và công tác của Thiên Chúa, loài người 

sẽ không bao giờ biết cách sống bình thường trên trái đất. Trong bối cảnh đó, Thiên Chúa 

đã sử dụng Mô-se để ban hành Mười Điều Răn và luật pháp cho dân Israel phù hợp với 

nhu cầu của nhân loại, đồng thời dạy dỗ và nói mọi mặt cho con người, để dân Israel 

nguyên thủy hiểu cách sống và quy củ thường thức cách làm người, cũng biết giữa người 

với người nên chung sống như thế nào và con người nên thờ phượng Thiên Chúa như thế 

nào để phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Hiểu thế nào là tội lỗi và điều gì là thiện ác, 

đẹp và xấu, biết các hành vi đốt, giết, giành giật, cướp đoạt là phạm tội, là sự việc phản 
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diện; tuân thủ luật pháp và điều răn, giữ ngày Sabát, dâng hy lễ thờ phượng Thiên Chúa, 

v.v., đó là những điều phù hợp với lòng Thiên Chúa và là sự việc chính diện. Dưới sự 

lãnh đạo của luật pháp và điều răn do Yavê Thiên Chúa ban hành, hành vi của dân Israel 

bị ràng buộc, và với những tiêu chuẩn và chuẩn mực rõ ràng, có thể sống trên đất một 

cách bình thường và có trật tự. Đây là Mười Điều Răn và luật pháp của Kinh thánh đạt 

được hiệu quả trên người dân Israel. Dân Israel cũng nhận được phúc lành của Thiên 

Chúa vì đã tuân giữ các điều răn và luật pháp. 

Mặc dù Mười Điều Răn và luật pháp đã được Thiên Chúa ban hành cho dân Israel, nhưng 

tác động của chúng đối với các thế hệ tương lai của nhân loại cũng rất sâu sắc. Các điều 

răn và luật pháp do Thiên Chúa ban hành dạy cho loài người cách tồn tại và chuẩn mực 

cho hành vi của con người, cũng là cơ sở và tiêu chuẩn để đánh giá hành vi có tội hay vô 

tội của con người. Do đó, Mười Điều Răn và luật pháp là cơ sở cho việc xây dựng hiến 

pháp của con người cho các thế hệ sau, cũng như đặt nền móng cho các thế hệ mai sau 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhiều quy định pháp luật và khái niệm tư pháp ngày nay 

được hình thành trên cơ sở của Mười Điều Răn và luật pháp, ví dụ, cố ý giết người, hiếp 

dâm, trộm cắp, vu khống và tham nhũng bắt nguồn từ mười điều răn. “ 

Ngươi sẽ không giết người. Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không trộm cắp. 

Ngươi sẽ không làm chứng gian cáo tội đồng loại, Ngươi sẽ không mê muốn nhà cửa 

của đồng loại, ngươi sẽ không mê muốn vợ của đồng loại, tớ trai tớ gái của nó, bò 

lừa của nó, và bất cứ vật gì của nó” (Xuất Hành 20:13-17).  

Nếu không có những điều răn và luật lệ do Thiên Chúa ban hành, thì cả loài người chúng 

ta cũng giống như dân Israel thuở sơ khai. Chúng ta không biết phải sống như thế nào, 

không biết đúng sai, không bị hạn chế về điều gì trong lời nói và việc làm. Trong trường 

hợp đó, chúng ta có thể tưởng tượng toàn bộ thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, và loài người sẽ 

không thể phát triển đến hiện tại, chứ đừng nói đến sự xuất hiện của xã hội văn minh hiện 

nay. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng việc ban hành luật và điều răn không chỉ có tác 

động sâu sắc đến luật pháp của con người mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thiết 

lập và hình thành nền văn minh đạo đức và hệ thống dân chủ trong xã hội loài người. 

Ngày nay, chúng ta có một quy tắc đạo đức rõ ràng, chúng ta có thể tuân theo trật tự công 

cộng, bị ràng buộc bởi luật pháp và sống trong một cuộc sống ổn định và có trật tự trên 

trái đất. Đây là hiệu quả đạt được bởi các điều răn ban đầu của Thiên Chúa ban hành 

trong Thời đại Luật pháp, càng là sự thật bằng chứng về quyền thống trị và dẫn dắt toàn 

thể nhân loại của Thiên Chúa. Điều này cũng cho phép chúng ta thấy rằng Thiên Chúa 

hiểu rõ nhất nhu cầu của chúng ta và nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa đối 

với nhân loại chúng ta. Kể từ khi tạo ra loài người, Thiên Chúa luôn chỉ dẫn và dẫn dắt 

nhân loại, chu cấp mọi thứ chúng ta cần để sinh tồn, ban hành Mười Điều Răn và luật 

pháp để hành vi của chúng ta có chuẩn mực và khiến chúng ta có thể tồn tại tốt hơn. Do 

đó, con người chúng ta có thể tiếp diễn cho đến nay. Việc ban hành Mười Điều Răn và 

luật pháp hoàn toàn thể hiện tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và 

con người chúng ta thực sự không thể tách rời khỏi sự dẫn dắt của Thiên Chúa. 

Kết luận: Qua sự thông công trên, tin rằng chúng ta đã hiểu phần nào về ý nghĩa của 

Mười Điều Răn do Thiên Chúa ban hành. Bằng cách hiểu biết Mười Điều Răn, chúng ta 

có thể thấy những hành động của Thiên Chúa đằng sau cuộc sống ổn định của nhân loại, 

và ước muốn cấp thiết của Thiên Chúa cho chúng ta được sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ 

của Thiên Chúa. Công tác của Thiên Chúa vẫn chưa kết thúc, và Thiên Chúa vẫn tiếp tục 
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dẫn dắt loài người mà Ngài đã tạo ra. Vậy thì sau Mười Điều Răn cho đến thời đại cuối 

cùng ngày nay, Thiên Chúa đã làm công việc gì khác? Người biên tập giới thiệu cho bạn: 

“Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào” “Ngươi 

đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người” “Đấng Cứu Thế đã 

trở lại trên một ‘đám mây trắng’”. 

________________________________________________________________________  

State or Way ( Purgative, Illuminative, Unitive ) 

( Tu Đức: Ba  bậc Tiến  hóa Bí Truyền   ) 

The word state is used in various senses by theologians and spiritual writers. It may be taken to signify a 

profession or calling in life, as where St. Paul says, in 1 Corinthians 7:20: “Let every man abide in the same 

calling in which he was called”. We have, in this sense, states of perfection, classified in the Church as 

the clerical state, the religious state, and the secular state; and among religious states, again, we have those 

of the contemplative, the active, and the mixed orders. 

The word is also used in the classification of the degrees or stages of Christian perfection, or the 

advancement of souls in the supernatural life of grace during their sojourn in the world. This has reference 

to the practice of all the virtues, both theological and moral, and to all their acts both external and internal. 

It includes two elements, namely our own efforts and the grace of God assisting us. This grace is never 

wanting for those acts which are positively commanded or inspired by God, and the work of perfection will 

proceed according to the energy and fidelity with which souls correspond with its aids. 

DIVISION OF THE STATES OR WAYS 

It is in the latter sense we have to understand the word state in this article, and, according to the various 

classes of souls who aspire to perfection in this life, The Fathers and theologians distinguish three stages or 

states of perfection. These are the states of beginners, the state of progress, and the state of the perfect. 

These states are also designated “ways”, because they are the ways of God by which souls are guided on 

the road to heaven according to the words of the Psalmist: “He hath made His ways known to Moses: His 

wills to the children of Israel” (Psalm 102:7). Hence, we have the division of the spiritual life which has 

been adopted since the time of the Pseudo-Dionysius into the “purgative way”, the “illuminative way”, and 

the “unitive way”. (See St. Thomas, II-II:183:4; Francisco Suárez, “De Religione”, Tr. VIII, lib. I, c, 

xiii). St. Thomas well explains the reason for this division when he says: 

The first duty which is incumbent on man is to give up sin and resist concupiscence, which are opposed 

to charity; this belongs to beginners, in whose hearts charity is to be nursed and cherished lest it be 

corrupted. The second duty of man is to apply his energies chiefly to advance in virtue; this belongs to 

those who are making progress and who are principally concerned that charity may be increased and 

strengthened in them. The third endeavor and pursuit of man should be to rest in God and enjoy Him; and 

this belongs to the perfect who desire to be dissolved and to be with Christ. 

Among the condemned propositions of Miguel de Molinos, the author of “the Spiritual Guide” (in which 

the false mysticism known as Quietism is propounded), is the following: “These three kinds of way, 

the purgative, illuminative, and unitive, are the greatest absurdity in Mystical Theology” (cf. Constitution 

“Coelestis Pastor” of Innocent XI, 1687). Avoiding this and other errors of false mystics, it must be borne 

in mind that energy and activity are required in every stage of our spiritual life, and that we have to accept 
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the degrees of that life and to follow the kind of prayer which is proper to one or other of them according to 

our state, whether it be the purgative, illuminative, or unitive. Various descriptions of these three ways are 

given by eminent masters of the spiritual life. Substantially they may all be said to agree, though in details 

and manner of treatment they may differ. 

THE PURGATIVE WAY 

The purgative way is the way, or state, of those who are beginners, that is, those who have obtained 

justification, but have not their passions and evil inclinations in such a state of subjugation that they can 

easily overcome temptations, and who, in order to preserve and exercise charity and the other virtues have 

to keep up a continual warfare within themselves. It is so called because the chief concern of the soul in this 

state is to resist and to overcome the passions by nourishing, strengthening, and cherishing the virtue of 

charity. This can and ought to be done not only by keeping the Commandments, but by foreseeing 

the occasions in which the precepts oblige, so as to be ready by a prompt and well disposed will to resist 

and avoid any sins opposed to them. This state, although, in one sense, it is imperfect, in another sense may 

be called a state of perfection, because the soul remains united to God by grace and charity so long as it is 

free from the stain of mortal sin. Purity of soul may be said to be the proper end of the purgative way, and 

the forms of prayer suitable for this way or state are meditations on sin and its consequences, and on 

death, judgment, hell, and heaven. The acts which aid toward uprooting the remnants and habits of 

former sins, and preventing one from ever returning to them, are corporal austerities, mortification of 

the appetite, abnegation of one’s own will, and conformity to the will of God. In a word, the distinctive 

notes of this state are war against those temptations which entice the soul to sin by the attraction of 

pleasures of the senses and the natural shrinking from pain; and repugnance to acts known to be contrary to 

the will of God. The characteristic virtue of this state is humility, by which the soul is made sensible of its 

own weakness and its dependence upon the succours of the grace of God. 

What mystical writers describe as the active and passive purifications of the spiritual life may be brought 

under, and arranged according to, their three states of perfection, though not confined to any one of them. 

The active purification consists of all the holy efforts, mortifications, labors, and sufferings by which 

the soul, aided by the grace of God endeavors to reform the mind, heart, and the sensitive appetite. This is 

the characteristic work of the purgative way. The passive purifications are the means which God employs 

to purify the soul from its stains and vices, and to prepare it for the exceptional graces of 

the supernatural life. In the works of St. John of the Cross these purifications are called nights, and he 

divides them into two classes, the night of the senses and the night of the spirits. In the state of beginners 

the soul is often favored by God with what are called “sensible consolations” because they have their 

beginning and are felt chiefly in the senses or sensible faculties. They consist in sensible devotion and a 

feeling of fervour arising from the consideration of God’s goodness vividly represented to the mind and 

heart; or, from external aids, such as the ceremonies of the Church. These consolations are often 

withdrawn, and a state of desolation ensues, and then the passive purification of the senses begins. 

THE ILLUMINATIVE WAY 

The illuminative way is that of those who are in the state of progress and have their passions better under 

control, so that they easily keep themselves from mortal sin, but who do not so easily avoid venial sins, 

because they still take pleasure in earthly things and allow their minds to be distracted by various 

imaginations and their hearts with numberless desires, though not in matters that are strictly unlawful. It is 

called the illuminative way, because in it the mind becomes more and more enlightened as to spiritual 

things and the practice of virtue. In this grade charity is stronger and more perfect than in the state of 

beginners; the soul is chiefly occupied with progress in the spiritual life and in all the virtues, 

both theological and moral. The practice of prayer suitable for this state is meditation on the mysteries of 

the Incarnation, the life of Our Savior, and the mysteries of His Sacred Passion. As Ven. Luis de 

Lapuente says, 

Though the mysteries of the Passion belong to the illuminative way, especially in its highest degree, which 

approaches nearest to the unitive way, nevertheless, they are exceedingly profitable for all sorts of persons, 
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by whatever way they walk, and in whatever degree of perfection they live; for sinners will find in them 

most effectual motives to purify themselves from all their sins; beginners to mortify their passions; 

proficients to increase in all kinds of virtue; and the perfect to obtain union with God by fervent love. 

(Introduction to “Meditations on the Passion”) 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW 

The fundamental virtue of this state is recollection, that is, a constant attention of the mind and of the 

affections of the heart to thoughts and sentiments which elevate the soul to God — exterior recollection 

which consists in the love of silence and retirement, interior recollection in simplicity of spirit and a right 

intention, as well as attention to God in all our actions. This does not mean that a person has to neglect 

the duties of his state or position in life, nor does it imply that honest and needful recreation should be 

avoided, because these lawful or necessary circumstances or occupations can well be reconciled with 

perfect recollection and the most holy union with God. 

The soul in the illuminative way will have to experience periods of spiritual consolations and desolations. It 

does not at once enter upon the unitive way when it has passed through the aridities of the first purgation. It 

must spend some time, perhaps years, after quitting the state of beginners in exercising itself in the state of 

proficients. St. John of the Cross tells us that in this state the soul, like one released from a 

rigorous imprisonment, occupies itself in Divine thoughts with a much greater freedom and satisfaction, 

and its joy is more abundant and interior than it ever experienced before it entered the night of the senses. 

Its purgation is still somewhat incomplete, and the purification of the senses is not yet finished and perfect. 

It is not without aridities, darkness, and trials, sometimes more severe than in the past. During the period of 

desolation it will have to endure much suffering from temptations against the theological virtues and 

against the moral virtues. It will have to endure sometimes other diabolical attacks upon its imagination and 

senses. Also, God will permit natural causes to combine in afflicting the soul, such as the persecutions of 

men, and the ingratitude of friends. Patient suffering and resignation have to be borne during all these trials, 

and the devout soul should remember the encouraging words of the pious and learned Blosius: 

Nothing more valuable can befall a man than tribulation, when it is endured with patience for 

the love of God; because there is no more certain sign of the divine election. But this should be understood 

quite as much of internal as of external trials which people of a certain kind of piety forget. 

And again he says, 

It is the chain of patient suffering that forms the ring with which Christ espouses a soul to Himself. 

(Institutio Spiritualis, viii, 3) 

THE UNITIVE WAY 

The unitive way is the way of those who are in the state of the perfect, that is, those who have their minds 

so drawn away from all temporal things that they enjoy great peace, who are neither agitated by various 

desires nor moved by any great extent by passion, and who have their minds chiefly fixed on God and their 

attention turned, either always or very frequently, to Him. It is the union with God by love and the actual 

experience and exercise of that love. It is called the state of “perfect charity”, because souls who have 

reached that state are ever prompt in the exercise of charity by loving God habitually and by frequent and 

efficacious acts of that Divine virtue. It is called the “unitive” way because it is by love that the soul is 

united to God, and the more perfect the charity, the closer and more intimate is the union. Union 

with God is the principal study and endeavor of this state. It is of this union St. Paul speaks when he says: 

“He who is joined to the Lord, is one spirit.” (1 Corinthians 6:17). Souls thus united to God are penetrated 

by the highest motives of the theological and moral virtues. In every circumstance of their lives 

the supernatural motive which ought to guide their actions is ever present to their mind, and the actions are 

performed under its inspiration with a force of will which makes their accomplishment easy and even 

delightful. These perfect souls are above all familiar with the doctrine and use of consolations and 

desolations. They are enlightened in the mysteries of the supernatural life, and they have experience of 
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that truth proclaimed by St. Paul when he said: “We know that to them that love God, all things work 

together unto good, to such as, according to His purpose, are called to be saints.” (Romans 8:28). The form 

of prayer suitable to persons in the unitive way is the contemplation of the glorious mysteries of Our Lord, 

His Resurrection, Appearances, and Ascension, until the coming of the Holy Ghost, and the preaching of 

the Gospel. These mysteries may also be the subject of meditation for beginners and for those in a state of 

progress, but in a peculiar manner, they belong to the perfect. Union with God belongs substantially to 

all souls in a state of grace, but it is in a special manner the distinguishing characteristic of those in the 

unitive way or in the state of the perfect. 

It is in this state that the gift of contemplation is imparted to the soul, though this is not always the case; 

because many souls who are perfect in the unitive way never receive in this life the gift of contemplation 

and there have been numerous saints who were not mystics or contemplatives and who nevertheless 

excelled in the practice of heroic virtue. Souls, however, who have attained to the unitive state have 

consolations of a purer and higher order than others, and are more often favored by extraordinary graces; 

and sometimes with the extraordinary phenomena of the mystical state such as ecstasies, raptures, and what 

is known as the prayer of union. 

The soul, however, is not always in this state free from desolations and passive purgation. St. John of the 

Cross tells us that the purification of the spirit usually takes place after the purification of the senses. The 

night of the senses being over, the soul for some time enjoys, according to this eminent authority the sweet 

delights of contemplation; then, perhaps, when least expected the second night comes, far darker and far 

more miserable than the first, and this is called by him the purification of the spirit, which means the 

purification of the interior faculties, the intellect and the will. The temptations which assail the soul in this 

state are similar in their nature to those which afflict souls in the illuminative way, only more aggravated, 

because felt more keenly; and the withdrawal of the consolations of the spirit which they have already 

experienced in their greatest affliction. To these trials are added others, peculiar to the spirit, which arise 

from the intensity of their love for God, for Whose possession they thirst and long. “The fire of 

Divine love can so dry up the spirit and enkindle its desire for satisfying its thirst that it turns upon itself a 

thousand times and longs for God in a thousand ways, as the Psalmist did when he said: For Thee 

my soul hath thirsted; for Thee my flesh O how many ways” (St. John of the Cross, op. cit. infra, bk. II, xi). 

There are three degrees of this species of suffering designated by mystical writers as the “inflammation of 

love”, the “wounds of love”, and the “langour of love”. 

SPIRITUAL STATES OF CONSOLATION AND DESOLATION 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW 

Consolation and desolation may be said to be phases of the various stages or states of the spiritual life, 

rather than distinct states to themselves. The character of permanence does not usually belong to them. 

They succeed each other, as a rule, and devout souls have to experience both the one and the other, but as 

they may have sometimes a long period of consolation or desolation the term states may be used in a wide 

sense when treating of them. Speaking in a general sense, the sense of consolation is that in which 

the soul enjoys a spiritual sense or impression of close union and intimate converse with God. The state of 

desolation, on the contrary, is that in which the soul feels itself as it were abandoned by God. Consolation 

and desolation may be more easily understood when considered in opposition to each other. 

CONSOLATION 

In the spiritual order consolation is of three kinds. 

The first kind, which is known as “sensible consolation”, is that which has its beginning and is felt chiefly 

in the senses or sensible faculties. It consists in sensible devotion and a feeling of fervour arising from the 

consideration of God’s goodness vividly represented to the mind and heart; or from the external aids and 

ceremonies of the Church. It is not to be disregarded on this account because it leads us finally to good. St. 

https://www.newadvent.org/cathen/15073a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/11567b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08673a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04171a.htm
https://www.newadvent.org/bible/rom008.htm#vrs28
https://www.newadvent.org/cathen/12345b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/11726a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08374c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/12789a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/01767a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07409a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04324b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04171a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10663b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07292c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06689a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/05277a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/12345b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/05749a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08066a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14504a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14621a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06636b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/03744a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/01334a.htm


- 118 - 

 

Alphonsus says, “Spiritual consolations are gifts which are much more precious than all the riches and 

honors of the world. And if the sensibility itself is aroused, this completes our devotion, for then our whole 

being is united to God and tastes God.” (Love for Jesus, xvii). 

The second kind of consolation, which is often the result of the first, and usually remains with the third, is 

characterized by as facility and even a delight in the exercise of the virtues, especially 

the theological virtues. St. Ignatius says that any increase in faith, hope, and charity, may be called a 

consolation (Rule 3 for the discernment of spirits). By this kind of consolation the soul is raised above the 

sensible faculties; and in the absence of sensible consolation, truth is perceived at a glance, faith alone 

operating, enlightening, directing and sustaining the soul, and fervour of the will succeeds to sensible 

fervour. We should be thankful to God for consolations of this kind and pray for their continuance, and it is 

these we ask for in the prayer “En ego” usually recited after Communion. 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW 

The third kind of consolation affects the higher faculties of the soul, namely the intellect and the will, 

and in a more perfect way than the second. It consists in special tranquillity and peace of soul, and is the 

result of the firm determination of the will to live for God with entire confidence in His grace. It is present 

when, as St. Ignatius says, “the soul burns with the love of its Creator, and can no longer love any creature 

except for His sake” (Rule 3 for the discernment of spirits). The soul is conscious of its happiness even 

though the inferior and sensible faculties may be depressed and afflicted. This is the most perfect kind of 

all, and it is not often experienced except by the perfect. As the first kind is said to belong to beginners in 

the way of perfection, the second to those making progress, so the third is said to belong to the perfect. 

DESOLATION 

Spiritual desolation means the feeling of abandonment by God, and of the absence of His grace. This 

feeling of estrangement may arise from various causes. It may be the result of natural disposition or 

temperament, or of external circumstances; or it may come from the attacks of the devil; or 

from God Himself when for our greater good He withdraws from us spiritual consolation. In 

contradistinction to consolation spiritual desolation may be of three kinds. 

The first is called sensible desolation and is the opposite of sensible consolation. It includes aridities, 

dissipation of mind, weariness, and disgust in the exercises of piety; and it is often experienced by 

beginners in the practice of mental prayer. It may co-exist with consolation of a higher order just as, in the 

natural. order, we may pain of body and joy of soul at one and the same time. 

The second kind of desolation affects the intellect and will, and consists in the privation of the feeling of 

the presence of the supernatural virtues as described by St. Teresa in her Life (ch. xxx). This trial is 

extremely severe, but if generously accepted, and patiently endured, it may be turned into great merit, and 

many fruits of sanctity will be the result. (See letter of St. Francis of Sales to S. Jane Frances de Chantal, 28 

March, 1612). 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW 

The third kind of desolation is still more severe. It is a darkening of the mind and a feeling of abandonment 

so great that the soul is tempted to distrust concerning salvation and is tormented by other terrible thoughts 

against faith, against purity, and even by blasphemous thoughts—the most painful experience which 

a holy soul has to endure (see St. John of the Cross, op. cit., infra, bk. I, ch. xiv). It would be a great 

mistake to imagine that spiritual desolation arrests progress in virtue or enfeebles the spirit of fervour. On 

the contrary, it affords occasion of heroic virtue and of absolute detachment from sensible pleasure, 

whether natural or supernatural. At the same time we may hope and wish that these interior griefs may be 

diminished or made to disappear, and we may pray God to deliver us from them, but if all our efforts are in 
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vain, and God permits the desolation to continue, it only remains to resign ourselves generously to His 

Divine Will. 

DIRECTIONS 

For the better understanding of the three states or ways in their relations to each other and their effects 

upon souls tending toward perfection the following directions and observations may be useful. 

(1) The three states or ways are not so entirely distinct that there may not appear in any one of them 

something of the other two. In each and all of them is found the effort and care to preserve and guard 

the soul from sin, though this is said to belong (appropriately) to the purgative way; in each, virtue has to 

be practiced, and from its practice light and progress result. Again, in each of them the soul gives itself 

to God to live in Him and for Him the supernatural life which He imparts to it, and this amy be said to be 

the commencement of the unitive way. The characteristic and distinctive feature of these states is 

determined by the form which is dominant in the soul in its efforts toward perfection. When strife and fear 

predominate, the soul is said to be still in the purgative way. If charity is dominant above all the soul is in 

the unitive way; but so long as this mortal life lasts, for the strong and the feeble there will always be the 

labor and activity of purgation, illumination, and of union in the work of supernatural perfection. Francisco 

Suárez teaches this doctrine in very distinct terms. “These three states”, he says, “are never so distinct that 

any one of them may not participate of the other two. Each of them takes its name and character from that 

which predominates in it. And it is certain that no one can attain to such a state of perfection in this life that 

he may not or cannot make further progress.” (De Orat., I. II, c. xi, n. 4). 

(2) According to the usual manner of advancement, the majority of souls are gradually raised to the state of 

perfect union after passing through the states of purification and illumination. But this rule is by no means 

absolute, and a miraculous intervention of an extraordinary grace may bring a soul suddenly from the 

lowest depths of moral abjection to the most sublime heights of charity, as may be seen in the case of St. 

Mary Magdalen and other celebrated penitent saints. On the other hand we may find saints in whom the 

purgative state may predominate even to the end of their lives, and God sometimes withholds the favors of 

the unitive way from many faithful and fervent souls who have advanced generously in the degrees of the 

purgative and illuminative ways, and who have all along preserved the fervour of holy charity, which is the 

essence and crown of perfection. 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW 

(3) As a rule, supernatural phenomena of mysticism appear in the most perfect state, namely that of union; 

one special favor of the mystical life, namely spiritual espousals, supposes the unitive way, and cannot be 

ascribed to either of the inferior grades of perfection. Many of the other mystical favors, such 

as ecstasies, visions, locutions, etc., may be found, by way of exception, in the less advanced stages of the 

spiritual life. As regards the gift of contemplation, although it is proper to those who are perfect in virtue 

and holiness, still it is sometimes granted to the imperfect and even to beginners so that they may taste of 

its sweetness. Souls by the exercise of Christian asceticism can prepare themselves for this intimate 

communication with God, but they should await with humility and patience the time and occasion in which 

they are to be introduced by their heavenly Spouse into the mystical state of contemplation. 

(4) In order to decide as to the dispositions required for frequent and daily communion, it is no 

longer necessary for a spiritual director to find out or to judge whether a soul is in one or other of these 

states according to the rules laid down by some modern theologians. All that is now required, as stated in 

the first clause of the Decree of the Sacred Congregation of the Council of 20 December, 1905, is that the 

recipient be in a state of grace and approach the Holy Table with a right intention. As already stated, these 

three states are not easily distinguishable, and the lines of demarcation between them cannot easily be 

discerned, and therefore could not have been regarded as at any time as very useful as a rule of guidance for 

frequent Communion. Now the rule is inapplicable, for those in the purgative way may receive Holy 

Communion just as often as those who are in the illuminative and unitive, as is evident from 

the decree referred to. We are not, however, to suppose that the rules given by theologians and ascetical 

https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14004b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14336b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14336b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/05075b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/03539b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10338a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09761a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09761a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04171a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04171a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14336b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10663b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/05277a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/15477a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07386a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/01767c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06608a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07543b.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10733a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/05024a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14153a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14580a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04670a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/01362a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07402a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/07402a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/04670a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/14580a.htm


- 120 - 

 

writers, founded as they are, on the teachings of the ancient Fathers, with regard to Holy 

Communion according to the three states or ways no longer serve for edification. They indicate to us what 

is to be expected as the fruits of frequent Communion received worthily. Frequent Communion is the chief 

means of preserving and perfecting in our souls the spiritual life, and of supporting them in all its ways. 
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Hình Alpha Omega 

ALPHA / OMEGA  ~    CÀN / KHÔN ~ THÁI  CỰC 

THIÊN CHÚA BA  NGÔI 

 

( Trinity ) 

ĐỨC CHÚA CHA / ĐỨC CHÚA CON → ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
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1.- ĐỨC  CHÚA CHA: VÔ CỰC 

 

VÔ CỰC  phân cực →  Thái cực Âm Dương 

2.- ĐỨC CHÚA CON: THÁI CỰC 

 

3.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN: NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÌNH YÊU 

 

Ngọn Lửa .   Chim Bồ câu ngậm cành Olive 13 lá 

4.- CÁCH  GIẢI THÍCH  BIỂU TỰỢNG ALPHA OMEGA 

    

As It was 

As It is 

As It shall be 

 

1.- Phật giáo 

“  Có lần Đức Phật cùng các thầy Tì kheo đi vào rừng, nhin thấy những lá rơi lả tả, và 

những lá vàng úa sắp rời cành, đồng thời có những chồi non vừa nẩy lộc và những mầm 

vừa nhú khỏi vỏ cây. Ngài dạy các Tì kheo: 

Thế giới đang hoại, sắp hoại và đang thành cũng như cũng như lá cây trong rừng đang 

rụng, sắp rụng và đang nảy chồi, vì thế Đức Phật thường dạy thế giới có 4 thời:Thịnh, 



- 122 - 

 

Trụ, Hoại , Không. Ngày nay các nhà Khoa hoc cũng thừa nhận thế giới cũng trải qua 4 

thời kỳ như thế . “      ( Phật giao và cuộc sống. .  Thích ThanhTừ )  

 

2.- Nho giáo 

Còn Nho giáo  thì cho 4 thời kỳ: Sinh, Thành, Suy, Hủy là Chu kỳ biến hóa theo Dịch 

lý hay Thiên lý Âm Dương Hòa.trong Vũ trụ.    

Âm Dương Hòa là Lý Chính trung  của các cặp đối cực hay tinh thần Triết lýAn vi 

trong Việt Nho.  

3.- Công giáo 

Trong nghệ thuật Kitô giáo, chúng ta thường thấy hai ký tự: alpha (A) và omega (Ω). Hai 

ký tự này có lịch sử lâu đời trong Kitô giáo và bắt nguồn từ sách Khải Huyền, khi Thiên 

Chúa nói, “Alpha và Omega chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán,  

Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, Ðấng toàn năng!” ( Kh 1, 8 ) 

Về sau, cũng trong Khải huyền, Chúa Giêsu cũng tự nhận, “Ta là Alpha và là Ômêga, là 

Khởi nguyên và là Cùng tận! Chính Ta, Ta sẽ ban nhưng không cho kẻ khát uống nơi 

mạch nước sự sống. Ai thắng sẽ thừa hưởng mọi sự ấy làm cơ nghiệp; và Ta sẽ là Thiên 

Chúa của nó, và nó sẽ là con của Ta.” (Kh 21, 6-7) 

Do đó, từ thời Kitô giáo tiên khởi, hai ký tự đầu và cuối bảng chữ cái Hy Lạp được dùng 

để tuyên xưng thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Các Kitô hữu tiên khởi cũng dùng hai chữ 

này như tên viết tắt của Chúa Giêsu. Hai chữ này bắt đầu được dùng trong nghệ thuật, 

kể từ thế kỷ IV, và tiếp tục là một tiêu chuẩn trong Giáo hội cho đến ngày nay. 

 

 

IV.-  TIN LÀNH   善 信 敎   ? 

Giáo phái Tin Lành không thấy tôn kính Đức Ba Maria ( Nguyên Lý Mẹ:  Nguồn 

Bác ái ), không thấy Thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên ( Thờ Nhân Tính và Thể hiện Đạo 

Hiếu )  và cũng không dùng Hình  ( Cụ thể ) để cảm nhận Tượng  ( Tinh thần ).   

Chúng tôi không tìm thấy điểm tương đồng với Văn Hoá Dân tộc, nên chúng tôi 

không  dám đề cập tới . 

V.-  CAO ĐÀI  高 臺 

 (  All religions are One ) 

Nho giáo có Tam Tài, Lão giáo có Tam Thanh, Phật giáo có Tam  Thế 

I.- Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân 
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Thiên  Hoàng 

 

Địa Hoàng 

Thiên Hoàng / Địa Hòang →Nhân Hoàng 

II.- Tam Thanh 

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn 

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn 

 

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn,  

cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo. 

Ngọc Thanh / Thượng Thanh →Thái Thanh 

III.- Tam Thế 

 

Tam thế có thể hiểu là Thời. Vậy Tam Thế Phật nghĩa là Phật ba thời: quá khứ, 

hiện tại và tương lai. Trong đó:  

Phật A Di Đà đại diện cho thời Quá khứ,  

Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện cho thời Hiện tại,  

Phật Di Lặc đại diện cho thời Tương lai.  

Phật A Di Đà / Phật Thích Ca Mâu Ni → Phật Di Lặc ? 

Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật nghĩa là vô lượng vô biên  

vô số chư Phật mười phương. 

 

 VẠN GIÁO NHẤT LÝ  萬 敎 一 理 

Nho dùng tam Cương, ngũ Thường,  

Đạo gìn ngũ Khí, giữ giềng ba Nguyên.  

Thích giáo nhân tam Quy, ngũ Giới,  

 

Thể  (Nhất LýThái cực) một đường xe phải Dụng ba(:Nho, Đạo, Thích) 

Tam  cương: Quân, Sư. Phụ ( Hán Nho ) 

Ngũ Thường; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín 

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/Th%C3%A1i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_L%C3%A3o_Qu%C3%A2n
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Ngũ Khí ; Ngũ khí Chân quân là năm vị thần trong thần thoại  trông coi về Ngũ hành. 

Ngũ khí Chân quân cũng tương ứng với năm phương, bao gồm: 

Đông phương Cửu khí Tuế tinh Mộc đức chân quân: trông coi hành Mộc 

Nam phương Tam khí Huỳnh Hoặc Hỏa đức chân quân: trông coi hành Hỏa 

Tây phương Thất khí Thái bạch Kim đức chân quân: trông coi hành Kim 

Bắc phương Ngũ khí Thìn tinh Thủy đức chân quân: trông coi hành Thủy 

Trung ương Nhất khí Trấn tinh Thổ đức chân quân: trông coi hành Thổ 

Năm vị Chân quân có thể chính là năm vị Tinh quân trông coi năm hành tinh trên bầu 

trời, cũng có thể khác, 

Ba Nguyên: Ngọc Thanh, Thượng Thanh, TháiThanh 

Tam quy: Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng 

Ngũ Giới: Tránh xa sát sinh,Tránh xa sự trộm cắp, Tránh xa sự tà dâm,Tránh xa Nói  

dối,  không uống Rượu Bia. 

(  All religions are One ) 

 

BIỂU TƯỢNG THIÊN NHÃN 天 眼 

Biểu tượng Thiên Nhãn cũng được tìm thấy ở nhà thờ Aachen, miền Tây nước Đức. 

Nhà thờ này đã được UNESCO xem như một di sản thế giới. Đây là một nhà thờ thuộc Giáo 

hội Công giáo Rôma cổ xưa nhất ở Bắc Âu. Từ năm 936 đến năm 1531, nhà thờ là nơi làm lễ 

đăng quang cho 30 vị vua và 12 hoàng hậu nước Đức. Đây cũng là nơi còn giữ những di vật 

thiêng liêng của Mẹ Đồng trinh Maria, Chúa Giê-su và Thánh John the Baptist. 

Thiên Nhãn có nghĩa là “mắt của Trời”. Thông thường biểu tượng này tượng trưng 

cho Thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này tìm 

thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông.   

Tuy nhiên, lúc bấy giờ các ông cứ vẽ Thiên Nhãn để thờ chứ không hiểu lý do tại sao. 

Đến ngày 24 tháng 2 năm 1926, Thượng đế giáng cơ giải thích như sau: 

Nhãn thị chủ Tâm, 

Lưỡng quang chủ Tể, 

Quang thị Thần, 

Thần thị Thiên, 

Thiên giả Ngã giả. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_Trung_Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_h%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83m_ph%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%E1%BA%BF_tinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_M%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%E1%BB%B3nh_Ho%E1%BA%B7c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_H%E1%BB%8Fa&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1i_b%E1%BA%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_Kim&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%ACn_tinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A5n_tinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_Th%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinh_qu%C3%A2n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_tinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_t%C3%B2a_Aachen
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
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma
https://vi.wikipedia.org/wiki/Maria
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AA-su
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1nh_John_the_Baptist&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BF
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Tạm dịch tiếng Việt: Mắt là chủ Tâm thức và Ý thức, hai ánh sáng có quyền tối cao, ánh 

sáng là Thần, thần là Trời, Trời là Ta. 

Cao Đài: Vạn giáo Nhất Lý  ( All Religions are One ) gồm : 

Những Tôn giáo khác 

1.-Phương Đông gồm có: 

Phật giáo,Thần giáo ,Lão giáo, Nho giáo, Tín ngưỡng Dân gian, Ngũ chi Minh Đạo:Minh 

Sư, Minh Đường, Minh Lý,MinhThiện, MinhTân. 

2.- Phương Tây gồm có: 

THIÊN CHÚA GIÁO, HỒI GIÁO, THÔNG LINH HỌC . 

Giáo lý Cao Đài là những lý thuyết của đạo Cao Đài 

Mục đích 

Mục đích của đạo Cao Đài nhằm hoàn thiện hóa con người và xây dựng xã hội bình đẳng, 

thế giới đại đồng. Về mặt tâm linh, đạo Cao Đài có mục đích giải thoát luân hồi sanh tử. Nói 

gọn, mục đích của đạo Cao Đài là “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”. 

Thế đạo đại đồng: Tương ứng với đường lối hay phương pháp giải quyết cục diện nhân 

sinh, tạo được cuộc sống an lạc tiến bộ trong xã hội. Thế đạo đại đồng nhằm mục đích thực 

hiện thế giới nhân loại bình đẳng, hạnh phúc không phân biệt giai cấp, đoàn thể, tôn giáo hay 

quốc gia dân tộc. Thế đạo đại đồng theo đạo Cao Đài lấy Nhân Bản làm nền tảng, trong đó 

nhân vị nhân quyền được tôn trọng, nhân tính được phát huy để xây dựng một thế giới văn 

minh đạo đức hòa bình mà người Cao Đài thường gọi là đời Thánh đức. Theo nghĩa rộng nó 

còn là tình bác ái đối với muôn loài vạn vật từ những sinh vật nhỏ nhất đến thú cầm, đến loài 

người, tức là cả chúng sinh. 

Thiên đạo giải thoát: Thiên đạo là Đạo pháp, là đường lối tu hành để người tu đạt được sự 

giải thoát toàn diện, không còn đau khổ phần thể xác hay phiền não tâm hồn tại thế gian, và 

xa hơn nữa được giải thoát tâm linh. Sau khi thoát xác, linh hồn người đắc quả Thiên đạo sẽ 

sống vĩnh viễn trong cõi thiên đường cực lạc không còn bị luân hồi trở lại phàm trần nữa. 

Muốn thế, người tu Thiên đạo phải học đạo đại thừa, tu luyện thân tâm và thực hành sứ mạng 

cứu độ tha nhân. 

Tôn chỉ 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93ng_(t%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%A2n_h%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:T%C3%A2y_Ninh_Holy_See_main_gate.jpg
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Chánh môn Tòa Thánh Tây Ninh 

Tôn chỉ Cao Đài là “Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất”. Tam giáo tức là Tam giáo 

đạo gồm: Phật giáo - Lão giáo - Nho giáo. 

Tam giáo quy nguyên: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xây dựng một nền giáo lý toàn diện tức 

là giáo lý Đại Đạo trên nền tảng tổng hợp giáo lý Tam giáo đạo. Bởi vì Tam giáo có đủ khả 

năng xây dựng con người chân chính, xã hội an lạc (Nho giáo), dạy con người biết tu dưỡng 

thể xác và tinh thần để sống thung dung tự tại (Lão giáo), và giải khổ (Phật giáo). Do đó tôn 

chỉ “Tam giáo quy nguyên” là đường lối để thực hiện mục đích “Thế đạo đại đồng, Thiên 

đạo giải thoát”. 

Ngũ chi phục nhất: tức Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo phục nhất. 

Đó là đường lối tu hành tuần tự như lên năm nấc thang. Phục nhất có nghĩa là thống nhất 

thành một hệ thống bổ sung cho nhau, hiệp thành đạo pháp nhất quán hầu đưa người tu đạt 

đến mục đích. Tóm lại, tôn chỉ của đạo Cao Đài là đường lối tổng hợp nhất quán cứu cánh 

hoàn thiện và giải thoát nhân sinh của vạn giáo. Song song với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên 

ngũ chi phục nhất”, Cao Đài còn nêu lên tinh thần “vạn giáo nhất lý”. 

Qua tiêu ngữ này, Cao Đài công nhận mục đích cứu cánh của tất cả tôn giáo chân chính 

có cùng một chân lý là hướng dẫn con người sống có đạo đức, hoàn thiện hóa bản thân, hoàn 

thiện hóa xã hội và giải thoát linh hồn. 

Từ đó Cao Đài chủ trương tôn trọng tín ngưỡng của mọi tôn giáo và nêu lên nguyên lý 

chung của mọi nền giáo lý tức là giáo lý Đại Đạo khả dĩ giác ngộ nhân loại toàn cầu. 

Giáo lý căn bản 

Giáo lý Cao Đài xây dựng dựa trên hai nguyên lý căn bản là: 

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể: Trời đất vạn vật có cùng một bản thể 

Nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản: Một gốc phân tán ra vạn hình thức (sai biệt), 

vạn hình thức (sai biệt) quay về một gốc 

Từ nguyên lý thứ nhất, giáo lý Cao Đài quan niệm Từ nguyên lý thứ hai, giáo lý Cao Đài 

quan niệm vũ trụ là một trường tiến hóa có khởi điểm từ bản thể Đại Linh Quang, tức 

Thượng đế, phóng phát các điểm linh quang tiềm tàng trong vạn loại để tiến hóa từ khoáng 

sản, đến thảo mộc, thú cầm, đến con người. Rồi từ con người đến các bậc Thiêng liêng Thần 

Thánh Tiên Phật để trở về hợp nhất với Thượng đế. 

Do đó cứu cánh của con người là tiến hóa trở về với Thượng đế, tức nguồn gốc của mình 

mà cũng là của vũ trụ. Muốn thế, con người phải biết tu công lập đức để hoàn hảo hóa bản 

thân đến mức chí chân chí thiện. Giáo lý Cao Đài gọi đó là “Phản bổn hoàn nguyên”. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1o_quy_nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_ng%E1%BB%AF
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Vũ trụ quan 

Thuyết Vô Cực, Thái Cực, Âm Dương  

Giáo lý Cao Đài cho rằng vũ trụ nguyên sơ là không gian Vô Cực. Từ bản thể Vô Cực 

phát sinh một nguyên lý và một nguyên khí ngưng kết với nhau thành một khối tinh quang. 

Khối ấy nổ tung ra làm phát sinh Thái Cực Đại Linh Quang: “Thái Cực lấy cơ thể âm dương 

mà phân thanh biện trược, làm máy động tịnh để gom tụ cái Khí Hư Vô đặng hóa sanh muôn 

loài vạn vật” (Đại Thừa Chân Giáo-Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh, 1950, tr.176) 

Đó là cơ sinh hóa, tiếp theo là cơ tiến hóa của vạn vật, vì vạn vật thọ bẩm bản thể Linh 

Quang sẽ tiến hóa trở về hiệp với Đại Linh Quang theo quy luật “nhất bản tán vạn thù, vạn 

thù qui nhất bản”. 

Từ vũ trụ quan này, Giáo lý Cao Đài nêu lên Nguyên lý tương quan giữa Đại linh quang 

và Tiểu linh quang để từ đó triển khai giáo thuyết hoàn thiện con người cả hai mặt: đời sống 

nhân sinh và tiến hóa tâm linh. 

Tương quan giữa Đại Linh Quang và Tiểu Linh Quang 

Theo giáo lý Cao Đài, vạn vật phát sinh từ Thái Cực. Thái Cực là Đại Linh Quang theo 

nghĩa bản thể đồng thời là bản căn của vạn vật. Còn trong ý nghĩa tâm linh, đó là khối Đại 

Nguyên Thần của toàn cả vũ trụ. Mỗi con người đều thọ bẩm một điểm Tiểu Linh Quang có 

cùng bản tính, bản chất với Đại Linh Quang, nên còn gọi là điểm nguyên thần chiết xuất từ 

Đại Linh Quang. 

Tu luyện là cách con người tự vẹt tan màn vô minh bao phủ để làm sáng tỏ điểm nguyên 

thần ấy. Nhờ đó, khi thoát xác, Tiểu Linh Quang sẽ hội nhập trở lại cùng Đại Linh Quang tức 

Thượng đế Chí Tôn. 

Theo Cao Đài, trong chu trình tiến hóa của vũ trụ, vạn vật tiến hóa dần dần lên đến hàng 

nhân loại mới có đủ tam hồn là sanh hồn, giác hồn và linh hồn để tu luyện giải thoát. 

Lý Âm Dương 

 
 

Biểu tượng Âm-Dương hay Thái Cực trong  Đạo Lão 

Biểu tượng Âm-Dương hay Thái Cực trong Đạo Lão Lý Âm Dương, hay Dịch lý, nói 

chung thể hiện rất rõ nét trong vũ trụ luận, giáo lý căn bản và qua các biểu tượng của đạo 

Cao Đài. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_d%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Yin_yang.svg
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Âm Dương và nguồn gốc Vũ trụ 

Đạo Cao Đài quan niệm vũ trụ có một bản thể tối sơ gọi là Vô Cực. Ngay trong bản thể 

ấy đã hàm tàng hai nguồn năng lực nguyên thủy của Dương và Âm là Lý và Khí. Kinh Đại 

thừa chơn giáo viết: “Trong Vô Cực có một cái nguyên lý Thiên nhiên tuyệt diệu tuyệt 

huyền, rồi lại có thểm một cái nguyên khí Tự nhiên nữa. Lý và Khí ấy tức là Âm với Dương 

trong buổi Hồng nguyên thời đại. Lý với Khí ấy lại lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lại 

lâu đời nhiều kiếp mới thành ra một khối tinh quang rất đầy đủ các sự tốt đẹp. Chừng đúng 

ngày giờ khối ấy mới nổ tung ra [...], bèn có một điểm Linh quang từ trong tiếng nổ ấy văng 

ra [...]. Ấy là ngôi Chúa tể càn khôn vũ trụ đã biến hóa ra vậy; mà vũ trụ từ đây mới bắt đầu 

có ngôi Thái Cực [...]”(1) 

Thái Cực là nguyên lý hay nguyên động lực thúc đẩy hai nguồn năng lực Âm Dương 

trong vũ trụ để sanh hóa vạn vật: “Thái Cực lấy cơ thể Âm Dương mà phân thanh biện trược, 

làm máy động tịnh để gom tụ khí Hư vô đặng hóa sanh muôn loài vạn vật.”(2) 

Vậy trước khi có Thái Cực đã có Khí – Lý là gốc của Âm Dương thuộc về tiên thiên. Còn 

sau khi Thái Cực hóa sanh vạn vật thì trong mỗi vật và tương đối giữa muôn loài đều tiềm ẩn 

hoặc bộc lộ tính chất Âm Dương. Đó là Âm Dương thuộc hậu thiên. 

Dịch Hệ từ thượng có câu: “Nhất âm nhất dương chi vị Đạo.” Đối với đạo Cao Đài đó là 

nguyên lý cơ bản để giải thích nguồn gốc và cứu cánh của chúng sanh. Sanh hóa do Đạo mà 

tiến hóa cũng bởi Đạo. Thánh ngôn Đức Cao Đài có dạy: “Các con đã sinh trong Đại đạo, 

hãy noi theo Đại đạo mà thành về cõi thượng thiên Vô Cực.”(3) 

Âm Dương và các biểu tượng, thờ phụng và nghi lễ 

Bước vào bên trong các thánh thất Cao Đài, bao giờ cũng thấy tín đồ nam bên cánh trái 

và nữ bên cánh phải (từ Thiên bàn ngó ra) theo quy ước “nam tả, nữ hữu”, bên trái thuộc 

dương, bên phải thuộc âm. 

Nhìn lên chính điện, thánh tượng “Thiên nhãn” uy nghiêm được thờ phía trên Thiên bàn 

là hình mắt trái – thuộc Dương. Thiên nhãn là biểu tượng Chân thần của Thượng đế đối ứng 

với biểu tượng chữ “Khí” phía trên bàn Hộ pháp, có ý nghĩa Thần Khí tương giao hay Âm 

(Khí) và Dương (Thần) giao hội, thuộc về yếu lý của Đạo pháp. 

Dưới Thiên nhãn có đèn Thái cực đặt giữa Thiên bàn, tương ứng với hai ngọn đèn hai 

bên là Lưỡng nghi. Lư hương cắm năm cây nhang giữa hai đèn Lưỡng nghi tượng trưng cho 

Ngũ hành. 

Về nghi lễ, cách chắp tay lạy cũng có ý nghĩa Âm dương. Tay trái bắt ấn Tý nắm lại là 

Dương, đặt vào lòng tay phải bọc ngoài là Âm, tức trong Âm có Dương. Khi cúi lạy, hai bàn 

tay xòe ra đặt trên mặt đất, ngón cái tay phải gác ngay ngón cái tay trái thành chữ thập tức 

Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Tám ngón kia xòe ra tức Tứ tượng sinh Bát quái. Đó là cách thể 

hiện Dịch lý của cơ sanh hóa trong trời đất. 

Đặc biệt trong hàng giáo phẩm cao cấp đầu tiên của đạo Cao Đài có hai vị Đầu sư là Lê 

Văn Trung và Lê Văn Lịch được ban thánh danh là Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch 

Nguyệt. Nhựt nguyệt ám chỉ lý Âm dương của Đạo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Nh%C3%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0_h%C6%B0%C6%A1ng
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Âm Dương và Đạo Đức 

Kinh Cao Đài còn dạy rằng sự thực hành đạo đức cũng phải theo lý Âm dương hòa hiệp, 

không thể chỉ tu Đạo mà không lập Đức: “Đạo đức phải đi cặp nhau. Đạo là Dương, Đức là 

Âm. Âm dương phải tương cảm tương ứng, điều hòa mới thành đặng. Con người phải biết 

đường thiên lý, lo tu hành quày bước trở lại chỗ bổn nguyên, mượn pháp đạo mà luyện tánh 

tu tâm, dùng đức cả sửa mình nên hạnh tốt.”(4) 

Con người có thể học lý Âm dương sanh hóa của trời đất để sinh tồn, phát triển và tiến 

hóa bằng cách điều hòa được hai nguồn năng lực tương phản tương đối: 

“Khí Âm dương hỗn hiệp nhau, đụng chạm mà hóa hóa sanh sanh là do trong chỗ điều 

hòa, tương ứng, tương cảm, huân chưng đầm ấm mới tạo thành nghìn giống muôn vẻ thiên 

hình vạn trạng... không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn 

vật.”(5) 

Một tức Thái cực, hai tức Âm dương (Lưỡng nghi), ba tức nguồn năng lực thứ ba do Âm 

dương tương tác hỗn hiệp mà phát sinh. 

Nên kinh viết tiếp: “Vậy thì cái sự sinh đó cũng do nơi hòa mà có. Thế nên Đạo của trời 

đất cũng bất ngoại hai chữ Trung hòa.”(6) 

Mà Trung hòa cũng là đạo làm nên thánh hiền. Sách Trung dung viết: “Trung là gốc lớn 

của thiên hạ, Hòa là sự đạt đạo của thiên hạ.” 

Đạo Cao Đài đã vận dụng lý Âm dương rất sâu sắc trong sự lập đạo, hành đạo, thực hành 

đạo pháp: 

Âm dương hòa hiệp hóa sanh 

Dựng nền đạo đức, lập thành càn khôn.(7) 

 

Nhân sinh quan 

Nêu lên quan điểm về nhân sinh ở giữa nguồn gốc và cùng đích con người là nhân sinh 

quan Cao Đài gồm có: 

Quan niệm về công dụng cõi đời. 

Quan niệm về nghĩa vụ làm người. 

Quan niệm về lý tưởng cuộc sống loài người. 

 

Quan niệm về công dụng cõi đời 

Đức Chí Tôn dạy: “Vẫn biết thế gian là bể khổ sông mê, nhưng chính thế gian là một 

chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở 

mang tiến hóa, sáng suốt tinh thần để tấn bộ trên nấc thang cao thượng”. (ĐTCG, sđd, 

tr.154) 
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Quan niệm về nghĩa vụ làm người 

Đức Chí Tôn dạy: “Làm người cần phải học hỏi, có học hỏi mới thông đạt, minh mẫn, 

mới biết lẽ dữ điều lành, mới tường đường quấy sự phải, mà tránh cho khỏi tội tình. Chớ nếu 

không học hỏi thì điểm Tiểu Linh Quang phải trở nên mê muội mà người cam dốt nát ngu 

hèn”. (ĐTCG, sđd, tr.154) 

Làm người phải xả thân giúp đời như Kinh Đại Thừa Chân Giáo có viết: 

“Người xả thân mưu cầu lợi chúng, 

Làm ích chung quốc chúng an hòa... 

“Gieo tư tưởng cộng hòa đoàn thể, 

Chỉ phương tu đọat hóa thánh tiên” (ĐTCG, sđd, tr.154) 

Đó là những nghĩa vụ nhằm: 

1.- Ích nước lợi dân. 

2.- Hoàn thiện con Người. 

3.- Gieo tư tưởng Thương yêu hòa hợp đại đồng trong cuộc sống thế giới hiện tại. 

4.- Dẫn đường tu giải thoát cho Tâm linh tiến hóa. 

Quan niệm về lý tưởng của cuộc sống con người 

Cao Đài Giáo nêu một xã hội loài người lý tưởng là xã hội “thánh đức” bao gồm đời sống 

an lạc, xây dựng trên tinh thần nhân bản và có hiệu năng tiến bộ. 

Đức Chí Tôn có dạy: “Ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình ở đời thì Đạo 

chưa thành vậy”. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tòa Thánh Tây Ninh, 1973, tr.105) 

Như thế bằng chứng thực tiễn và trước tiên về thành quả của Đạo, chính là sự an lạc của 

cõi đời. Cao Đài phải là một tôn giáo vị nhân sinh. Đức Chí Tôn dạy: “Các con biết Thầy là 

trọng thì biết trọng đạo, mà hễ trọng đạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh”. (TNHT, Tây 

Ninh, sđd, tr.94) 

Và thánh giáo Cao Đài còn viết:”...Tôn giáo và chúng sanh là Một. Chúng sanh được 

hoàn thiện thì tôn giáo mới phát khởi nguồn Đạo, nhược bằng chúng sanh sai lạc thì tôn giáo 

chịu suy đồi”.(Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Tòa Thánh Châu Minh, Q1,1963,tr.116)Tính chất 

thực tiễn của nhân sinh quan Cao Đài còn thấy rõ qua Thánh giáo sau đây: 

“Giáo lý Cao Đài không đi xa thực tế với đời sống con người thực tại. Sự mở Đạo của 

Thượng Đế là muốn cho tất cả nhơn sanh, dầu trong thời kỳ trả quả cũ, không gây nghiệp 

mới, mọi chỗ đều hướng thiện, ăn ở đối xử nhau cho phải tình phải nghĩa, phải đức phải 

nhân để trong cõi đời này có một xã hội đại đồng đạo đức.” 

“Đó là mục đích Thượng Đế muốn cho loài người hiểu tận ý và hành tận sự, chớ giáo lý 

Cao Đài không nhất thiết chỉ bảo người đời đi tìm hạnh phúc trong cõi hư vô vĩnh cửu, chốn 

niết bàn cực lạc trong khi thân sanh còn nghèo đói bệnh tật, dốt nát, kỳ thị, rẽ chia, người 

bóc lột người trong cảnh mạnh được yếu thua, bất công xã hội. Nếu phần thân sanh hiện hữu 

như thế, chắc gì phần tâm linh được mẫn tuệ siêu thoát đâu”.(Vĩnh Nguyên Tự,03.01.Giáp 

Dần-25.01.1974) 
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Tóm lại, Cao Đài quan niệm Đạo lập ra là để cứu rỗi nhơn sinh, nghĩa là Thượng Đế mở 

ra con đường cho nhân loại trở về với Thượng Đế. Nhưng con đường ấy được mở đầu ở ngay 

tự thân con người và kết quả sẽ nhận được ngay trong cõi đời. Bởi vì:”Người sanh ra bởi 

Đạo, thì Đạo tức là người, thì người phải làm sáng cái Đạo, tức là người phải ra NGƯỜI để 

tự cứu cánh và ảnh hưởng đến vạn vật”.(TGST, Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý,1972-

1973,tr.38) 

Như thế, nhân sinh quan Cao Đài nhất trí với vũ trụ quan Cao Đài ở điểm nhân bản. Nhân 

bản là bản chất chơn ngã của con người. Nhân bản là tình cảm thiêng liêng mà Thượng Đế 

Chí Tôn đã dành cho mỗi con ngườithể hiện ra bằng nhân tính hay là tình thương. 

“Hiểu biết, hành động, phục vụ, phụng sự, mà không nằm trong Nhân bản sẽ đưa đến 

những hậu quả khốc liệt nhất cho xã hội. Nhân bản có sáng chói con người mới cảm thấy 

mình là con người. Dầu ở bất cứ lãnh vực hay hoàn cảnh quốc thổ nào đời sống tâm linh 

cũng phải tựa vào Nhân bản. Có như vậy, đạo lý tôn giáo mới không rơi vào chỗ mông lung 

huyễn ngã”. (TGST,CQPTGL,sđd,tr.2 

Nguyên lý Thiên Nhân Hiệp Nhất 

Từ “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” đến “Thiên Nhân Hiệp Nhất 

Vũ trụ quan Cao Đài là quan niệm “Nhất thể nhất nguyên” về vũ trụ. Nhất thể là khí Hư 

Vô,  ( VÔ CỰC ) nhất nguyên là Thái Cực. Thế nên nơi vạn vật đều có tiềm tàng bản chất 

ban đầu của trời đất (Khí tiên thiên) và động năng sinh thành của vũ trụ (Thái Cực). Đó là 

nguyên lý “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” trong giáo lý Cao Đài, là cơ sở của cứu cánh 

“Thiên nhân hiệp nhất”. 

Nếu cứ để cho muôn loài vạn vật tiến hóa tự nhiên trong nguyên lý nhất thể nêu trên thì 

đến một thời điểm xa xôi nào đó, vạn vật cũng phải quay đầu về nguồn gốc là ngôi Một, ngôi 

Thái Cực. Nhưng, trong Hư Vô nhất thể còn có tình thương vô biên của Thượng đế: 

“Tình Tạo Hóa háo sanh muôn vật, 

Máy Kiền Khôn chất ngất chở che 

Thu qua Đông đến Xuân Hè, 

Vận hành thời tiết tư bề dưỡng nuôi.”(8) 

Và: 

“Thầy mong con biết Thầy hiểu Đạo, 

Cho thế gian cải tạo thanh bình; 

Lòng Thầy thương cả chúng sanh 

Trong tình Tạo Hóa trong tình thiên nhiên”.”(9) 

Thế nên chữ Thiên trong câu Thiên nhân hiệp nhất phải hiểu theo nghĩa rất sinh động là 

Đức “Háo sanh” của Thượng đế, là “Thiên ý cứu độ chúng sanh”. Ngài dạy: 

“Đạo là con đường duy nhất cho vạn linh sanh chúng từ Thầy ban phát đến thế gian và 

từ thế gian các con trở lại cùng Thầy”. 

“Thầy là Hư Vô chi khí thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. Nên chi trong thời kỳ hạ nguơn, 

chính mình Thầy dùng Khí Hư Vô trực tiếp hữu hình đến thế gian để dẫn dắt thâu hồi những 

điểm linh quang của Thầy đã cho xuống thế gian trở về khối Đại Linh Quang”.(10) 
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Nhưng đến đây chúng ta chỉ mới thấy một chiều của quy luật ấy. “Thiên nhân hiệp nhất” 

còn phải hiểu là “Sứ mạng Kỳ Ba” triển khai ngay tại thế gian để thực hiện đức hiếu sinh của 

Thượng đế và tình thương giữa con người và con người. 

“THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT”  LÀ SỨ  MẠNG KỲ  BA 

Có nhận thức “Thiên nhân hiệp nhất” là sứ mạng của người giác ngộ, mới thực hiện được 

chiều thứ hai của động năng hiệp nhất. Bởi vì chữ “Nhân” đúng nghĩa là “Con người tích 

cực” là “Nhân năng hoằng đạo” là quyền lực của một “Tiểu vũ trụ”. 

Trong giáo lý Cao Đài, Đức Chí Tôn viết: “Các con hay nói chung là nhân loại, những 

hột giống linh căn được gieo vào vũ trụ, được ban phát quyền Tạo Hóa để lập thành cuộc 

ngự trị cõi thế gian, mà các con gọi là đời, nguyên nhân là Lý, là Đại Đạo, là Thầy, là 

Cha chung của vạn loại... Các con đã sinh trong Đại Đạo hãy noi theo Đại Đạo mà 

thành về cõi Thượng thiên vô cực”(11) 

Hiệp nhất tại Tâm 

Thánh giáo Đức Chí Tôn: 

“Tâm con là chỗ chí linh, 

Là nơi hiệp nhất nhân sinh cùng Thầy””(12) 

Hay: 

“Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy, 

 Thầy là Cha cả khắp Đông Tây; 

   Đông Tây dù biết hay không biết 

    Thì đức háo sanh vẫn thế này”(13) 

Trước khi “Khai Minh Đại Đạo” Ngài đã nhắc đến Thánh Tâm vào ngày 20.4 Bính Dần 

(31.5.1926): 

“Thánh Tâm dầu phải chịu khổ trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn 

kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi.”(14) 

Ngài chấp nhận lâm phàm nhưng chỉ chứng vào nơi trong sạch nhất của con người. 

“Thầy những mong ở một cõi lòng trong sạch nhứt nơi trần gian, Thầy chứng vào đó để 

cứu rỗi con cái của thầy trong kỳ mạt kiếp...”(15) 

Thiên Nhân Hiệp Nhất qua sử đạo Cao Đài 

Biểu hiện Thiên Nhân Hiệp Nhất bằng “Thiên Nhãn” 

           Thánh Tượng Thiên Nhãn là tượng thờ tối cao của Đạo Cao Đài. Thiên Nhãn tượng 

trưng   cho Chơn Thần của Thượng đế. Ngài nói: “Thần cư tại nhãn”. Mà Thần của người 

lại do Trời phú bẩm. Vậy thờ Thiên Nhãn là thờ Thượng đế Chí Tôn của vũ trụ mà cũng 

chính là thờ Thượng đế nội tại trong mỗi con người nữa. 

Mỗi giờ cúng kính, người tín hữu Cao Đài gom Thần nhìn ngay Thiên Nhãn để tạo điều 

kiện Thiên Nhân hiệp nhứt. Con người là linh quang từ Trời ra đi, nay hướng về Thiên 

Nhãn để tìm đường trở lại cùng Trời. 
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“Thiên Nhân Hiệp Nhất” nơi Thánh Đường 

Thánh Đường là biểu hiện thu nhỏ của vũ trụ, trong đó Đức Thượng đế ngự trị, vận dụng 

Đạo mầu thúc đẩy chúng sanh tiến hóa dần dần đến mức chí thiện chí mỹ để hiệp một 

cùng Ngài. 

Cấu trúc “Tam đài” của Thánh Đường còn thể hiện thế “Thiên Nhân hiệp nhứt” của 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mở Đạo kỳ này Đức Chí Tôn dùng quyền năng của Ngài và 

tất cả các Đấng Thiêng Liêng tức phần “Thiên” thuộc Bát Quái Đài, kết hợp với Hội 

Thánh tức Cửu Trùng Đài là phần “Nhân” để phổ truyền giáo lý. Nhưng muốn phối hợp 

hai năng lực này phải có một cơ quan chuyển tiếp. Đó là Hiệp Thiên Đài có khả năng tiếp 

nhận quyền pháp từ Bát Quái Đài để truyền đạt đến Cửu Trùng Đài và xét trình thỉnh 

nguyện của Hội Thánh dâng lên Bát Quái Đài. Nhờ đó, cuộc vận hành cơ Đạo trở nên 

“Thiên nhân hiệp nhất” mà Thiên nhân hiệp nhất cũng chính là mục tiêu tu chứng của 

người tín đồ Cao Đài để độ mình và độ người. 

Vậy Thánh Đường với cấu trúc Tam Đài cũng là một nét đậm của “Thiên nhân hiệp 

nhất”. 

Thiên Nhân hiệp nhất” qua cách lập Pháp Chánh Truyền và Tân luật 

Đạo luật Cao Đài có hai bộ: Pháp Chánh Truyền và Tân luật. Pháp Chánh Truyền quy 

định việc tổ chức Hội Thánh do chính Đức Chí Tôn ban truyền ngay sau ngày Khai Minh 

Đại Đạo (15 Bính Dần - 1926). Tân luật bao gồm Đạo pháp – Thế luật và các quy định về 

Tịnh thất, nói chung là các luật liên quan đến sinh hoạt của chư chức sắc và tín đồ trong 

nội bộ tôn giáo và ngoài xã hội. Tân luật do các vị tông đồ của Đức Chí Tôn soạn ra và 

dâng lên Ơn Trên một cách vô cùng tôn nghiêm để được chuẩn y. 

Thế là bộ luật Cao Đài được hoàn thành do sự phối hợp Thiên Ý và Thánh Tâm của chư 

vị Tiền Khai Đại Đạo. Nền tảng của Hội Thánh và sự sống đạo của tín đồ đã được “Thiên 

nhân hiệp nhất” lập thành vậy. “ 

( Nguồn: internet ) 
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V.- PHẬT GIÁO HÒA HẢO  佛 敎 和 好 

BIỂU TƯỢNG CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 

    Hình Đức Thầy Tây An 

Bửu Sơn Kỳ Hương  

Bửu Sơn Kỳ Hương là một Giáo phái có ảnh hưởng lớn đến Lịch sử  

và Chính trị tại Nam Kỳ (Việt Nam) từ giữa thế kỷ 19. 

 

 

ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ   
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BIỂU TƯỢNG CỦA PHẬT SỐNG CỨU QUỐC 

 1.- Hoa sen (Padma) 

 

 

“ Hoa sen biểu tượng cho sự thuần khiết. Hoa sen trong Phật giáo có thể sử dụng tất cả 

các màu sắc, trừ màu xanh da trời (Blue). 

2.- Bánh xe Pháp (Dharmachakra) 

 

Đây là Bánh xe thể hiện cho Công Lý. Bánh xe được chia thành 8 phần thể hiện cho Bát 

Chính Đạo : chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh 

tấn, chánh niệm, chánh định. 

3.- THÁP XÁ LỢI 

Theo tương truyền trước khi tịch, Phật được hỏi: làm thế nào để bảo tồn sự tôn kính di 

thể Phật? Phật gấp tư áo cà sa, úp bát khất thực lên, rồi đặt cái gậy chống lên trên cùng rồi 

tịch. 
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4.-  Triratana  ( Trinity ) 

Đây là biểu tượng đại diện cho Tam Bảo ( Phật, Pháp, Tăng). Người ta khi quy y cửa 

Phật sẽ gọi là quy y Tam Bảo, có nghĩa là quy y Phật (người dẫn đường), quy y Pháp 

(phương pháp diệt khổ của Phật), quy y Tăng (Tăng đoàn là những người cùng tu hành với 

mình). 

 

5.-  Chattra 
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Đây là cái lọng (Chattra còn nghĩa là cái nấm) thể hiện cho sự Che chở của bầu trời, cho 

sự Che chở khỏi mọi quỷ dữ, cám dỗ. Chiếc lọng này cũng thể hiện cho hoàng gia, cho đẳng 

cấp cao có giá trị tinh thần to lớn. Hình tượng của Phật trong tranh vẽ cổ thường có người 

che lọng đi kèm. 

6.- LÁ CỜ DHVAJA 

 

 

7.- Con Nai 

‘ Trong lịch sử Ấn Độ, Dhvaja là lá cờ chiến không thể thiếu trong mỗi cuộc chiến 

tranh. Tuy vậy, đạo Phật coi đây là lá cờ thể hiện cho sự chiến thắng của Phật pháp 

trước quỷ dữ và cám dỗ. Tại Tây Tạng, Dhvaja có cùng ý nghĩa như trên nhưng được dựng 

trên nóc của các tu viện dưới hình dạng trụ đồng 

 

Hình tượng con nai – thường đi cặp đôi – được thể hiện cho bài giảng đầu tiên của Phật 

(Kinh Chuyển Pháp Luân) tại Vườn Lộc Giả (Deer Park) cho năm anh em Kiều Trần Như. 

Đây là bài kinh đầu tiên của Phật thể hiện con đường Trung Đạo của mình. 
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8.-  Vua rắn Naga 

 

 
Trong sự tích này kể về “Bảy ngày tu đầu tiên của Đức Phật”, khi ngài đang đang tọa 

thiền dưới cội Bồ Đề (Boddhi) thì một cơn mưa trái mùa như trút nước dội xuống thân thể 

ngài, đúng lúc đó một vị vua rắn Naga liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, cuộn mình thành 

bảy vòng tròn, nâng Đức Phật lên khỏi dòng nước đang chảy xiết và dùng bảy chiếc đầu của 

mình làm thành một chiếc táng che chỡ cho Đức Phật. Do vậy hình tượng rắn Naga là hình 

tượng cực kỳ phổ biến trong văn hóa Khmer và Phật giáo Nam tông.” 

 

 

CÁC BIỂU TƯỢNG KHÁC 

1.- BIỂU TƯỢNG  FREEMASONRY 

Franc - maÇonerie ( Nền tảng của Tự do) 

Tam Điểm : 三 點 

Compass  ( Tròn) / Square (Vuông ) 

[ Freemasonry: Pantheism ( Phiếm thần ) : a doctrine which identifies God with the 

universe, or regards the universe as a manifestation of God.] 

 
 

Compass/ Square symbol  ( Franc Mason  ) 

 

 

 

•   
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2.- BIỂU TƯỢNG  HỒNG THẬP TƯ 

HỒNG THẬP TỰ: CHỮ THẬP ĐỎ 

 

 
 

Các biểu tượng: Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ và Pha lê đỏ có chức năng như nhau, 

được các Hội quốc gia trong Phong trào sử dụng. Mỗi biểu tượng sử dụng đều có hai mục 

đích: Bảo vệ và nhận diện. 

1. Mục đích bảo vệ 

Đây là mục đích cơ bản của biểu tượng, khi có xung đột, các bên tham chiến không được 

tấn công, không được xâm phạm những nơi có biểu tượng. Biểu tượng thường phải có kích 

thước lớn. 

Biểu tượng dùng để bảo vệ cho các đơn vị quân y, các đơn vị y tế của Hội quốc gia (bệnh 

viện, trạm cấp cứu) và phương tiện giao thông vận tải (đường bộ, đường thuỷ, đường không) 

được giao nhiệm vụ cứu thương; các cơ sở y tế dân sự (bệnh viện, trạm cấp cứu) được Chính 

phủ và các cấp chính quyền giao nhiệm vụ cứu chữa thương binh trong chiến tranh và hoạt 

động nhân đạo không thu tiền; các tổ chức cứu trợ tình nguyện khác được Chính phủ cho 

phép hoạt động phục vụ cứu thương; họ được dùng biểu tượng cho nhân viên hoặc thiết bị 

khi phục vụ trong các đơn vị y tế của lực lượng vũ trang. 

2. Mục đích nhận diện 

Với mục đích nhận diện, biểu tượng được sử dụng chủ yếu trong thời bình để cho biết 

rằng một cá nhân hoặc tài sản phương tiện có liên quan tới Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc tế hoặc là một Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia, hoặc Hiệp 

hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoặc Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế. Biểu tượng 

thường có kích thước nhỏ hơn. Biểu tượng này dùng để nhắc nhở rằng những tổ chức mang 

biểu tượng làm việc theo những nguyên tắc cơ bản của Phong trào. 

 

NAM  HÀN 南 韓 VỚI QUỐC KỲ  MANG BIỂU TƯỢNG  DỊCH LÝ: 

BIỂU TƯỢNG:  SỨC MẠNH MỀM 

( Thuật Quyền Biến của Dịch lý Âm Dương Hòa ) 

 Hình  THÁI  CỰC có  Thiếu Âm thiếu nốt trắng ( +)  Dương và Thiếu Dương thiếu  

nốt đen ( - ) :Âm. 



- 140 - 

 

Thiếu Âm màu đen  ( Âm ) có một nốt trắng  ( Dưong ), Nho gọi là “Âm trung hữu 

Dương căn,  Carl Jung ( Depth psychology )  thì bảo  The Masculine  principle within a 

woman. Theo Hoá học thì ngưòi Nữ là một ion  + 

Thiếu Dương màu trắng ( Dương )  có một nốt đen (Âm ), Nho gọi là Dương  trung hữu 

Âm căn ,Carl Jung cho là “ The Feminine principle within  a man . tuơng tự như trên thì 

người Nam là một ion – 

Nếu hai ion – và +  ngược chiều gặp nhau trong một dây dẫn điện thì tạo ra dòng 

điện. 

Khi hai người Nam Nữ  có tần số tư tưởng thích hợp, gặp nhau cũng tạo ra dòng 

điện cuốn hút nhau, sẽ yêu đương nhau mà kết đôi Vợ  Chồng. 

 Thiếu Âm vá Thiếu Dương là Biểu tượng của sự  Biến hóa trong Vũ trụ. 

 

 
HÌNH LƯỠNG NGHI VÀ BÁT QUÁI 

Hai  Quẻ Càn / Khôn  đối xứng qua Tâm và hai Quẻ Ly / Khảm  cũn đối xứng qua Tâm.  

Theo Tinh thần  Việt Dịch ( Việt Nho ) thì để hai Quẻ giao thoa với nhau mà Biến 

dịch thì hai quẻ phải tương giao, đáng lẽ  Càn  ( Thiên) nhẹ bốc lên phải để bên Dưới , 

Khôn (Địa) nặng rơi  xống phải để bên Trên; một bên bốc lên, bên kia rơi xuống, hai bên 

gặp nhau giao thoa nhau mà Biến dịch.  

Cùng lý do đó, mà Ly  ( Lửa )  phái để Dười, Khảm ( Nước) phải để Trên, có vậy hai bên 

giao thoa nhau mà Biến dịch., 

Ngược lại quẻ Trên đi lên, quẻ Dưới đi xuốn, hai bên không gặp nhau thì không có Dịch! 

Mà Dịch là thuật Quyền biến bất biến trongVũ trụ.  
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3.- DO THÁI 犹太 VỚI NGÔI SAO DAVID 

 

NGÔI SAO DAVID 

BIỂU TƯỢNG CỦA: TRÍ TUỆ & ĐOÀN KẾT QUỐC GIA 

 

       
                                              Ngôi sao David          Vector Equilibrium  

Một số giả thuyết cho rằng 2 tam giác đậm và nhạt trong ngôi sao David biểu tượng sự 

tương phản giữa Thiện và Ác, Ánh sáng và Bóng tối. Theo đó, Tam giác phía trên 

hướng đến Chúa và Thiên đường, trong khi đó tam giác ở dưới lại hướng xuống Thế 

giới của con người. Cũng có người cho rằng hình ảnh 2 tam giác lồng ghép thể hiện cho 

tinh thần người Do Thái không thể bị chia cắt,. 

Ngôi sao 6 cánh là biểu trưng về quyền lực cũng như là cách người Do Thái xem đó 

như sự bảo hộ từ Đức Giê-hô-va. Hình ảnh này dần trở nên phổ biến hơn trong các nghi 

thức thờ phụng, Đức tin của cả những giáo sĩ ở phương Tây, Ai Cập, Ả rập,… hay thậm 

chí là đối với những người thờ Satan giáo. Hình ngôi sao David còn tạo thành một biểu 

tượng có 6 đỉnh, có 6 Tam giác đều và bên trong là hình lục giác 6 cạnh, ngụ ý cho con 

số 666 vẫn được cho là con số chống lại Chúa. Sao sáu cánh còn có liên hệ mật thiết với 

từ Hex, mang ý nghĩ bùa phép và hexagram, mang ý nghĩa sao sáu cạnh. 

 

                              Tượng trưng cho Tình dục, sự hoà hợp Âm Dương 

Theo Nho, thi Ngôi sao David  gồm cặp đối cực Tam giác  là  Biểu tượng cho Dịch lý 

Âm / Dương Hòa. 
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3.- NHẬT  BẢN 日本 VỚI BIỂU TƯỢNG  

THÁI DƯƠNG THẦN NỮ 太 阳 晨 ( 神 ) 女 

“ Người Nhật tin rằng, Tổ Tiên của họ là nữ Thần Mặt Trời Amaterasu (Thái dương 

thần nữ) - một vị thần trong thần thoại Nhật Bản và một là vị thần quan trọng trong Thần 

đạo. Amaterasu không chỉ được coi là vị thần của Mặt Trời, mà còn là vị thần của Vũ 

trụ.” . 

 
Thái Dương  (   +  ) Thân Nữ  (  - ) là biểu tượng cho   Dương /Âm? 

 

 
 

Quốc kỳ Nhật Bản:Nguồn năng lượng mặt Trời  mọc trên xứ Anh Đào 

 

5.- BIỂU TƯỢNG  CỦA ẤN ĐỘ 印 度 
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“  Quốc huy Ấn Độ bao gồm 3 sọc ngang lần lượt có màu vàng nghệ, trắng và xanh lá 

với Ashoka Chakra (một thiết kế bánh xe 24 nan hoa) màu lam nằm tại trung tâm. Màu 

vàng nghệ biểu tượng cho lòng can đảm, dũng khí và sự hy sinh. Màu trắng tượng trưng 

cho lòng chân thật, sự thanh khiết và hòa bình. Màu xanh lá biểu trưng cho niềm tin và 

tinh thần thượng võ. Ở giữa tiếp tục xuất hiện bánh xe đức hạnh biểu thị sự chuyển 

động và phát triển không ngừng như lời nhắc nhở Ấn Độ không ngừng vận động, thay 

đổi và phát triển.”                       

Quốc kỳ Ấn Độ 

 

 

BIỂU TƯỢNG: BẤT BẠO ĐỘNG   ( Non violence )  

不 暴 動 

Jawaharlal Nehru (trái) trở thành thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ vào năm 1947.  

Mahatma Gandhi (phải) là người lãnh đạo phong trào độc lập.của Ấn độ chống Đế quốc 

Anh 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
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Những phương thức hành động Bất bạo động 

Có ba phương pháp chính là: 

Lên tiếng và thuyết phục: Tức là một nhóm người nhằm thể hiện sự ủng hộ hay phản đối nhằm thay đổi nhận 

thức của cộng đồng tới một vấn đề nào đó. Mục đích chính của hành động này là gửi thông điệp tới đối phương 

hoặc những người có khả năng thực hiện những thay đổi cần thiết trong xã hội. Hoạt động này chỉ sử dụng 

tiếng nói, không sử dụng hung khí và vũ lực để gây mất trật tự xã hội. 

Bất hợp tác: Tức là từ chối thực hiện hoặc gây trở ngại cho các hoạt động đang gây phương hại cho xã hội 

hoặc trái với lợi ích, nguyện vọng chung của xã hội. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn phải tuân thủ luật pháp của 

xã hội nhằm tránh những xung đột bạo lực không cần thiết. 

Can thiệp: Tức là phản kháng trực tiếp khi đối phương có dấu hiệu sử dụng vũ lực để đàn áp. Tuy nhiên, 

những người tham gia phản kháng vẫn không được sử dụng hung khí và vũ lực mà chỉ được sử dụng các 

phương thức phi vũ lực như lời nói, áp phích, truyền đơn, nhưng nội dung tuyên truyền phải đúng sự thật và 

được kiểm chứng.Tiến sĩ Gene Sharp[8][9], một nhà nghiên cứu của học viện Albert Einstein, đã tổng hợp kinh 

nghiệm đấu tranh bất bạo động hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới đã đưa ra bảng liệt kê gần 200 phương 

cách đấu tranh trong cuốn sách Từ độc tài đến dân chủ của ông [10]. Trên tổng thể, các phương cách này dựa vào 

4 phương thức lớn sau: 

1. Phương thức phản đối và thuyết phục bất bạo động, phương thức bất tuân dân sự. 

2. Phương thức bất hợp tác kinh tế: như tẩy chay kinh tế và đình công (tuy nhiên, hoạt động này phải theo 

tinh thần thượng tôn pháp luật) 

3. Phương thức bất hợp tác chính trị 

4. Phương thức can dự bất bạo động.Có một điều cần chú ý là khi tiến hành các phương pháp này cần tuân 

thủ các nguyên tắc của hoạt động đấu tranh bất bạo động để giữ tính chính danh. 

_______________________________________________________________________ 

6.- BIỂU TƯỢNG  CỦA HOA KỲ 華 旗 

 

 

Thống George Washington Tổng & Tổng Thống Thomas Jefferson 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_tranh_b%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%99ng#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_tranh_b%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%99ng#cite_note-9
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Albert_Einstein&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_tranh_b%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%99ng#cite_note-10
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BIỂU TƯỢNG NỀN DÂN CHỦ: TAM QUYỀN PHÂN LẬP 

三 權 分 立 

Lập pháp  ( majority )  /  Hành pháp ( minority ) →Tư  pháp ( competency )  

立 法   行法   司法  

QUỐC KỲ ( 国 ) 囻 旗 

50 NGÔI SAO MÀU: XANH:   Xanh dương đậm: là đại diện cho sự tin tưởng, 

sự thông minh, phẩm chất 

 

Xanh dương sáng:  thể hiện sự trong sáng, mạnh mẽ, độc lập, mát sẻ 

Xanh da trời: đại diện cho hòa bình, sự thanh thản, thanh tao, tinh thần 

MÀU TRẮNG Màu sắc này đại diện cho ánh sáng, tự do, hòa bình, thanh lọc và một 

khởi đầu mới. Nói đến màu trắng là người ta liên tưởng đến sự tinh khiết, trí tuệ minh 

mẫn, sáng suốt, sự nhẹ nhàng, không bị trói buộc, không gây khó chịu, nóng giận hay tiêu 

cực. 

MÀU ĐỎ Là màu của lửa và máu, màu đỏ gắn liền với sức mạnh, quyền lực cùng với sự 

quyết tâm. Nó cũng là biểu tượng của sự đe dọa, nguy hiểm cũng như chiến tranh. Màu 

đỏ cũng là  màu của cảm xúc, của nhiệt huyết và của cả tình yêu. 

  XANH, TRẮNG, ĐỎ: TAM TÀI 

50  ngôi sao trên nền Xanh: 

6  hàng Dọc  có 5 ngôi sao 

5 hàng Dọc có 4 ngôi sao 

Có 9 hàng ngang 

Các số 5  ( Lẻ )  và 6 ( số Chẵn ) là cặp đối cực theo Dịch 1ý Âm Dương Hòa. 

Trên Quốc kỳ có 6 sọc trắng và 7 sọc đỏ 

6 / 7 cũng là cặp đối cực   Chẵn / Lẻ của Dịch lý Âm / Dương Hòa  

Số 9 là dương Cửu : Con Số mạnh nhất 

Con số linh thiêng 

Theo quan niệm xưa, số Lẻ thuộc Dương, số Chẵn thuộc Âm. Trong đó, 9 là con số lớn nhất 

trong dãy số Dương, nên được gọi là số Dương cửu, và chứa đựng ý nghĩa tốt lành. 
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Số 9 còn gắn liền với những giá trị Tâm linh, Tôn giáo như Cửu Huyền Thất Tổ trong tín 

ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên, chịu ảnh hưởng Nho giáo. 

 

7.- TRUNG HOA DÂN QUỐC  中华 民國 

 

Hình Tôn Trung  Sơn với  Chủ nghĩa Tam Dân 

Tưởng Giới Thạch: Cựu Tổng Thống Trung Hoa Dân quốc 

TAM DÂN CHỦ NGHĨA  

BIỂU TƯỢNG:   

DÂN TỘC ĐỘC LẬP, DÂN QUYỀN TỰ DO. DÂN SINH HẠNH PHÚC 

民族 独立   民權 自由   民生 幸福 

 

Tổng Thống Đài  Loan : Thái Anh Văn 

Đải Loan: Một dân số bằng 1 / 60  Dân số Lục địa  

mà dám đương đầu với  Trung cộng. 
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Cờ Trung Hoa Dân quốc ( Đài Loan ) 

“ Theo chử Nho, Quốc kỳ Đài Loan được gọi là Thanh Thiên, Bạch Nhật, Mãn Địa 

Hồng ( phồn thể: 青天, 白日, 滿 地 紅; giản thể: 青天, 白日, 满地红; bính âm: Qīng 

Tiān, Bái Rì, Mǎn Dì Hóng). Ba màu xanh, trắng và đỏ tượng trưng cho ba nguyên tắc 

của chủ nghĩa Tam Dân.    

Đảng kỳ của Quốc Dân đảng được đặt ở góc phía trên bên trái của quốc kỳ.” 

8.-   TRUNG CỘNG VÀ  VIỆT CỘNG 

中共 & 越共 

 

Mao Trạch Đông & Hồ Chí Minh 

       VĂN HÓA  DU MỤC  文 化 遊 牧 

BIỂU TƯỢNG CỦA   

Tinh thần: “ Mâu thuẩn thống nhất “ 矛盾 統一)  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_ph%E1%BB%93n_th%E1%BB%83
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E9%9D%92%E5%A4%A9
https://vi.wiktionary.org/wiki/,
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E7%99%BD%E6%97%A5
https://vi.wiktionary.org/wiki/,
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E6%BB%BF
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E5%9C%B0
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E7%B4%85
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_gi%E1%BA%A3n_th%E1%BB%83
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E9%9D%92%E5%A4%A9
https://vi.wiktionary.org/wiki/,
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E7%99%BD%E6%97%A5
https://vi.wiktionary.org/wiki/,
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E6%BB%A1
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E5%9C%B0
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E7%BA%A2
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_%C3%A2m_H%C3%A1n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Tam_D%C3%A2n


- 148 - 

 

Hành động: Tham tàn & Cường bạo  貪 殘 強 暴 

Cách mạng  Vô sản Dân chủ Nhân dân Chuyên chính 

 革命 民主人民專政 

Động lực Kách mạng: Hận Thù giai cấp  

恨 讎 階 級 

 

     

Cờ Trung Cộng: Thiên tử có 4 Chư hầu     VNDCCH:  Chư hầu thứ 5 ? 

Nền Cờ.    Mảu đỏ :   Là màu của lửa và máu, màu đỏ gắn liền với sức mạnh, quyền 

lực cùng với sự quyết tâm. Nó cũng là biểu tượng của sự đe dọa, nguy hiểm cũng như 

chiến tranh. Màu đỏ cũng  là  màu của cảm xúc, của nhiệt huyết và của cả tình yêu    

Máu Vàng  là màu của thân thiện ( Friendly ), phấn khởi  ( cheerfull ), sinh lực  (   

energy )   Quả  quyết, tích cực  ( positively ) 

Ngôi sao vàng lớn tượng trưng cho Thiên triều, 4 ngôi sao vàng nhỏ tượng trưng cho 4 

Chư   hầu :Tạng,  Hồi, Mông,  Mãn. Đây là tàn tích của Chế độ Nô lệ ngày xưa còn sót 

lại!;  

 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%BD
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9.- BIỂU TƯỢNG CỦA VNCH 

越 南 共 和 

 

Cớ vàng 3 sọc đỏ 

 BIỂU TƯỢNG CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ : CÂY TRÚC  

 (  Hư Tâm ) 

 

Đức tính của người Quân Tử: 君子 

NHÂN, NGHĨA, LỄ. TRÍ, TÍN 

仁 義 禮 智 信 

Hay 

NHÂN NGHĨA BAO DUNG  
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仁 義 包 容 

 

 Tổng Thống Ngô Đình Diệm    

QUỐC KỲ VIỆT NAM ( VNCH  ) 

国 旗  越 南 共 和 

 

Nền màu Vàng: Màu của Hành Thổ trong Ngũ hành. Hành Thổ là Vector equilibrium  

của Vũ trụ.  Hành Thổ cũng là nguồn Năng lượng Tình Thương  ( E = mc2 ) sáng tạo nên 

Vũ trụ và điều  phối tiết nhịp Hòa của Vũ tru. 

BA  SỌC TƯỢNG TRƯNG CHO TAM TÀI :  

THIÊN HOÀNG, ĐỊA  HOÀNG  VÀ NHÂN HOÀNG 

Kích thước của Lá  Cờ:  Ngang 2, Dọc 3 .   Tỷ  lệ  Dọc / Ngang = 3 / 2  . 

Nho gia gọi  là  “  Tham (3 ) Thiên ( Số  Lẻ )  lưỡng ( 2 )  Địa  ( số chẵn )  nhi ỷ số “, 

tức  là số phải tựa vào để giữ  thế Quân bình của các cặp đối  cực  [  số 2  là số Chẵn  ( 

thuộc Địa ) đầu tiên , số 3  ( thuộc Thiên ) là số Lẻ đầu tiên, nên 2 số 2, 3 được dùng làm 
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Tỷ lệ Hòa Quân bình ( Hòa ) của Thiên Địa, do đó mà  có Tỷ lệ Tình ( Thiên  ) / Lý  (  

Địa )  tương tham  là = 3 / 2 . 

3 ,  2  không là con số chính xác như con số khoa học, mà  rất co dãn, khi hai bên hành 

xử  với nhau thì  chỉ cần Tình nhiều hơn Lý  để hai bên đối thoại với nhau  hầu đạt  giải 

pháp Hòa. Mức độ Tình  Lý bao nhiêu là tùy thuộc vào mức độ Tình Lý của  từng cá  

nhân, từng hoàn cảnh từng trường hợp  . . . , nhưng Tình phải nhiều hơn Lý để hai bên 

chịu ngồi lại đối thoại  với nhau.  

2 – 3 , 5 (  2+ 3 = 5  )  là Bộ huyền số về Cơ cấu của Việt Nho: Văn Hóa Việt Nam 

TỔNG KẾT 

Tất cả Hình / Tượng trong các Chương trên đều là Biểu tượng bằng Hình ẩn tàng một ý 

nghĩa quan trọng, Hình là bất cứ cái gì  Cụ thể  có mang theo cái  Tượng trừu  tượng, 

môt bên hiển lộ,  một bên tế vi ẩn tàng , nhưng  “ Hiển / Vi vô gián  “: Cái Hiện rõ ra bên 

ngoài, và cái tế vi ẩn tàng bên trong không  xa cách nhau mà  là Lưỡng nhất ( Dual unit 

),chúng ta chi có thề  tìm hiểu bằng cách  “ xem  Mặt mà  bắt Hình dong “, hay “ con 

Người làm sao, Bào hao ( tiếng thét) làm vậy “ .Nho gọi la  “ Hữu ư Trung  tất Hình  

ư Ngoại “ . Các Tiên Nho đã  tóm tắt tất cả vào hai câu : “ Tại Thiên thành Tượng, tại 

Địa thành  Hình” ( T D. )  

TÓM LẠI 

HUYỀN  / TẪN, VIÊN  / GIÁC, ALPHA / OMEGA, THÁI CỰC ÂM / DƯƠNG 

đều là Nhất Lý ( Ultimate Supreme )  của Vạn giáo. 

Đó mới chỉ là Biểu tượng về Nguồn Tâm linh, còn về  Nội dung thì có phần khác 

nhau. 

VI.- BIỂU TƯỢNG CÁC TÔN GIÁO NHỎ 

Tinh thần các Tôn giáo khác đều có Bản chất Hòa, cũng có những Biểu tượng  mang giá 

trị vĩnh hằng,  rất tiếc chúng tôi không có đủ Tài liệu, nên không dám đề cập. 

Xin được miễn thứ. . 
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CHƯƠNG NĂM 

PHẦN TƯƠNG ĐỒNG 相同 VÀ DỊ BIỆT異別 GIỮA 

VIỆT NHO 粤儒 & THÁNH KINH 聖經 KITÔ GIÁO基督教 

VIỆT NHO  HỌC HỎI THÁNH KINH CỰU ƯỚC 舊約 

Theo tinh thần “ Vạn giáo nhất lý “, lần theo các chương mục của Thánh Kinh, chúng 

tôi mạo muội tìm ra các mối liên hệ giữa Văn hoá Việt (đúng hơn là Việt Nho ) và Thánh 

Kinh, để người Việt Nam chúng ta sống gần với Thánh kinh hơn và ngược lại những 

người Kitô giáo cũng dễ đi vào lòng Dân tộc. Không biết là do “ Tiềm thức công thông 

nhân loại”  hay là do sự giao lưu Văn hoá, mà có sự gặp gỡ này. 

Sống trong chế độ CS vô thần, các Tôn giáo là đối tượng mà CS cố tâm bách hại nhằm 

tiêu diệt cho được, về mặt tiêu cực thì các tôn giáo phải chịu nhiều khốn khó đau 

thương, nhưng về mặt   tích cực thì đây là “ dịp đặc biệt “  mà  một mặt giúp cho các 

tôn giáo rán vươn lên cho được thêm tinh tuyền, mặt khác giúp cho tôn giáo đi sâu vào 

lòng Dân tộc mà cứu Dân giúp Nước. 

SÁCH  SÁNG THẾ 

( Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản 1994 : Phúc Âm Giăng ( Gioan  ) 

 

I.- SÁNG TẠO VŨ TRỤ. 

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có 

hình dáng rõ rệt.   Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động 

trên mặt nước ( I). Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. 

Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh 

sáng là Ngày và Bóng tối là Đêm.     

Đêm ngày qua đi, hết ngày thứ Nhất. 

Thượng Đế phán: “ Phải có Khoảng Không phân cách nước với nước”   Vậy Thượng Đế 

tạo ra khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. “ 

Thượng Đế gọi Khoảng không là Trời.    

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Hai. 

Thượng Đế phán: “ Nước dưới Trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất  hiện” liền có như 

thế. Thượng Đế gọi bãi khô là Đất, nước tụ lại là Biển. Thượng Đế rât hài lòng. 

Thượng Đế phán: “ Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tuỳ theo loại, cây kết quả có 

Hạt tuỳ theo loại “ liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng.  
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Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Ba. 

Thượng Đế phán: “ Phải có các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, phân biệt Ngày  

Đêm, chỉ định Thì tiết Ngày và Đêm “  liền có như thế. Thượng Đế làm ra hai thể Sáng 

lớn. Thể sáng hơn trị vì ban Ngày , thể Sáng nhỏ hơn trị vì ban Đêm. Ngài cũng tao nên 

tinh tú .  Thượng Đế đặt các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, cai quản ngày đêm, 

phân biệt Ánh sáng và bóng Tối. Thượng Đế rất hài lòng.    

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Tư 

Thượng Đế phán: “ Nước phải có thật nhiều cá, trên mặt đất phải có chim bay lượn “.  

Thượng Đế tạo ra các giống cá dưới biển, các loài cá khác và các loài chim.   Thượng Đế 

rất hài lòng ban phúc cho chung và bảo: “ Hảy sinh sản tăng thêm cho đấy dẫy nước biển, 

các loài chim hãy tăng thêm nhiều  trên đất.  

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Năm 

Thượng Đế phán: “Đất phải sinh các loài động vật : gia súc bò sát và thú rừng tù theo loại 

“,  liền có như thế. Thượng Đế tạo ra các loài dã thú, các loài gia súc và các loài bò 

sát. Thượng Đế rất hài lòng.   

II.- Sáng tạo Nhân loại 

Thượng Đế phán: “ Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống 

Chúng ta, để quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên Trời cùng các loài gia súc, 

dã thú và bò sát trên mặt đất “ .   

Vậy Thượng Đế sáng tạo ra loài Người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng 

Đế, Ngài dựng nên loài Người.  Ngài bảo: Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu 

và chinh phục đất đai. Hãy cai quản loài cá dưới biển, loài chim trên trời và thú vật trên 

mặt đất.  

Thượng đế dạy: “ Này ta cho các con mọi loài cây kết quả có hạt, dùng làm lương thực. 

Ta cũng ban cỏ xanh làm cho lương thực cho các loài thú dưới đất, loài chim trên trời. 

Thưọng Đế nhìn xem mọiloài Ngài đã sáng tạo; tấtcả đều tốt đẹp.   

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ  Sáu 

III.- THIẾT LẬP VÀ THÁNH HOÁ LỄ CUỐI TUẦN 

Như thế Trời Đất và vạn vật đã sáng tạo xong. Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn 

tất.Thượng Đế nghỉ mọi việc. 

Thượng Đế ban phúc và thánh hoá ngày Thứ Bảy. 

Đó là sự tích Thượng Đế hằng hữu sáng tạo Trời Đất.  Khi Thượng Đế mới sáng tạo Trời  

Đất chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và 

Thưọng Đế hằng hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng, tuy 

nhiên hơi ẩm từ đất bay lên tưới khắp mặt đất. 
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Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên Người, hà khí vào lỗ mũi, thì người có sự 

sống.” 

Để có thể phân biệt được sự Dị và Đồng giữa Việt Nho và Thánh Kinh ta phải nhờ đến 

cơ cấu và ý nghĩa của Ngũ hành. 

B.-  NGŨ HÀNH : TẠO HÓA LƯ 造化爐 THEO VIỆT NHO 

Thánh Kinh thì được Chúa Giê-su mạc khải với bốn thánh: Mã thi, ( Mat thêu ) Mác Cô, 

Luca và Giăng ( Gioan ) viết lại.  

Còn Ngũ Hành thì được tìm thấy xa nhất trong thiên Nghiêu Điển, cũng như dấu vết 

trong Chữ Nghệ của Nghệ An xứ.   

Trong sách “ Hùng Vương Sự tích Ngoc phả Cổ truyền “ có lời rằng : “ Vua Kinh 

Dương vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên sơn, lập độ ở phía Hoan 

Châu thuộc Nghệ An xứ “ . Chữ Nghệ ở đây không còn mang nghĩa địa dư mà là nghĩa 

nguồn gốc:  chữ Nghệ 乂 gồm nét phẩy và nét mác giao thoa, hay cặp đối cực Phẩy / 

Mác giao thoa, nền tảng của Dịch lý, chữ Nghệ cũng là  một dạng của thập tự nhai : ╋. 

Thập tự nhai là con đường thông nhiều ngả, từ giữa thông ra 4 phía.  Phương Đông và 

Phương Tây chỗ nào cũng đều có Thập tự nhai, Thập tự nhai cũng là biểu tượng Thánh 

giá của Kitô giáo. 

Ngày xưa chữ Ngũ ( Ngũ hành ) cũng viết giống như Thập tự nhai  ( ╋:五) 

Ta thấy có sự tiến triển từ chữ Nghệ qua chữ Ngũ tới Thập tự nhai tới Ngũ hành.  

I.-  NGŨ HÀNH 

 

 
 

Hình Thập tự nhai ( Ngũ hành ) lấy từ đồ gốm Samrongsen ( Bắc Thái ) cùng loại với 

Đông Sơn. 

 

2 

↑ 

3 ← 5 → 4 

↓ 

1 

Số độ Ngũ hành 
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Hỏa 

| 
Mộc—Thổ—kim 

| 

Thủy 

Đồ hình Ngũ hành 

II.-  ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH : THUỶ / HỎA - THỔ - MỘC / KIM 

 

Các cặp đối cực đối xứng qua Thổ; Mộc / Kim: Cặp đối cực cũng đối xứng qua Thổ.  

Trước hết nên hiểu chữ Hành, Hành không phải là tố chất như bốn tố chất ( element ) của 

Tây phương.  Mà hành có thể xem như lưu chất ( fluid ) có thể di chuyển và tác hành  với 

các hành khác để đạt thế quân bình động mà biến hoá  nhờ sự điều phối của Thổ. 

Hành Thổ không phải là Hành mà cũng không là Đất, là vật chất, ( Thổ : Hành vô 

Hành, Địa vô Địa ) . Để có thể  hiểu rõ ta dùng đồ hình sau : Nếu ta tách các ô mà: “Ô 2 

hay Hỏa, Ô 3 hay Mộc, Ô  4 hay Kim, Ô  1 hay Thuỷ” thì ô số 5 ở giữa trống không, nên 

các ô xung quanh tượng trưng cho Hữu và Hành Thổ ở trung cung trống không 

tượng trưng cho Vô.    Vô có khả năng điều phối các cặp đối cực giao thoa với nhau. 

 

Chúng ta có thể liên tưởng  Ngũ hành tương tự như Time – Space – Continuum của 

Einstein, trong đó cặp Thủy / Hỏa trên trục Tung tượng trưng cho Time, cặp Mộc / 

Kim trên trục Hoành  cho Space, còn hành Thổ  cho Black Hole. 

( Xem SPACE.com. Warping Time and Space ) 

Hố đen ( Black Hole ) làm cho Hai mô nền tảng Thời gian và Không gian biến thành 

hai loại sợi Dọc Ngang đan kết với nhau mà tạo nên Thời không Liên  ( Time – 

Space – Continuum  (  時 空 連  ), mà sinh ra Vũ trụ, van vật. 
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Ngũ hành  chính là nguồn Năng lượng Tình Thương tạo nên Vũ trụ, hành Thổ có 

số độ là số 5   là vector equilibrium  điều phối sự quân bình của Vũ trụ.  ( Chúng tôi đã 

giải thích nhiều chỗ trong Bộ sách .) 

Những câu  trong Sách Sáng thế làm chúng ta liên tưởng tới Việt Nho :      

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có 

hình dáng rõ rệt.   Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động 

trên mặt nước ( I). Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. 

Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh 

sáng là Ngày và Bóng tối là Đêm. “ 

Câu:  “ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không 

có hình dáng rõ rệt “, tương tự như câu: Hỗn mang chi sơ. 

( Truyện Ông Bàn Cổ ) 

Câu :Bóng tối che mặt vực thẳm và  “ Thánh Linh Thượng Đế  “ tác độngtrên  “ 

mặt Nước   “ làm chúng ta liên tưởng tới trục Tung ” Thuỷ / Hỏa “ của Ngũ hành:   

 “ Thánh Linh Thượng đế “  là Hỏa: Nguồn năng lượng Tình Thương : Chúa Thánh 

Thần.      Mặt nước là  Thuỷ’  

“ Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng Đế rất 

hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày và 

Bóng tối là Đêm “ :    

Câu này tương tự như  câu : Thỉ  phán  Âm  ( Bóng Tối  ) Dương  ( Ánh  Sáng ) 

III.- SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH: 1, 2,  5, 3, 4 
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Cách đánh số các số trong Ngũ hành: Trước tiên nên biết các cặp đối cực của các số Lẻ 

Chẵn: 1 và 2, 3 và 4 đều đối xứng qua trung cung hành Thổ: số 5.    Chỗ ta đứng ghi số 1 

( tức phương Bắc ), trước mặt nhìn về hướng Nam ( Viêm phương hành Hỏa thuộc Viêm 

tộc ) ghi số 2,  ngược chiều đồng hồ ( phía Tay trái : Tả nhậm ) ghi số 3 và ngang qua số 

5 ghi số 4. 

Đây là những Huyền số, không phải là số toán học để đo đếm, mà các loại Số lẽ Chẵn 

mang ý nghĩa  Văn Hóa.  

Các số Lẻ tượng trưng cho Thiên, Tinh thần, Tình, phẩm, trừu tượng, Thời gian, Vô hạn . 

. Thuộc Dương.  

Các số Chẵn tượng trưng cho Địa, Vật chất, Lý, Lượng,  Cụ thể, Không gian, Hữu hạn. . 

.  thuộc Âm. 

Nhân gồm cả Thiên / Địa, Lẻ ( Cơ: 奇 ) / Chẵn (  Ngẫu: 偶   ), Năng / Sở . . . 

Ta có các cặp đối cực: Thiên / Địa; Tinh thần / Vật chất; Phẩm / Lượng; Trừu tượng / Cụ 

Thể; Thời gian / Không gian; Vô hạn / Hữu hạn. . . 

Năng là cái khả năng, cái có thể . 

Nghĩa rộng là ý chỉ cho chủ thể. 

Sở là đối tượng của Năng. 

Nghĩa rộng là ý chỉ cho khách thể, chỉ đối tượng bên ngoài. 

Trong số độ Ngũ hành ta có các cặp đối cực 1-2,   2-1;   3-2;  2-3,  1-4,  4-1. 

Trong các cặp đối cực  thì sự cách biệt  giữa hai đối cực 2 / 3 là ít nhất, nên có thể xô 

đẩy, níu kéo nhau, cứ dằng co nhau, không bên nào có thể thắng, chỉ đạt thế quân bình 

động  ( chữ Nho gọi là tương thôi ) mà biến hoá . Như vậy không phải cặp đối cực nào 

cũng đạt được thế quân bình. 

Theo Việt Nho thì tỷ lệ phân cách là 2 / 3 là tỷ lệ quân bình (  Xét theo lãnh vực Ngoại 

hay : Dụng ) . Đây là tỷ lệ tương quan về sức lực “Âm Dương  tương thôi “ . 

Còn Hán Nho thì tỷ lệ phân cách là 3 / 2 ( thuộc lãnh vực Nội hay: Thể  ). Đây là tỷ lệ 

phân cách trong cách hai bên hành xử trong cuộc sống với nhau. nghĩa là Tình 3 lý 2, có 

Tình nhiều hơn thì không xa nhau, mà cũng có lý vùa đủ thì mới hoà với nhau. 

Các con số 2, 3  rất co dãn, không phải là con số toán học, tuỳ theo trường hợp mà mức 

độ khác nhau, miễn là Tình nhiều hơn Lý. 

Người ta cũng dùng số độ của những cặp đối cực này  để tượng trưng  cho các nền Văn 

hóa: 

Nền văn hoá Đông – Nam là 3 -2  ( Tình 3 lý 2: Tính / Lý tương tham  ) , nền Văn hoá Ấn 

Độ là 4 – 1 ( 4 Tinh thần, 1 Vật chất ) , của Tây Âu là 4 – 1.( 4 Vật chất, 1 Tinh thần )  
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V.- Ý NGHĨA CÁC ĐỐI CỰC TRONG NGŨ HÀNH: 

THUỶ /HỎA. MỘC / KIM, THỔ 

THEO VIỆT DỊCH:  

Thủy là “ vạn vật chi nguyên “: tức là nguồn ngốc của  Vạn vật, nước có trong các sinh 

vật, và nhất là trong cơ thể con người thì nước chiếm đến 70%, có lẽ vì vậy mà dùng 

hành Thủy tượng trưng cho Vật chất.    

Hoả là lửa tức là một dạng năng lượng, tương trưng cho Tinh thần, khi suy tư con 

Người cũng phát ra làn sóng, tức là là năng lượng . Vậy đối với con Người cặp Thủy / 

Hỏa tượng trưng  cho Vật chất /  Tinh thần ).   

Mộc  là cây cối  tượng trưng cho Sinh vật 

Kim là Kim khí tượng trưng cho khoáng chất. 

Vậy 4 hành xung quanh tượng trưng cho Thế giới Hiện tượng hay Hữu 

 

Hình số độ Ngũ hành 

Trong hình số độ Ngũ hành, nếu ta tách 4 ô số 1, 2, 3, 4 thì ô số 5 ở giữa trống không 

Vậy: Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con Người, 

nên con Người có gốc Tâm linh.. 

Vô cũng là nguồn Năng lượng Tình Thương   [ E = mc2.  Einstein  ] tạo nên Vũ trụ 

và  vận hành thế quân bình trong Vũ trụ ( Cosmic  rhythm ).  

Nguồn Năng lượng Tình Thương  chính là Thượng Đế, 

Thượng Đế là Tình Thương 

( Xem thư của Einstein gởi cho con gái Lìersel ) 

Số 5 ( mystical angel number ) của hành Thổ lại là số quân bình ( number of balance ) 

của Vũ trụ. 

Vòng trong ( 1,2, 5, 4, 5 ) và  vòng ngoài  ( 6, 7,  5 , 8, 9 ) của Ngũ hành 

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Gậy Thần 9 đốt ]  được kết thành Lạc Thư. 
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Lạc Thư  là một Ma phương  ( matrix ) trong Toán học có Tổng số 3 con số theo chiều 

nào cũng bằng 15. 

Lạc Thư chính là vector { 3 x 3 },  có tên la Vector equilibrium:Vector Quân thiên 

trong Vũ trụ. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9: 

9 đốt Gậy Thần ( : Vòng Trong & Vòng ngoài )  

 

Lạc thư là Ma trận   ( Matrix :孖 陳 )  ? 

Hình Lạc Thư  洛 書 ( 濼 越 ) 

Các số Lẻ:  1 9  5   3 7 được xếp theo Thập tự nhai vuông góc 

Cac số Chẵn :  2  4  5   6  8  được xếp theo Thập tự nhai chéo góc cùng Tâm. 

Khi nối kết các số Lẻ chẵn theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn và cho xoay ngược 

chiều, các số Lẻ Chẵn đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. 
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LẠC THƯ CŨNG LÀ MỘT TẠO HÓA LƯ  

 

 

Thập tự nhai vuông góc và chéo góc cùng Tâm của Ngũ hành  

là gốc của Vector equilibrium . 

Tất cả mọi hình đều đối xứng qua Tâm, nên luôn cân bằng 

 

Còn Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con Người, 

nên con Người có gốc Tâm linh. 

 Hỏa          THIÊN:天 

 THỔ   →   NHÂN: 人 

Thủy          ĐỊA: 地 

                        

Như vậy 4 hành xung quanh tượng trưng Thế giới Nhị phân: Thế giới hiện tượng biến 

hoá  theo Dịch lý, tức là sự biến hoá do các cặp đối cực tương thôi ( Âm Dương tương 

thôi ).  

CHỮ VIÊN: VÃN VÀ VẠN: LẠCTHƯ MINH TRIẾT  

Chữ Viên chỉ cuộc sống viên mãn tròn đầy, gồm cả Vãn lẫn Vạn.  

Viên = Vãn + Vạn 
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  Vãn: nhà Phật                   Vạn: Đức Quốc xã 

        Chữ Viên = Chữ Vãn ( Tả nhậm: anti- clocke wise ) + Chữ Vãn ( Hữu nhậm: clock wise) 

 

 

 

 

 

 

4 ━  9      2 

          ∣       ∣ 
3  ━ 5 ━ 7 

                                                                               ∣       ∣ 
 8       1 ━ 6 

 

Mạch nối  hình chữ Vãn:  Ngược Kim Đồng hồ : Tả nhậm ( Thuận Thiên ) 

 

4        9  ━  2 

                                                                               ∣        ∣ 
3  ━ 5  ━ 7 

           ∣        ∣ 
8 ━   1       6 

Mạch nối Hình chữ Vạn:  Cùng chiều Kim Đồng hồ : Hữu nhậm  ( Nghịch Thiên ) 

 

 
Chữ Viên = Chữ Vãn + Chữ Vạn  

Viên: 圆  =  Vãn 卐  ( Tả nhậm)  +   Vạn 卍 ( Hữu nhậm ) 

 

Khi các số Lẻ / số Chẵn được quay  theo chiều Chữ Vãn ( Tả nhậm ) và chữ Vạn ( 

Hữu nhậm ), các cặp đối cực Số Lẻ / số Chẵn đan kết với nhau cá biệt hóa mà sinh ra 

Vạn vật.  
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Chữ Viên cũng  như  Ngũ hành đều là nguồn Sinh Sinh Hoá Hóa của  Vũ trụ, cũng 

tương đương với Time - (số Lẻ ) / Space - ( số Chẵn ) Continuum của Einstein. 

( Xem Lạc Thư Minh Triết của Kim Định và 

Warping Time and Space trên SPACE.com ) 

Vãn là Tu thân cho đến độ coi sống chết như nhau ( tức đắc Đạo ).   

Vạn là toả ra cùng khắp hết đến độ “ Tế thế An bang “, tức là việc Thiện việc Nghĩa 

lớn lao hơn hết có thể có ở Đời.   Chữ Viên chỉ có ở Việt Nho cũng như ý tưởng Tế thế 

An bang vậy . 

 

VI.-  Ý NGHĨA KHÁC CỦA NGŨ HÀNH 

Trục dọc ∣ gọi là trục Chí hay trục Thiên Địa ( mùa Hạ: Ngày dài hơn, đại diện cho 

Thiên, mùa Đông: Đêm dài hơn, đại diện cho Địa ) , trục Ngang  ― gọi là trục Phân hay 

Trục Nhân. ( mùa Xuân, mùa Thu: Ngày đêm bằng nhau, đại diện cho Nhân ), hai trục 

giao nhau tạo nên Thập Tự nhai  ╋, do đó mà việc thờ  cúng Tổ tiên được tổ chức vào 

hai mùa Xuân, Thu, ( thuộc Nhân ).  

Ta cũng có thể  coi : “ Nhân “ là sự giao thoa của cặp đối cực Thiên Địa. Nho bảo” 

Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức, Âm Dương Chi giao, Quỷ Thần chi hội. . . < Lễ  Vận 

>“ 

Ngày xưa Tổ tiên chúng ta dùng Thập tự nhai để giải thích sự quân bình động của các 

cặp đối cực. Đó là  Dịch lý: nguồn gốc của Tiến hoá, trường tồn, Thái hòa.  

Nếu nghiên cứu kỹ Ngũ hành thì ta thấy những  quảng diễn về đồ hình Ngũ hành về Cơ 

cấu Thời và Không gian cũng có liên hệ với các trang trong Thánh Kinh. 

Việt Nho gồm hai Biểu tượng: Đồ hình Ngũ hành và Số đô Ngũ hành  và nét Gấp đôi   ( 

twofoldness )  cũng la Biểu tượng của Triết lý An vi.. 

Chúa  Giê- su thì Rao giảng bằng Dụ Ngôn  tức là cũng là một loại Biểu tượng phổ 

biến,  cụ thể, đơn giản, dễ hiểu  như người Gieo giống (  t  Mt 13, 1-9 ‘ Hạt Cải ( 13, 

31 -32 )  cây cỏ Lùng   13, 2 4 – 30 ),cây Nho ( Ga,  15 -18  ) Nắm men ( 13, 33 ); Ngọc 

qúy ( 13, 45 -46 ); chiếc lưới ( 13, 47 – 50 ) ; Kho tàng chôn dấu ( 13, 44 ) 4 loại đất 

trên đó hạt Giống rơi xuống chỉ 4  hạng người tiếp nhận lời Chúa ,  

Đức Phật cũng dùng cách thuyết pháp tương tự.  

VII.- CÁCH LÀM DẤU THÁNH GIÁ ( HOLY CROSS) 聖架  

THEO NGŨ HÀNH 

Để  luôn luôn nhớ tới Màu nhiệm Chúa Ba Ngôi, khi khởi đầu làm bất cứ việc gì, Giáo 

dân đều làm Dấu Thánh gía.    khi làm dấu Thánh  giá  thì dùng ngón giữa của Tay 

phải, lần lượt nhấn vào Trán ( 2 ), vào Ngực ( 1 ), rồi vào vai Phải ( 3 ) và vai Trái ( 4 ). 

Đây cũng là cách dùng khung Ngũ hành để nhớ tới Mầu nhiệm Chúa Ba ngôi.  
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2 

3    ┼   4 

1 

Cách làm Dấu từ 2 tới 3 là lối đi thuận chiều với Kim Đồng hồ tức là theo Hữu nhậm: 

Du mục. 

Theo tinh thần Việt Nho thì Ngũ hành là Bộ máy huyền vi của Vũ trụ hay Tạo Hóa Lư, 

nếu làm dấu để tôn vinh Tạo Hóa lư , thì ta lại dùng ngón giữa của Tay Trái ( Tả nhậm ) 

làm Dấu từ 2 đến 1 , rồi từ 3 tới 4. Đây là hướng Tả nhậm, tức là hướng Thuận Thiên: 

Nông nghiệp.Các Tín đồ Chính Thống giáo cũng làm dấu theo chiều Tả nhậm.  

C.- NHỮNG ĐỒNG DỊ GIỮA SÁNG THẾ KÝ 創世記 

VÀ BỘ MÁY HUYỀN CƠ NGŨ HÀNH 玄機五行 

I.- LỐI NHÌN BIẾN HÓA变化 

THEO SỰ TƯƠNG THÔI  相 推 CỦA CÁC ĐỐI CỰC 對極 

Trong khung Ngũ hành cả đồ hình lẫn số độ được coi như là Tạo Hóa lư -  bộ máy huyền 

vi để giải thích sự tương tác giữa các đối cực - (Âm Dương tương thôi “ trong Vũ trụ, 

đúng hơn là trong Thế giới Hiện tượng, tức là thế giới Nhị phân tương đối.) 

Theo Einstein thì hai đối cực Thời gian và Không gian là hai mô căn bản đan kết với 

nhau thành Thời – Không Liên ( Time – Space – continuum.  Xem SPACE.com. Warping 

Time and Space ) mà sinh vạn vật. 

Theo Lạc thư của Lạc Việt thì các số Lẻ và số Chẵn được phân bố theo 4 hướng và 4 

phương và xoay theo hai chiều Vãn ( Tả nhậm ) và Vạn ( Hữu nhậm ) , cá biệt hóa mà 

sinh ra vạn vật. 

Nói tóm lại Thượng Đế tạo ra thế giới Hiện tượng tương đối với nguồn sinh sinh hoá  của 

Vũ trụ qua các cặp đối cực: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực, nhụy Cái / Nhụy Đực.. . . 

Giữa Việt Nho và Thánh kinh chỉ khác nhau ở chỗ thứ tự cặp đối cực; ở Việt Nho theo Tả 

nhậm nên đặt theo thứ tự Gái / Trai, còn trong Thánh Kinh thì theo Hữu nhậm theo thứ 

tự Adam / Eva hay Trai / Gái.   

III.- VŨ TRỤ QUAN CỦA KITÔ GIÁO: SÁNG THẾ KÝ 

Theo Sáng Thế ký thì Thế giới này được sáng tạo là do quyền phép của Thượng Đế, Ngài 

chỉ phán ra một Lời là mọi Tạo vật được dựng nên để cho con Người cai quản, đáp lại 

con Người phải tôn vinh thờ phượng Ngài, sống Vâng theo Ý Ngài mà hưởng Hạnh phúc.    
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VIỆT NHO  HỌC HỎI THÁNH KINH CỰU ƯỚC 

Theo tinh thần “ Vạn giáo nhất Lý “, lần theo các chương mục của Thánh Kinh, chúng 

tôi mạo muội tìm ra các mối liên hệ giữa Văn hoá Việt (đúng hơn là Việt Nho ) và Thánh 

Kinh, để người Việt Nam chúng ta sống gần với Thánh kinh hơn và ngược lại những 

người Kitô giáo cũng dễ đi vào lòng Dân tộc. Không biết là do “ Tiềm thức công thông 

nhân loại”  hay là do sự giao lưu Văn hoá, mà có sự gặp gỡ này. 

Sống trong chế độ CS vô thần, các Tôn giáo là đối tượng mà CS cố tâm bách hại nhằm 

tiêu diệt cho được, về mặt tiêu cực thì các tôn giáo phải chịu nhiều khốn khó đau 

thương, nhưng về mặt   tích cực thì đây là “ dịp đặc biệt “  mà  một mặt giúp cho các 

tôn giáo rán vươn lên cho được thêm tinh tuyền, mặt khác giúp cho tôn giáo đi sâu vào 

lòng Dân tộc mà cứu Dân giúp Nước. 

A.- SÁNG THẾ 

( Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản 1994 : Phúc Âm Giăng ( Gioan  ) 

 

I.- SÁNG TẠO VŨ TRỤ. 

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình 

dáng rõ rệt.   Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động trên mặt 

nước ( 1). Thượng Đế phán: “ Phải có Ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng Đế 

rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày và 

Bóng tối là Đêm.     

Đêm ngày qua đi, hết ngày thứ Nhất. 

Thượng Đế phán: “ Phải có Khoảng Không phân cách nước với nước”   Vậy Thượng Đế 

tạo ra khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. “ 

Thượng Đế gọi Khoảng không là Trời.    

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Hai. 

Thượng Đế phán: “ Nước dưới Trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất  hiện” liền có như 

thế. Thượng Đế gọi bãi khô là Đất, nước tụ lại là Biển. Thượng Đế rât hài lòng. 

Thượng Đế phán: “ Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tuỳ theo loại, cây kết quả có 

Hạt tuỳ theo loại “ liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng.  

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Ba. 

Thượng Đế phán: “ Phải có các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, phân biệt Ngày  

Đêm, chỉ định Thì tiết Ngày và Đêm “  liền có như thế. Thượng Đế làm ra hai thể Sáng 

lớn. Thể sáng hơn trị vì ban Ngày , thể Sáng nhỏ hơn trị vì ban Đêm. Ngài cũng tao nên 

tinh tú .  Thượng Đế đặt các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, cai quản ngày đêm, 

phân biệt Ánh sáng và bóng Tối. Thượng Đế rất hài lòng.    

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Tư 
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Thượng Đế phán: “ Nước phải có thật nhiều cá, trên mặt đất phải có chim bay lượn “.  

Thượng Đế tạo ra các giống cá dưới biển, các loài cá khác và các loài chim.   Thượng Đế 

rất hài lòng ban phúc cho chung và bảo: “ Hảy sinh sản tăng thêm cho đấy dẫy nước biển, 

các loài chim hãy tăng thêm nhiều  trên đất.  

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Năm 

Thượng Đế phán: “Đất phải sinh các loài động vật : gia súc bò sát và thú rừng tù theo loại 

“,  liền có như thế. Thượng Đế tạo ra các loài dã thú, các loài gia súc và các loài bò 

sát. Thượng Đế rất hài lòng.   

II.- SÁNG TẠO NHÂN LOẠI 创造人類 

Thượng Đế phán: “ Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống Chúng ta, 

để quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên Trời cùng các loài gia súc, dã thú và bò 

sát trên mặt đất “ .   

Vậy Thượng Đế sáng tạo ra loài Người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng 

Đế, Ngài dựng nên loài Người.  Ngài bảo: Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu 

và chinh phục đất đai. Hãy cai quản loài cá dưới biển, loài chim trên trời và thú vật trên 

mặt đất.  

Thượng đế dạy: “ Này ta cho các con mọi loài cây kết quả có hạt, dùng làm lương thực. 

Ta cũng ban cỏ xanh làm cho lương thực cho các loài thú dưới đất, loài chim trên trời. 

Thưọng Đế nhìn xem mọiloài Ngài đã sáng tạo; tấtcả đều tốt đẹp.   

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ  Sáu 

III.- THIẾT LẬP VÀ THÁNH HOÁ LỄ CUỐI TUẦN 

Như thế Trời Đất và vạn vật đã sáng tạo xong. Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn t

 ất.Thượng Đế nghỉ mọi việc. 

Thượng Đế ban phúc và thánh hoá ngày Thứ Bảy. 

Đó là sự tích Thượng Đế hằng hữu sáng tạo Trời Đất.  Khi Thượng Đế mới sáng tạo Trời  

Đất chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và 

Thưọng Đế hằng hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng, tuy 

nhiên hơi ẩm từ đất bay lên tưới khắp mặt đất. 

Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên Người, hà khí vào lỗ mũi, thì người có sự 

sống.” 

Để có thể phân biệt được sự Dị và Đồng giữa Việt Nho và Thánh Kinh ta phải nhờ đến 

cơ cấu và ý nghĩa của Ngũ hành. 

B.- TẠO HÓA LƯ  造化罏 THEO VIỆT NHO 

Thánh Kinh thì được Chúa Giê-su mạc khải và bốn thánh: Mã thi, ( Mat thêu ) Mác Cô, 

Luca và Giăng( Gioan ) viết lại.  
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Còn Ngũ Hành  là Lò Tạo Hóa thì được tìm thấy xa nhất trong thiên Nghiêu Điển, cũng 

như dấu vết trong Chữ Nghệ của Nghệ An xứ.   

Trong sách “ Hùng Vương Sự tích Ngoc phả Cổ truyền “ có lời rằng : “ Vua Kinh 

Dương vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên sơn, lập độ ở phía 

Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ “ . Chữ Nghệ ở đây không còn mang nghĩa địa dư mà là 

nghĩa nguồn gốc:  chữ Nghệ 乂 gồm nét phẩy và nét mác giao thoa, hay cặp đối cực 

Phẩy / Mác giao thoa, nền tảng của Dịch lý, chữ Nghệ cũng là  một dạng của thập tự 

nhai : ╋. 

Thập tự nhai là con đường thông nhiều ngả, từ giữa thông ra 4 phía.  Phương Đông và 

Phương Tây chỗ nào cũng đều có Thập tự nhai, Thập tự nhai cũng là biểu tượng Thánh 

giá của Kitô giáo. 

Ngày xưa chữ Ngũ ( Ngũ hành ) cũng viết giống như Thập tự nhai  ( ╋:五) 

Ta thấy có sự tiến triển từ chữ Nghệ qua chữ Ngũ tới Thập tự nhai tới Ngũ hành.  

I.-  NGŨ HÀNH 

 

 
 

Hình Thập tự nhai ( Ngũ hành ) lấy từ đồ gốm Samrongsen ( Bắc Thái ) cùng loại với 

Đông Sơn. 

2 
↑ 

3 ← 5 → 4 
↓ 

1 

Số độ Ngũ hành 

 
Hỏa 

| 
Mộc—Thổ—kim 

| 

Thủy 

 

Đồ hình Ngũ hành 

II.-  ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH : THUỶ / HỎA. MỘC / KIM, THỔ 

Cách đánh số các số trong Ngũ hành: Trước tiên nên biết các cặp đối cực của các số Lẻ 

Chẵn: 1 và 2, 3 và 4 đều đối xứng qua trung cung hành Thổ: số 5.    Chỗ ta đứng ghi số 1 
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( tức phương Bắc ), trước mặt nhìn về hướng Nam ( Viêm phương hành Hỏa thuộc Viêm 

tộc ) ghi số 2,  ngược chiều đồng hồ ( phía Tay trái : Tả nhậm ) ghi số 3 và ngang qua số 

5 ghi số 4. 

Thủy / Hỏa : cặp đối cực đối xứng qua Thổ; Mộc / Kim: Cặp đối cực cũng đối xứng qua 

Thổ.  Trước hết nên hiểu chữ Hành, Hành không phải là tố chất như bốn tố chất ( 

element ) của Tây phương.  Mà hành có thể xem như lưu chất ( fluid ) có thể di chuyển và 

tác hành  với các hành khác để đạt thế quân bình động mà biến hoá  nhờ sự dung hóa 

của Thổ. 

Hành Thổ không phải là Hành mà cũng không là Đất, là vật chất, ( Thổ : Hành vô 

Hành, Địa vô Địa ) . Để có thể  hiểu rõ ta dùng đồ hình sau : Nếu ta tách các ô mà: “Ô 2 

hay Hỏa, Ô 3 hay Mộc, Ô  4 hay Kim, Ô  1 hay Thuỷ” thì ô số 5 ở giữa trống không, nên 

các ô xung quanh tượng trưng cho Hữu và Hành Thổ ở trung cung trống không tượng 

trưng cho Vô.    Vô có khả năng dung hợp giúp cho các cặp đối cực giao thoa với nhau. 

 

Chúng ta có thể liên tưởng  Ngũ hành tương tự như Time – Space – Continuum của 

Einstein, trong đó cặp Thủy / Hỏa trên trục Tung tượng trưng cho Time, cặp Mộc / 

Kim trên trục Hoành  cho Space, còn hành Thổ  cho Black Hole. 

( Xem SPACE.com. Warping Time and Space ) 

III.- SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH: 1, 2,  5, 3, 4 

Đây là những Huyền số, không phải là số toán học để đo đếm, mà các loại Số lẽ Chẵn 

mang ý nghĩa triết lý.  

Các số Lẻ tượng trưng cho Thiên, Tinh thần, Tình, phẩm, trừu tượng, Thời gian, Vô hạn . 

.  Thuộc Dương.  

Các số Chẵn tượng trưng cho Địa, Vật chất, Lý, Lượng,  Cụ thể, Không gian, Hữu hạn. . 

.  thuộc Âm. 

Nhân gồm cả Thiên / Địa, Lẻ / Chẵn 

Ta có các cặp đối cực: Thiên / Địa; Tinh thần / Vật chất; Phẩm / Lượng; Trừu tượng / Cụ 

Thể; Thời gian / Không gian; Vô hạn / Hữu hạn. . . 

Trong số độ Ngũ hành ta có các cặp đối cực 1-2,   2-1;   3-2;  2-3,  1-4,  4-1. 

Trong các cặp đối cực  thì sự cách biệt  giữa cặp đối cực 2 / 3 là ít nhất, nên có thể xô 

đẩy, níu kéo nhau, cứ dằng co nhau, không bên nào có thể thắng, chỉ đạt thế quân bình 
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động  ( chữ Nho gọi là tương thôi ) mà biến hoá . Như vậy không phải cặp đối cực nào 

cũng đạt được thế quân bình. 

Theo Việt Nho thì tỷ lệ phân cách là 2 / 3 là tỷ lệ quân bình (  Xét theo lãnh vực Ngoại 

hay : Dụng ) . Đây là tỷ lệ tương quan về sức lực “Âm Dương  tương thôi “ . 

Còn Hán Nho thì tỷ lệ phân cách là 3  / 2 ( thuộc lãnh vực Nội hay: Thể  ).  

Đây là tỷ lệ phân cách trong cách hai bên hành xử trong cuộc sống với nhau. nghĩa là 

Tình 3 lý 2, có Tình nhiều hơn thì không xa nhau, mà cũng có lý vùa đủ thì mới hoà với 

nhau. 

Các con số 2, 3  rất co dãn, không phải là con số toán học, tuỳ theo trường hợp mà mức 

độ khác nhau, miễn là Tình nhiều hơn Lý. 

Người ta cũng dùng số độ của những cặp đối cực này  để tượng trưng  cho các nền Văn 

hóa: 

Nền văn hoá Đông – Nam là 3 -2  ( Tình 3 lý 2: Tính / Lý tương tham  ) , nền Văn hoá Ấn 

Độ là 4 – 1 ( 4 Tinh thần, 1 Vật chất ) , của Tây Âu là 4 – 1.( 4 Vật chất, 1 Tinh thần )  

IV.- TỨ TỐ CỦA TÂY PHƯƠNG VÀ PHẬT GIÁO 

 

 
Tứ tố của Tây phương 

Tứ  Tố của Tây phương: Nước, Lửa, Khí, Đất. Sau thêm vào Ether nữa, nhưng Ether 

cũng vẫn là vật chất.  

Nhà Phật cũng có Tứ tố: Đất, Nước, Gió, Lửa 

gọi là  Cái Thân tứ đại. 

 

V.- Ý NGHĨA CÁC ĐỐI CỰC TRONG NGŨ HÀNH: 

THUỶ /HỎA. MỘC / KIM, THỔ 

Theo Đông phương: Thủy là “ vạn vật chi nguyên “: tức là nguồn ngốc của  Vạn vật, 

nước có trong các sinh vật, và nhất là trong cơ thể con người thì nước chiếm đến 70%, 

có lẽ vì vậy mà dùng hành Thủy tượng trưng cho Vật chất.   Còn Hoả là lửa tức là một 

dạng năng lượng, tương trưng cho Tinh thần, khi suy tư con Người cũng phát ra làn 

sóng, tức là là năng lượng . Vậy đối với con Người cặp Thủy / Hỏa tượng trưng  cho 

Vật chất / Năng lượng ( Tinh thần ).  Mộc / Kim tượng trưng cho Sinh vật / khoáng 
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chất. Còn Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con 

Người, nên con Người có gốc Tâm linh. 

Như vậy 4 hành xung quanh tượng trưng Thế giới Nhị phân: Thế giới hiện tượng biến 

hoá  theo Dịch lý, tức là sự biến hoá do các cặp đối cực tương thôi ( Âm Dương tương 

thôi ).  

VI.-  Ý NGHĨA KHÁC CỦA NGŨ HÀNH 

Trục dọc ∣ gọi là trục Chí hay trục Thiên Địa ( mùa Hạ: Ngày dài hơn, đại diện cho 

Thiên, mùa Đông: Đêm dài hơn, đại diện cho Địa ) , trục Ngang  ― gọi là trục Phân hay 

Trục Nhân. ( mùa Xuân, mùa Thu: Ngày đêm bằng nhau, đại diện cho Nhân ), hai trục 

giao nhau tạo nên Thập Tự nhai  ╋, do đó mà việc thờ  cúng Tổ tiên được tổ chức vào 

hai mùa Xuân, Thu, ( thuộc Nhân ).  

Ta cũng có thể  coi : “ Nhân “ là sự giao thoa của cặp đối cực Thiên Địa. Nho bảo” 

Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức, Âm Dương Chi giao, Quỷ Thần chi hội. . . < Lễ  Vận 

>“ 

Ngày xưa Tổ tiên chúng ta dùng Thập tự nhai để giải thích sự quân bình động của các 

cặp đối cực. Đó là  Dịch lý: nguồn gốc của Tiến hoá, trường tồn, Thái hòa.  

Nếu nghiên cứu kỹ Ngũ hành thì ta thấy những  quảng diễn về đồ hình Ngũ hành về Cơ 

cấu Thời và Không gian cũng có liên hệ với các trang trong Thánh Kinh. 

Việt Nho gồm hai Biểu tượng: Đồ hình Ngũ hành và Số đô Ngũ hành  và nét Gấp đôi   ( 

twofoldness )  cũng la Biểu tượng của Triết lý An vi.. 

Chúa Giê – su thì Rao giảng bằng Dụ Ngôn  tức là cũng là một loại Biểu tượng như 

người Gieo giống (  t  Mt 13, 1-9 ‘ Hạt Cải ( 13, 31 -32 )  cây cỏ Lùng   13, 2 4 – 30 

),cây Nho ( Ga,  15 -18  ) Nắm men ( 13, 33 ); Ngọc qúy ( 13, 45 -46 ); chiếc lưới ( 13, 

47 – 50 ) ; Kho tàng chôn dấu ( 13, 44 ) 4 loại đất trên đó hạt Giống rơi xuống chỉ 4  

hạng người tiếp nhận lời Chúa ,  

 

C.- NHỮNG ĐỒNG DỊ GIỮA SÁNG THẾ KÝ 

VÀ  TẠO HÓA LƯ  NGŨ HÀNH 

 

I.- LỐI NHÌN BIẾN HÓATHEO VIỆT DỊCH 

Trong khung Ngũ hành cả đồ hình lẫn số độ được coi như là Tạo Hóa lư -  bộ máy huyền 

vi để giải thích sự tương tác giữa các đối cực - (Âm Dương tương thôi “ trong Vũ trụ, 

đúng hơn là trong Thế giới Hiện tượng, tức là thế giới lưỡng cực nhất Nguyên tương 

đối.) 
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Theo Einstein thì hai đối cực Thời gian và Không gian là hai mô căn bản đan kết với 

nhau thành Thời – Không Liên ( Time – Space – continuum.  Xem SPACE.com. Warping 

Time and Space ) mà sinh vạn vật. 

Theo Lạc thư của Lạc Việt thì các số Lẻ và số Chẵn được phân bố theo 4 hướng và 4 

phương và xoay theo hai chiều Vãn ( Tả nhậm ) và Vạn ( Hữu nhậm ) , cá biệt hóa mà 

sinh ra vạn vật. 

(  Đã có giải thích chỗ khác ) 

 

 

CHƯƠNG SÁU 

CHÚA GIÊ-SU KITÔ  

A.- NGUỒN GỐC CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

ĐẤNG THIÊN SAI TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 

 

 
 

CHÚA CỨU THẾ GIÊ – SU KITÔ 

( Phúc Âm theo thánh  Gioan > ) 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là 

Thượng Đế Ngôi Hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều 

do tay Chúa dựng nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt.  Nguồn Sống ấy Soi 

Sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong Bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập 

tắt được Ánh sáng.” 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy đoạn Phúc âm trên có những  điểm tương tự với Việt Nho. 

Có vài cách tìm hiểu khác nhau: 

1.-  CHÚA GIÊ - SU KITÔ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 

Ngôi sao 14 cánh nơi Máng cỏ  mà Chúa Giê- su giáng sinh cũng tương tự như ngôi sao 

14 cánh nơi Trung tâm Trống Đồng Đông Sơn. ( 7 ) 
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Hình Ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su & Hình Trống Đồng . 

Vòng trong của hình Ngôi sao có khắc câu: 

Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus: 

Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giê- su. 

 

[18]. Hình nơi hang Đá Bethlem 

* Hình trống Đồng Đông Sơn có ngôi sao 14 cánh ở Trung tâm. 

Trên mặt Trống Đồng gồm có: 

 

3 ( Số Trời ) vòng có ngôi Sao ở Trung tâm được tượng trưng cho Thiên, cho Dương;   

2 ( Số Đất ) vòng ngoài tượng trưng cho Địa cho Âm , 1  vòng chính giữa cho Nhân ( 3 + 

2 →5 : I: Nhân giả: kỳ Thiên Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất. Thuyết 

Tam tài ).   

Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho tuần Trăng Tròn  ( 14 đêm ) và tuần Trăng Khuyết (14 

đêm ), Tròn / Khuyết tượng trưng cho Âm    Dịch lý  Âm Dương hòa cũng là Thiên lý.   

Vậy ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su tượng trưng cho Thiên, cũng tượng 

trưng cho  Dịch lý,  nên Ngôi sao 14 cánh là  Biẻu tượng cho “ Chúa Giê-su từ Trời 

xuống Thế “. 

[ 11 ]:  the meaning of number 14. 

The moon is fourteen days in waxing (growing larger) 

before we can observe the beautiful full moon. 

The moon is also fourteen days in waning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d.7769domain.com/r/rd.html?#http%3A%2F%2F7769domain.com%2FAd%2FGoIEx2%2F%3Ftoken%3DS3ZpTEhCcHJxbERMVHlTMnhmQ2ZzdmU0TlBJbkhIVVJhb0IzcUY3bGRqbGdkMnp3aGhYWFNVREtheWpCaExsKzFlUk83OTQwZVNHWTh4L3MxTXNyL1lKYTcwODlDN01LQ0JOM0lNbjh6Z01SdWdVZFBmT1ZpTmR1emM0dndFUHJXWWo4MzAvSnQxbG9ZYlFWSjlhdm1k
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2.- BA ĐẠO SĨ & BA LỄ VẬT  DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU 

VÀNG, NHŨ HƯƠNG,  MỘC DƯỢC 

       

Ba Đạo sĩ dâng Lễ vật Cho Chúa Hài đồng 

 

Ba Lễ vật 

“ Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những vị đạo sĩ. Câu chuyện của họ định hình phần lớn những 

tường thuật của Thánh Matthêu về sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhưng vẫn còn rất 

nhiều chất vấn về những nhân vật bí ẩn này. Họ đến từ đâu ? Làm thế nào mà họ biết để 

dõi theo ngôi sao ? Họ đã nghĩ gì khi tìm thấy Thánh gia ? 

Lưu ý rằng chúng ta không tìm thấy trong trình thuật Tin Mừng có ba người trong số 

họ. Thay vào đó, chúng ta có truyền thống đó bởi vì có ba món lễ vật: vàng, nhũ hương 

và mộc dược. Điều này là để ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia, “Chư dân sẽ đi về phía ánh 

sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước… Lạc đà từng 

đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều 

mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA” (Is 60,3.6 bản 

dịch CGKPV) 

hánh Irene đã viết: những lễ vật của các vị đạo sĩ biểu thị mầu nhiệm Chúa Kitô nhập 

thể. Vàng là biểu tượng của hoàng gia; do đó, nó đại diện cho vương quyền của Chúa 

Giêsu. Trầm hương được sử dụng trong việc thờ phượng Thiên Chúa, vì vậy nó chỉ ra 

thiên tính của Ngài. Có lẽ kỳ lạ nhất là lễ vật dâng cho hài nhi là mộc dược, đó là một 

dạng dầu dùng cho việc mai táng. Nó biểu thị nhân tính của Chúa Kitô, đặc biệt là trong 

cuộc khổ nạn và cái chết của Người. 

Những lễ vật này của các đạo sĩ có thể cung cấp dồi dào chất liệu cho lời cầu nguyện và 

suy niệm của chúng ta. Một số người đã kết nối những lễ vật này với những lời khuyên 
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Tin Mừng về đức nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời. Tôi muốn sử dụng chúng để xem xét 

những gì bản thân chúng ta có thể dâng lên Hài Nhi Giêsu, đặc biệt là khi chúng ta đang 

bắt đầu Năm Mới này.  “ 

1.-Vàng ( Gold:金 Kim ) 

“ Chúng ta hãy giải thích vàng theo nghĩa đen. Hài nhi Giêsu có thể không cần tiền của 

chúng ta, nhưng dân của Ngài thì có. Việc bố thí không phải là điều chúng ta chỉ được 

kêu gọi làm trong Mùa Chay. Giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng nó thực sự là một công việc 

của công lý. ”Bố thí cho người nghèo là một bằng chứng cho tình bác ái huynh đệ: đó 

cũng là một việc làm đẹp lòng Thiên Chúa (GLHTCG 2462). 

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người không thích nói về “thuế thập phân” vì nghe như Chúa 

đang đánh thuế chúng ta. Có lẽ, đối với Giáo hội thì nghe có vẻ tham lam. Nhưng tôi đã 

nhận ra rằng nếu tôi chỉ nói suông là “hãy cho đi”, điều đó thực sự có nghĩa là gì ? Khi 

chiếc giỏ đi xung quanh nhà thờ, tôi có thể ném vào đó số tiền từ trong ví của tôi vào cuối 

tháng không ? 

Tôi đã sẵn sàng cho đi những gì tôi có… vì nó không phải của tôi, nhưng là của Chúa hay 

không ? Tôi có thực sự sẵn sàng trao ban “vàng” của tôi như một của lễ, mà không đắn 

đo suy nghĩ không ? Bây giờ, có nhiều cách khác nhau để bố thí. Nó không phải luôn 

luôn là một món tiền. Khi chúng ta đọc trình thuật nổi tiếng của Matthêu chương 25, cuộc 

phán xét cuối cùng, chiên và dê được tách ra và Chúa Giê-su cho biết về tất cả những 

việc tốt lành: cho kẻ đói ăn, thăm kẻ tù rạc, cho người trần truồng có áo mặc, khi được 

làm cho Người thì đó chính là việc bố thí.  

Có rất nhiều cách để thể hiện lòng bác ái, và “thời gian” và “tài năng” của là những lễ 

dâng quý giá mà Giáo hội cần. Nhưng tôi có thể cho nhiều hơn một kho tàng không ? Tôi 

có hay sợ cho đi tiền tài hay sợ khi buông bỏ đồng tiền của bà góa phụ (Lc 21,1-4), vì tôi 

không tin tưởng sao ? Phải chăng bởi vì tôi quên rằng đó không phải là tiền của tôi mà là 

…của Chúa ? “ 

2.- Nhũ hương  (乳香 ) 

  Frankincense ) 

 

[ Frankincense:  a fragrant gum resin from trees of a genus (Boswellia of the family 

Burseraceae) of Somalia and southern coastal Arabia that is an important incense resin 

and has been used in religious rites (Nghi lễ Tôn giáo ) , perfumery, ( nước hoa ) and 

embalming ( ướp xác )] 

“Lễ vật này của các đạo sĩ nhắc nhở chúng ta rằng hài nhi này không chỉ là một vị vua, 

mà còn là Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong trình thuật của Matthêu các đạo sĩ thờ 

lạy Chúa Kitô. Bạn nghĩ gì về sự khiêm tốn mà họ có được trong khi họ đã già dặn và có 

lẽ cũng giàu có, để rồi cúi đầu chạm đất và thờ lạy một đứa trẻ ?  

Chúng ta thấy hương trầm được đề cập trong Kinh thánh liên quan đến việc cầu nguyện: 
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Trong Khải huyền 5,8: ”Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi 

bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén 

vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh”. 

Và trong Thánh vịnh 141: 1-2: ”Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến 

phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài. Ước chi lời con nguyện như 

hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ 

ban chiều”. 

Chúng ta có thể dâng lên lễ vật nhũ hương cho Hài Nhi Kitô bằng lời cầu nguyện của 

chúng ta. Cầu nguyện là cách chính yếu để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Quan trọng là 

việc trau dồi một đời sống cầu nguyện, để dành thời gian mỗi ngày để có một cuộc trò 

chuyện với Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành nên bạn và là Đấng yêu thương bạn. 

Khởi đầu Năm Mới là một cơ hội tuyệt vời để đưa ra một quyết tâm mới lập lại trật tự  

 Thiêng liêng cho bạn. Thật là hợp lý khi lập kế hoạch cho cuộc sống hàng 

ngày; hãy thực hiện các mục tiêu cụ thể cho lời cầu nguyện hàng ngày và hàng tuần mà 

những điều đó có thể được thực thi sau đó.” 

3.- Mộc dược (没药) Myrrh  )   [ 1 ] 

 

“ Mộc dược đã được sử dụng như một loại nước hoa hoặc dược liệu, nhưng nó cũng 

được dùng để ướp xác. Lần khác chúng ta thấy nó trong Tân Ước là trong Gioan 19,39, 

khi Giuse Arimathea mang đến để ướp xác Chúa Giêsu sau khi Người được đưa xuống 

khỏi thập giá. 

Câu thứ ba của bài thơ We Three Kings (tác giả John Henry Hopkins) cho thấy sự kỳ lạ 

của món quà cho con trẻ này: ”Mộc dược là của tôi, mùi đắng cay của nó. Hít vào một 

đời sống bao trùm sự ảm đạm; Buồn bã, thở dài, máu chảy, chết chóc, đóng kín trong 

ngôi mộ lạnh giá”. 

Lễ vật mộc dược nhắc nhở chúng ta, ngay cả giữa niềm vui Giáng sinh, Chúa Giêsu đã 

đến chết cho chúng ta. Người là người duy nhất trong lịch sử thế giới được sinh ra để 

chết. 

Làm thế nào để chúng ta tặng ngài lễ vật mộc dược ? Thông qua những hy sinh và đau 

khổ của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi bằng một cách nào đó chết cho 

Ngài. Chúng ta có thể thực hiện việc đền tội tự nguyện trong suốt cả ngày, để hợp nhất 

những đau khổ của chúng ta với chính mình (kiêng thịt hoặc không ăn tráng miệng hoặc 

chọn hoãn lại những niềm an ủi bé nhỏ). Chúng tôi cũng phải đối mặt với việc đền tội 

không mong muốn. Thánh Angela Foligno nói rằng: việc đền tội mà chúng ta chọn một 

cách tự nguyện không có công trạng bằng những việc chúng ta bị áp đặt phải làm những 

việc đến từ hoàn cảnh sống của chúng ta. 

Bắt đầu mỗi ngày với Lễ dâng buổi sáng, dâng lên Chúa Giêsu mọi thứ bạn phải đối mặt  

một lời cầu nguyện, hãy trao nó cho Chúa Giêsu. Hãy cắn vào lưỡi mình thay vì phàn 

nàn. Trao nó cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng bạn muốn đau khổ với Ngài. 

https://en.wikipedia.org/wiki/We_Three_Kings
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Trong phụng vụ, chúng ta kết hiệp cuộc sống của chúng ta, hy sinh của chúng ta, niềm 

vui của chúng ta, công việc nhàm chán của chúng ta, niềm vui lớn nhất của chúng ta, với 

sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá và dâng lên cho Chúa Cha. Lễ dâng của chúng ta 

tuy không hoàn hảo… nhưng của Chúa Kitô thì hoàn hảo. Vị linh mục cầu nguyện khi 

dâng lễ vật: ”Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được 

Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”. 

Vàng, nhũ hương, và mộc dược. Những lễ vật này có thể trông hơi quen thuộc: bố thí, 

cầu nguyện và đền tội. Đây không chỉ là hành động của Mùa Chay - chúng là lễ dâng 

hàng ngày của chúng ta cho Vua của chúng ta. Những thực hành cổ xưa này là những 

phương thế mà cùng đích là chúng ta trao chính trái tim mình cho Ngài.” 

Tô Mã Linh chuyển ngữ từ integratedcatholiclife.org 

Nguồn: hdgmvietnam.com 

 

 

4.- Ý NGHĨA CÁC LỄ VẬT THEO TINH THẦN ĐÔNG PHƯƠNG 

Vì Lễ vật từ các Đạo sĩ Phương Đông, nên chúng ta nên tìm thêm Ý nghĩa  Lễ  Vật theo 

Tinh thần  phương Đông: 

Chúng tôi thấy 3 Lễ Vật liên hệ  đến  3 lãnh vực  quan trọng của đời sống con Người: 

a.- Vàng thuộc nhu cầu cần cho sự sống Vật chất . Nhu cầu vật chất để ăn uống và nhật 

dụng . Tổ  Tiên  chúng ta sống theo lối Quả dục   ( No More no less, enough is enough ) 

là lối  sống  chiết trung  (  electic life style  ) giữa Diệt dục ( The least , the better )  và 

Đa dục ( The more, the better ),     

Vàng là vật chất quý hiếm, nên con người phải Phối Địa nghĩa là kham phá những 

nguyên liệu trong Đất để có cái hiểu biết  rộng sâu [  Phối Địa: Bác hậu phối Địa:Phải 

tìm đến chỗ rộng dày của Vật chất ]  để  được chu tri ( holistic knowledge )  giúp cho con 

người có  “ của ăn và nhật dụng không những giúp Thể chất được tráng kiện  mà 

tinh thần cũng được minh mẫn. 

Thế giới ngày nay quá thiên về Vật chất, về Khoa học,  làm cho cái Trí phình to mà  

nguồn Tình Tâm linh bị teo tóp lại, nếp sống Duy Lý cực đoan đem con người trở lại nếp 

sống thời hoang sơ! 

b.- Nhũ hương, còn gọi là nhang ( hương), trầm  cần cho Nghi Lễ cúng tế (Tín ngưỡng)    

http://www.integratedcatholiclife.org/2020/01/watson-magi-gifts-lent/
https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/phut-suy-tu
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Khi đốt nhang trầm thì khói bốc lên với ý tưởng con người tiếp cận với nguồn Tâm 

linh, ( Thiên )  Nho gọi là  “ Cao minh Phối Thiên: con người tìm tới chốn  sáng láng rõ 

ràng trên Cao, tiếp xúc với nguồn Sáng để un đúc Nhân  phẩm từ nguồn Tâm linh: Bác ái 

Công bằng và Tha thứ của Công giáo, còn Nho Viẹt Nam thì Nhân phẩm là Lòng 

Nhân ai, Lý Công chính va Bao dung; Phật giáo thì Từ bi. Trí tuệ và Hỷ xả. 

c.- Mộc dược là thứ nhựa thơm được dùng làm  hương liệu, mỹ phẫm và  cũng dùng  

đế ướp xác khỏi hư nát  và cũng được Công giáo dùng  trong các phép Bí  tích giúp  

khỏi hư  nát  Linh hồn . 

Vây :   3 của Lễ mà 3 Đạo sĩ phương Đông dâng hiến Chúa Hài đồng Giê – su  mang 

tinh thần  “ Phối Thiên,  Phối Địa, cùng nếp sống Quả dục “  

3 Đạo sĩ phương  Đông theo sự huớng dẫn  của ngôi Sao, các Ngài mang theo 3  Lễ  

vật  tìm đến nơi Máng cỏ dâng Chúa Hài  Đồng Giê- su  phải có một ý nghĩa đăc biệt 

nơi con số 3 . (  Xem  [ I ]  ) 

 

Ngoai ra chúng ta còn  thấy   Chúa Giêsu  Rao giảng Tin Mừng 3 năm và Ngài Lên 

Trời lúc 30 = 3x 2 x 5 tuổi . Con Huyền số 3 bám sát đời sống Đức Chúa Giê – su! 

[ I ].    “ Myrrh is used especially in the Near East, in perfumery ( nước hoa ) , medicines, ( dược 

phẩm )  and incense. ( Hương: nhang )  

What is myrrh used for? 

In foods and beverages, myrrh is used as a flavoring component. In manufacturing, myrrh is used as 

a fragrance, in incense, and as a fixative in cosmetics. It is also used in embalming.  

[ Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Some experts warn that myrrh may interfere with the 

body’s response against COVID-19.] “ 

 

THE REVERENCE IN WHICH MYRRH WAS HELD: 

“ Myrrh was said to be present both at the birth (the Magi)  and the death (Nicodemus) of Jesus. 

In the chrism anointing oil ( Xức dầu ) of the Eastern Orthodox Christian tradition, myrrh was the 

chief ingredient for the sacraments of chrismation (baptism in the Holy Spirit: Lễ Thêm sức) and 

unction < Xức dầu > (rite of consecration or healing). 

The Roman Catholic church also used myrrh in their incense, and, by the Middle Ages, the church 

had developed the symbolic meaning of myrrh as a representation of sacrifice  (Hy sinh) and 

penitence (  Sám hối ), as well as purification * Thanh tẩy ) and preservation of the flesh. ( bảo quản 

thịt ) “  

5.- Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA SỐ 3 ( Mystical number ) [ 1 ] 

Số 3 có ý nghĩa sau: Sự hòa hợp được coi như nguồn mạch của sự xây dựng; Sự 

tham gia hoàn thiện;  Sự Dẫn đường chỉ lối; Lợi ích của  sự thư dãn; Dành thời gian 

trước khi nói và hành động.   
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SỐ 3 LÀ BIỂU TƯỢNG MẠNH MẼ VỀ  

TAM VỊ NHẤT THỂ  ( TRINITY )  NHƯ:  

Sinh - Sống- Chết;      Tâm- Thân - Hồn;      Tâm trí – Cơ thể - Linh hồn;  

QUÁ KHỨ  - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI. . .   

VÀ 10 DẤU HIỆU CỦA SỰ THỨC TỈNH TÂM LINH   

  

[  I ]   What is the meaning of spiritual Number 3? 

Angel number 3, also known as the number of harmony, is considered “The Number of the Master 

Builder” and represents divine intervention, guidance & direction. It also symbolizes the many 

benefits of relaxing, taking your time and thinking before you speak or act. 

WHAT IS THE POWER OF 3 IN SPIRITUALITY?  

The number 3 is universal as an innate expression of Nature. It is Earth, Sun, and Moon; the human 

amalgam of body, mind, and spirit. We think of Time itself unfolding as past, present, and future and 

our full cycle of experience as birth, life, and death. ( Trinity )  

IS THE NUMBER 3 POWERFUL? 

The number 3 has always held powerful symbolism. Think about good things coming in 3s, the birth-

life-death cycle, the mind-body-soul connection, the 3 acts of a typical story. Wherever the number 3 

shows up in your life, it’s generally an omen  (Điềm) of creativity, communication, optimism, and 

curiosity! 

3. Seeking: Following the Path. The next stage calls you to be a spiritual seeker. Having found your 

path, regular practice, study, and discipline serve to take you deeper toward the greater vision of 

expanded awareness.Dec 1, 20 

THE FOLLOWING ARE 10 SIGNS OF SPIRITUAL AWAKENING . 

1.- Observing Your Patterns. One of the first signs of awakening is noticing. ... 

2.- Feeling a Sense of Connection. ... 

3.- Letting Go of Attachment. ... 

4.- Finding Inner Peace. ... 

5.- Increasing Your Intuition. ... 

6.- Having Synchronicity. ... 

7.- Increasing Your Compassion. ... 

8.- Removing Fear of Death. 

9.- Increasing Authenticity 

10.- Flourishing 

It’s a sign of the times that the word “awakened” has made it into the urban dictionary, where it is 

defined as “spiritually aware of the universe and [its] direct metaphysical connection to one’s own 

being and the connection it has to all life forces.” It is so mainstream, in fact, that political candidate 

Marianne Williamson has made part of her platform a call for “moral and spiritual awakening.” 

One of the problems with the idea of a spiritual awakening, however, is the lack of a clear 

definition. What exactly is a spiritual awakening, and is there a way you can tell if you are having one? 
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According to Deepak Chopra, awakening happens when you are no longer living in a dream world 

where you filter everything through your ego and focusing on the future and the past. Instead, you 

have an almost simultaneous awareness of your individual self and the connection between that and 

everything else. 

Take, for example, the metaphor of a wave in the ocean. You are the wave, and you are the ocean. 

The ability to maintain both separation and connection seems to indicate a different level of spiritual 

evolution. 

When you look across faith traditions, there is a common thread that describes this state 

as nirvana, enlightenment, or awakening. This consciousness happens when you stop being the 

observer, and instead you ask yourself, who is observing? 

For example, think about being engrossed in a movie—your emotions and physiology behave as 

though you are in deep space with Luke Skywalker or with Dorothy when she stands up to the 

Wicked Witch. In that moment, the experience of the movie feels real—your heart races, you feel 

excited, scared, or hopeful. Then your phone rings or the person behind you coughs loudly, and you 

are brought back to a different reality: you are sitting in a movie theatre sharing the experience of 

space travel or yellow brick roads with others. 

Examples of Awakened People ( Ví dụ về  những người đã tỉnh thức ) 

When asked to think of awakened people, names like Mahatma Gandhi, Buddha, and Jesus come to 

mind. Or perhaps Mother Teresa or Nelson Mandela. These inspiring figures might lead you to 

believe that being awakened is akin to being perfect. If so, try to think of more relatable examples of 

individuals who are awake. It helps to see examples of people who are simultaneously flawed but 

striving to live a good life with a focus on the greater good. 

A FEW THAT COME TO MIND ARE:  

Russell Brand, who seems to model a strange contradiction of constantly questioning and striving for 

more knowledge with bathroom humor. 

Jim Carrey, whose comedic genius helped him to see through the illusion of celebrity and detach 

from any need for fame. 

Oprah Winfrey, who brought Eckhart Tolle to the masses and who uses her SuperSoul Sunday as a 

way to spread enlightenment to her millions of viewers, but also has a less enlightened fixation on her 

weight. 

People who model being spiritually awake but not perfect are what is needed to make being 

awakened feel possible. 

So now that you have a few examples of awakened people, let’s focus on how you can tell whether or 

not you are having an awakening. The following are 10 signs of spiritual awakening. 

1. Observing Your Patterns ( Quan sát khuôn mẫu cua Bạn  ) 

One of the first signs of awakening is noticing. You may be going through life on autopilot without 

giving much thought to who you are, what you want, and why you are here. Having these questions 

pop up is like turning on a light in a previously dark room. If you are aware that you are witnessing 

how you do life, you may be asking yourself: 

Do I really need to drink so much? 

Why do I get angry so often? 
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Why am I always comparing myself to others? 

Why can’t I get out of bed when my alarm goes off? 

Do I really need this much red meat in my diet? 

Why do I attract so much drama? 

The first step in growth is always the awareness of the present moment followed by an impulse to 

change s something. 

2. Feeling a Sense of Connection ( Cảm thấy cảm giác nối kết  ) 

CONNECTION COMES FROM SHARED HUMANITY. THIS CAN OCCUR WHEN: 

You find yourself taking interest in your community. This can include volunteering at your local food 

bank or shoveling your neighbor’s walkway. 

You try on the perspective of someone whom you have previously seen as different. Perhaps, you 

start asking why they wear a burka or have tattoos rather than judging them. 

You have a heightened awareness of the creatures you share the planet with. You might decide to 

stop eating meat or you might catch yourself trapping flies and spiders rather than killing them. 

You have a connection to the planet. This may come as a realization that littering, using plastics, or 

wasting food is no longer an acceptable personal practice. 

3. Letting Go of Attachment ( Buông bỏ cố  chấp ) 

Whether you are aware of it or not, you have attachments. Attachments are how you define yourself. 

You may define yourself by the car you drive, the shoes you wear, what you eat, who you spend time 

with, who you vote for, what you read, and how you spend your money. 

Think about your true self as your pulse. Over the years, you take on beliefs or descriptions about 

yourself based on what your parents, your friends, the media, and even science tells you. Look at 

each belief as a veil. 

I’M SMART; I’M POPULAR; I’M A CAT LOVER; .I’M VEGAN; .I’M A YOGI;.I’M 

ALWAYS LATE;.I CAN’T EAT GLUTEN . 

Every layer is another bit of fabric. Once you become aware of the veil, it becomes transparent. Still 

there but you can see right through it. 

4. Finding Inner Peace ( Tìm bình an nội  tâm ) 

Think of inner peace as being unflappable. ( không thể áp dụng được ) It doesn’t mean that things 

don’t go wrong in your life, it just means that when things do go badly, you aren’t on an emotional 

roller coaster of anger, frustration, or despair. 

The Dalai Lama describes inner peace like stubbing his toe—he still experiences an emotional 

charge, but t is fleeting. Inner peace is like a magnifier of positive emotions and a wet blanket over 

negative ones. 

Find inner peace 24/7. Download the Chopra App for personalized well-being guidance you can access 

whenever you need it. 

5. Increasing Your Intuition ( Gia tăng trực giác ) 

https://chopra.com/articles/10-ways-to-connect-to-the-present-moment-without-a-meditation-cushion
https://chopra.com/articles/5-steps-to-detaching-for-a-happier-life
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Have you ever thought of an old friend from high school only to run into them in an airport the next 

day?  immediate and irrational dislike for someone or experienced the feeling when first meeting 

someone that you already know them? 

These are all signs of intuition. If thoughts, objects, and individuals all have energy, spiritually 

awoken human beings seem more apt to connect with this energy on a regular basis. 

6. Having Synchronicity (  Có tính đồng bộ ) 

Along the same lines as intuition, there is that feeling that the universe is conspiring to make 

something happen. Your new neighbor has a San Diego license plate, and your barber mentions they 

were just in San Diego last weekend, then you turn on the TV and a San Diego tourism advertisement 

is playing. Some might call this coincidence, but others believe that these subtle signs are guiding you. 

I once registered for a conference that I wasn’t really sure I could afford only to make a connection 

with two business leaders I had admired for years. Ultimately, this led me to a fabulous new contract 

and some connections I could have never made if I had not registered.  

IF A SINGLE ACT HAS TRIGGERED A CHAIN OF EVENTS THAT FEEL LIKE 

DESTINY, YOU JUST MIGHT BE AWAKENING! 

7. Increasing Your Compassion ( Gia tăng Lòng  trắc ẩn ) 

Empathy is your ability to feel what others are feeling, to try on a newperspective. Compassion is an 

action that is inspired by your empathy. It literally means “to suffer with.” People who are in the 

process of a spiritual awakening begin to notice both a more all-encompassing empathy and a more 

action-oriented compassion that feels normal, natural, and fulfilling. 

One area of compassion that is often forgotten is self-compassion. According to Kristin Neff, self-

compassion researcher, self-compassion is composed of three main components: 

Self-kindness    A sense of common humanity     Mindfulness 

IF YOU ARE EXPERIENCING THE ABOVE COMPONENTS, YOU ARE ON THE PATH 

TOWARD SPIRITUAL AWAKENING . 

8. Removing Fear of Death  ( Loại bỏ nỗi sợ chết ) 

A wise teacher, Barry (Bears) Kaufman, once said that all fear is really a fear of death. All fear 

decreases generally as an individual becomes more awakened. This might be due to the lack of 

attachment. Your own demise seems less tragic when you focus on living in the present and stop 

worrying so much about the future or regretting the past. When consciousness is seen as 

transcending a physical body, the loss of this body feels less tragic. Seeing death as inevitable, as part 

of your process, allows for peace and removes fear. 

9. Increasing Authenticity ( Tính xác thực ) 

With an awakening comes confidence and a deep sense of self-worth. Gone is the need to conform to 

ultural norms or remain politically correct. Instead, a real complete sense of satisfaction with who 

you are and the choices you make abounds. 

Although many awakened people are influencers, they don’t aspire to have followers. People like Jay 

Shetty and Eckhart Tolle have massive followings because of how they show up in this world, not 

because they know a magical Instagram algorithm. The act of being themselves is one of their most 

appealing traits. With the recognition that it is not their job to please others, to avoid stating 

unpopular opinions, or to tread gently around the way others choose to feel comes an energy that is 

attractive and feels secure to be around. 

10. Flourishing ( Sự đâm chồi nảy lộc: Hưng thịnh) 

https://chopra.com/articles/whats-the-difference-between-empathy-sympathy-and-compassion
https://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SC-Germer-Chapter.pdf
http://www.barryneilkaufman.com/
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Awakened people have a level of well-being that seems to be more consistent. You know that there is 

a mind-body connection, which translates to people who are happier are also healthier. 

It is interesting to note that research in the field of positive psychology is very similar to studies of 

awakened individuals. In positive psychology, the domains of the theoretical model of happiness 

called PERMA (positive emotions, engagement, relationships, meaning, and accomplishments) are all 

strengths of the awakened. Likewise, one researcher, Sonya Lyubomirsky, found a deep connection 

between happiness and success across multiple life domains, including marriage, friendship, income, 

work performance, and health. In science, this is known as flourishing. ( Hưng thịnh ) 

Practices to Assist in Your Spiritual Awakening ( Thức tỉnh Tâm linh ) 

For those of you reading this and feeling like you have had hints of awakening but want to open 

yourself fully to its potential, here are some recommended activities: 

Meditate; Spend time outside; Laugh; Dance; Connect with your community; Volunteer;Practice 

gratitude; Slow down 

As Eckhart Tolle says, “You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by 

realizing who you are at the deepest level.” 

Spend time focused on becoming yourself fully.” 

 
Find balance anywhere, anytime, with the Chopra App. Download it now for guided meditations and 

personalized practices at your fingertips. 

 

B.- CHÚA GIÊ- SU KITÔ: NGÔI LỜI 

    NGÔI LỜI: NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

1.- QUA HÌNH THÁI CỰC VIÊN ĐỒ: THÁI CỰC: ÂM / DƯƠNG 

 

 

Hình Thái cực 

 

Thái cực : Âm ( nguồn Sống, ) Dương  ( Nguồn Sáng ). 

Chúa Giê-su là nguồn Sống / nguồn Sáng. 

Nguồn Sống là Biểu tượng cho Vật chất .[ Thủy ]  

https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/#seligman-perma-model
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf
https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
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Nguồn Sáng [ Hỏa ] là Biểu tượng cho Tinh thần: Bác ái và Công bằng. 

[ Wave – particle duality ] 

2.- QUA TRỤC TUNG CỦA NGŨ HÀNH 

Chúa Giê-su là Ngôi Lời: Nguồn Sống và Nguồn Sáng. 

Hỏa 

↑ 

Thổ 

↓ 

Thủy 

ThủyTrong Ngũ hành, hành Thổ tượng trưng cho nguồn Tâm linh ( Vô  ), còn 4 hành 

xung uanh tượng trưng cho thế giới Hiện tượng ( Hữu ).  Ngũ hành là chi tiết hoá của 

Thái cực Âm Dương : Vô / Hữu.    Trục Tung là trục Tâm linh, trục hoành là trục Thế sự 

( Khoa học ) . Trên trục Tung ta có: 

Thổ = Thủy + Hỏa 

Thủy ( Vạn vật chi nguyên: Nước là  nguồn cội sự Sống của vạn vật, nên Nước tượng 

trưng cho Vật chất.   Hỏa là Lửa là Năng lượng  Quang năng tức là nguồn Sáng.  

Chúa Giê- su Kitô là Ngôi Lời: tức là Nguồn Sống ( Vật chất ) và Nguồn Sáng ( Năng 

lượng ) tạo ra vạn vật, Chúa Yêsu chính là  Thái cực. 

Nguồn Sáng:  Ánh Sáng được truyền đi theo Làn Sóng hình Sin bao quanh  < tựa như 

Lòng Bác ái > dòng Photon truyền theo đường thẳng  < tựa như Lý Công chính hay lẽ 

Công bằng  > ( Wave – Particle duality: Theo Louis De Brooglie ) . 

Vậy Tinh thần của Chúa Giê-su là Bác ái và Công bằng. Khi sống sao cho Bác ái và 

Công bằng hài hòa thì đạt đức Dũng có thể Tha thứ  cho nhau đến  70 lần 7.  

 

NGŨ  HÀNH  VỚI THÁNH GIÁ CỦA CHÚA GIÊ - SU 

1.- Chúa Giê su là nguồn Sống và nguồn Sáng 

“ Mà lời Chúa Cha chính là Lời sự sống: “Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống 

đời đời”. Sự sống là ánh sáng. Cái chết là bóng tối. Chúa Giê-su đến đem lời Chúa Cha 

ban sự sống đời đời. Đem ánh sáng sự sống soi vào bóng tối chết chóc cõi nhân gian. 

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng 

tối”. Vì thế ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận Chúa Cha. Là đón nhận ánh sáng. 

Là đón nhận sự sống. “ 

(  Ga 12,  44-50 ) 

( Phúc Âm thánh Gioan 1 - 5  ) 

 

Hỏa 
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↑ 

Mộc← THỔ→Kim 

↓ 

Thủy 
 

Thủy: Nước là nguồn  Sống của vạn vật.  Hỏa : Quang năng là nguồn  Sáng  trong  

Vũ trụ. 

2.- Chúa Giê su với Cơ cấu Ngũ hành: Tạo Hóa lư 

 

 
  

 

Ngũ hành có 4 hành xung quanh và Hành Thổ ở Trung tâm 

Chúa Giêsu  có 4 dấu đanh đóng nơi 2 tay và 2 chân  tương tự như 4 hành 

   và vết đòng đâm vào phía Tim bên trái tương tự như hành Thổ . 

  Vậy Tạo Hóa Lư  hay Ngũ hành cũng  cho ta hình ảnh về Thánh Giá Chúa Giêsu. 

D.- NGÔI VỊ CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

 THIÊN CHÚA BA NGÔI 

 ĐỨC CHÚA CHA, CHÚA CON, CHÚA  THÁNH THẦN 

Trong Nho có bài Vịnh Ông Bàn Cổ:  “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa. Thỉ phán 

Âm Dương, Bàn Cổ thủ xuất. . . “ cũng phần nào giúp chúng ta hiểu  một cách rõ hơn: 

A.- ĐỨC CHÚA CHA 

Câu: “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa, tương tự như câu: Thái cực nhi VÔ 

CỰC:  ĐỨC CHÚA CHA: Đấng Vô biên, toàn năng, toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ . 
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BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA CHA 

 

ĐỨC CHÚA CHA: VÔ CỰC 

Theo Nho giáo Vòng tròn tượng trưng cho Vô cực: Đức Chúa Cha:Vô biên: Vô hình, vô 

thanh, vô sắc, vô xú, ta có thể liên hệ với Đức Chúa Cha. 

B.- ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ-SU KITÔ 

Chúa Giê – su là Ngôi Lời: Nguồn Sống  và Nguồn Sáng 

( Thuỷ phán Âm / Dương : Vịnh ông Bàn Cổ  ) 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy Chúa Giê – su là Thái cực: Âm ( Thủy: Nguồn Sống ), 

Dương ( Hỏa : nguồn Sáng ) 

NGUỒN SỐNG LÀ VẬT CHẤT. 

NGUỒN SÁNG LÀ TINH THẦN: BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG. 

Khi sống sao cho Bác ái và Công bằng  hài hoà thì đạt Đức Dũng có khả năng Tha thứ 

70  lần7. 

ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ- SU: THÁI CỰC  ( ALTIMATE SUPREME ) 

 

NGUỒN SỐNG: THÁI ÂM; NGUỒN SÁNG : THÁI DƯƠNG 

 

 

BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA GIÊ-SU 



- 185 - 

 

 I.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

Chúa Cha / chúa Con Yêu nhau: CHÚA THÁNH THẦN 

 
 

Ngọn  Lửa  ( Ánh sáng vừa truyền theo làn sóng hình Sin tựa như Lòng Bác ái và dòng 

hạt photon truyền theo Đường thẳng tựa như Lẽ Công bình )  

[ Wave and Particle duality / Louis De Broglie  ]                      

CHIM BỒ CÂU: BIỂU TƯỢNG CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI 
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CHƯƠNG BẢY 

CHÚA GIÊ- SU KITÔ   

KIỆN TOÀN CỰU ƯỚC 健  全  舊  約  

  

Lời Chúa   Mt 57, 17- 19 

“ Khi ấy Chúa Giê- su phán cùng môn đệ  rắng : ” Các con đừng tưởng Ta đến để 

hủy bỏ  Lề Luật hay các Tiên tri. Ta không dến để hủy bỏ nhưng để Kiện toàn . 

Chúa kiện toàn luật như thế nào? 

Lm JB Nguyễn Minh Hùng 

  

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến 

không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Vậy Chúa kiện toàn lề luật 

như thế nào?” 

1. Chúa Giêsu nâng cao lề luật của Cựu Ước. 

“ Từ khi ban luật Tân Ước, Chúa Giêsu mặc cho lề luật giá trị cao siêu: 

Không cần đợi đến sát nhân thì mới phải ra tòa. Từ nay chỉ cần ai giận ghét anh chị 

em, chửi mắng, rủa xả, thóa mạ họ, đã đáng trầm luân nơi hỏa ngục. 

– Luật mà Chúa Giêsu dạy nhằm bảo vệ và cổ võ thực thi bác ái giữa đồng loại với 

nhau. Giữ luật mà không nhắm đức bác ái là sai tinh thần luật. 

– Luật mà Chúa Giêsu dạy đòi người giữ nó phải luôn khiêm tốn. Bởi nếu không 

khiêm tốn, người giữ luật sẽ cho rằng mình trọn hảo, mình tốt lành và dễ đánh giá 

người khác theo cái nhìn chủ quan của bản thân.” 

 

2. Luật là phương tiện chứ không phải mục đích. 

“ Đã là phương tiện, phải nhằm phục vụ mục đích. Để đạt một mục đích, có nhiều 

phương tiện. Phương tiện mà không thể đạt mục đích hay lệch mục đích thì phương tiện 

không còn cần thiết. 

Mục đích của Kitô hữu là tìm kiếm và đạt tới hạnh phúc. Giữ luật mà như gánh nặng, 

việc giữ luật ấy thất bại. Do đó, ta cần tinh thần tự do để giữ luật. 

Ví dụ: Hai người đàn ông cuốc đất để trồng cây trên hai mãnh đất có diện tích như nhau. 

Nhưng một người là tù binh, người kia không hề bị giam cầm. 

Chắc chắn cây trái trên mãnh đất của người tự do sẽ tốt hơn nhiều, xanh tươi hơn nhiều, 

cho ra kết quả lớn hơn nhiều. 

Người bị tù không trông mong quyền lợi bản thân trên mãnh đất mà anh trồng tỉa. Hơn 

nữa, anh chỉ trồng vì ép buộc, kỹ luật, hoàn toàn thiếu tự do, chắc chắn vườn cây của 

người bị cầm tù không sánh nổi vườn cây của người tự do. 
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Cũng vậy, giữ luật trong đức tin vì mục đích yêu mến Chúa, muốn thăng tiến bản thân 

trên đường nhân đức, việc giữ luật ấy tốt đẹp, hạnh phúc. Trường hợp này, luật là phương 

tiện đưa người gắn bó với nó tiến xa trên đường đạo đức. 

Nhưng ai không có lòng mến, chỉ giữ luật như bị buộc, suốt đời Kitô hữu sẽ không có 

niềm vui. Ngày qua ngày, luật chỉ là gánh nặng, chỉ là sự cồng kềnh…” 

3. Giữ luật phải đưa tới ơn nên Thánh. 

“ Chúa muốn ai sống lề luật là phải nên thánh. Giữ luật là phải đạt tới mục đích nên 

thánh. Giữ luật mà không đưa tới ơn nên thánh, việc giữ luật ấy sai, phải chỉnh đốn lại. 

Vì thế, người tín hữu cần xem lề luật như là đường lối dẫn mình đi về phía Chúa, đi về 

cõi đời đời trong ơn nghĩa Chúa. 

Người tín hữu cần có luật để bảo đảm con đường mình đi là con đường của đức tin, cũng   

là mến Chúa. 

Luật mà mình mang theo suốt đời là ánh - 187 -han soi tâm hồn, là cách để mình nhắm 

đúng hướng, khi phải sống giữa cuộc đời trần thế còn nhiều khó - 187 -han, dễ làm chúng 

ta trật đường.” 

Cựu và Tân Ước là tinh hoa của Nhân loại,  Việt Nho là nền Văn Hoá  Hoà  bình  (   

Thái Nho: Tiền thân của Việt Nho ) là nền Văn hoá  sớm nhất  đã lan truyền khắp 

thế giới, chúng tôi mạo muội đem tinh Thần  :  “ Khoan nhu dĩ  giáo  “ để tìm hiểu 

tinh thần  “ Tám mối Phúc thật”  với hy vọng tìm ra một số tương quan hai bên để 

tiếp nhận thêm theo Tinh hoa Tây phương làm phong phú  cho  Văn hoá Dân tộc, 

dường như Thiên chúa đã giao sứ mệnh  cho Đông phương thiên về nguồn Tâm linh 

, còn Tây phương lại vượt trội về Khoa học, Kitô giáo lại có nguồn từ Đông phương 

và Tây phương.  

 

Chúng tôi  lần lượt giở từng trang Cựu và Tân Ước để may ra học thêm được 

những tinh hoa cần cho Dân tộc có thể đồng hóa.   

 

CÂU CHUYỆN   “ LỰA CHỌN SAI LẦM “ 
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Tất cả các đoạn Tân Ước từ đây về sau đều trích từ nguồn:  Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm 

Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries 

in Asia. 

SÁCH SÁNG THẾ 

( Chương 3, câu 1-20.) 

 

 

I.- CÂU CHUYỆN ADAM & EVA 

 

 
 

Thiên Chúa tạo dựng nên Adam và Eva (St 2,1-25) 

Sau khi đã dựng nên trời đất và muôn vật, Thiên Chúa nắn một hình người từ bụi đất theo 

hình ảnh của Ngài và hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở thành một loài sinh linh. Ngài 

đặt con người trong vườn Eden để trồng và trông nom khu vườn, cho phép người ăn tất 

cả các loại cây trong vườn trừ Cây biết thiện và ác (Trái Trí Tuệ) - Trái cấm. Thiên Chúa 

phán: “...vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết”. Thiên Chúa cũng tạo ra 

các loài thú, rồi dẫn đến trước mặt Adam nguyễn thử xem người đặt tên chúng nó làm 

sao, hầu như tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt 

tên cho các loài súc vật, các loài chim trời, thú đồng, nhưng về phần Adam thì Ngài 

chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết, và vì thế Thiên Chúa làm cho 

Adam ngủ mê, bèn lấy xương sườn và lấp thịt thế vào. Ngài đã dùng cạnh sườn 

Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: “Người nầy là 

làm bởi xương tôi, bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì do người 

nam mà ra”. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả 

hai sẽ trở thành một thịt. Adam và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ 

trước mặt nhau. 

Adam và Eva bị con Rắn dụ dỗ (St 3,1-13) 

Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói 

với người nữ: “Ông bà chắc chắn sẽ không chết đâu! Vì Thiên Chúa biết rằng khi nào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_Eden
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_bi%E1%BA%BFt_thi%E1%BB%87n_v%C3%A0_%C3%A1c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_c%E1%BA%A5m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_s%C6%B0%E1%BB%9Dn
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%AFn


- 189 - 

 

ông bà ăn trái cây đó, thì mắt mở ra và ông bà sẽ giống Thiên Chúa, biết điều thiện và 

điều ác”. Người nữ thấy trái của cây đó trông vừa ngon vừa đẹp mắt thì cả tin mà hái 

xuống rồi ăn, và đưa cho chồng cùng ăn. Mắt của hai người mở ra và nhận thức được 

sự trần truồng của mình, họ kết lá và đóng khố che thân. Khi nghe thấy tiếng Thiên Chúa 

đi dạo trong vườn lúc chiều, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh 

mặt Ngài. Thiên Chúa kêu Adam và hỏi: “Ngươi ở đâu?”. Adam thưa rằng: “Nghe tiếng 

Thiên Chúa trong vườn, tôi sợ nên đi trốn, vì tôi trần truồng”. Thiên Chúa hỏi: “Ai đã chỉ 

cho ngươi biết mình trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm đó không?” 

Adam thưa: “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi”. 

Thiên Chúa hỏi người nữ. Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn rồi 

“ Rắn là loài dối trá nhất trong vườn. Một hôm con rắn nói với Evà: “Có phải Thiên Chúa 

cấm ông bà không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”. 

Evà đáp: “ Đúng thế, hết mọi cây trong vườn thì được ăn, ngoại trừ có cây ở giữa vườn 

thôi. Chúa bảo không được ăn kẻo phải chết ”.  

Rắn liền cám dỗ Evà: “ Chẳng chết chóc gì đâu bà ơi, nếu Chúa biết ngày nào bà ăn trái 

đó, bà sẽ là một thần linh khôn ngoan biết điều tốt, điều xấu ”.  

Evà nhìn trái cây thì thấy đẹp mắt và ngon. Bà liền đưa tay hái ăn và đưa cho chồng cùng 

ăn. Khi họ vừa ăn thì mắt họ mở ra, và họ biết điều tốt điều xấu đúng như lời Thiên Chúa 

phán. Họ mắc cở chạy tìm lá che thân vì thấy mình trần truồng. Họ đã phạm tội không 

vâng lời Thiên Chúa. 

Chiều đến, Thiên Chúa đi trong vườn, Ngài gọi Adong từ xa: “Adong, ngươi ở 

đâu?”.  Adong thưa: “Con nghe tiếng Ngài, nhưng vì trần truồng nên con lẩn trốn”. Thiên 

Chúa hỏi: “Có phải ngươi đã ăn trái Ta cấm không?”.  Adong đáp: “Evà đã đưa trái đó 

cho con và con đã ăn”. Chúa hỏi Evà: “Ngươi đã làm gì thế?” Evà đổ lỗi cho con rắn: 

“Con rắn đã lừa dối con, nên con đã ăn”. 

Chúa nguyền rủa con rắn: “Bởi vì mi đã lừa dối người ta, nên mi sẽ phải bò bằng bụng 

suốt đời mi”. Rồi Chúa nói với Evà: “Vì các ngươi không vâng lời Ta, nên ngươi sẽ phải 

mang nặng, khi sinh đẻ thì đau đớn”. Và Chúa nói với Adong: “Ngươi sẽ phải làm việc 

vất vả mới có bánh để ăn, vì đất sẽ trổ sinh gai góc”. 

Thiên Chúa làm cho họ những chiếc áo che thân và mặc cho họ. Ngài mang họ ra khỏi 

vườn, và họ bắt đầu một cuộc sống vất vả.” 

 . 

I.- CON NGƯÒI  LÃO GIÁO 

Con Người của Lão giáo là con người mang tinh thần Triết lý Vô vi 

Triết Lý Vô Vi 

Muốn hòa vào ĐẠO, Đức Lão Tử nói về Triết Lý Vô Vi. (Vô Vi là không làm, tức là 

không can thiệp và Tự nhiên, để con người sống theo Tự nhiên và cùng với Tự nhiên 

tiến hóa). 

Lý Vô Vi gồm: Vô cầu, Vô tranh, Vô đoạt, Vô chấp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%8Fa_th%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5m_k%E1%BB%B5
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1.- Vô cầu: 无求 Không tham vọng 

2.- Vô tranh: 无争 Không tranh chấp 

3.- Vô đoạt: 无奪  Không tham, không chiếm đoạt 

4.- Vô chấp: 无執  Không phân biệt đối sử với mọi vật, không chấp điều dở điều 

hay 

Không làm tức là Đạo. Đạo thường không làm, mà không gì không làm được. Từ 

chỗ không làm mà làm được tất cả. Làm được tất cả mà như  không làm gì cả. Đó là 

bí quyết của Đạo. 

II.- CON NGƯỜI CÔNG GIÁO 

Đức Chúa Trời tạo ra người Nam và người Nữ đầu tiên 

Bật Đức Giê-hô-va trồng một khu vườn ở nơi gọi là Ê-đen. Trong vườn ấy có nhiều hoa, cây 

cối và loài vật. Rồi Đức Chúa Trời tạo ra người nam đầu tiên là A-đam. Ngài lấy bụi 

đất nắn nên ông và hà hơi vào mũi ông. Chuyện gì xảy ra? A-đam trở thành một người 

sống! Đức Giê-hô-va giao cho A-đam công việc chăm sóc khu vườn và đặt tên cho mọi 

loài vật. 

Đức Giê-hô-va truyền cho A-đam mệnh lệnh quan trọng này: ‘Con được ăn trái của mọi 

cây trong vườn, chỉ trừ một cây bị cấm mà thôi. Nếu ăn trái của cây đó, con sẽ chết’. 

Một thời gian sau, Đức Giê-hô-va nói: ‘Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ cho A-đam’. 

Ngài khiến A-đam ngủ mê, rồi dùng một xương sườn của ông để tạo ra người vợ cho 

ông. Tên bà là Ê-va. A-đam và Ê-va trở thành gia đình đầu tiên. A-đam 

cảm thấy  thế nào? Ông hạnh phúc đến nỗi thốt lên: ‘Xem Đức Giê-hô-va làm ra ai từ 

xương sườn của tôi này! Đây, một người giống như tôi!’. 

Đức Giê-hô-va bảo A-đam và Ê-va sinh con cái, làm cho đầy trái đất. Ngài muốn họ 

cùng vui vẻ làm việc để biến cả trái đất thành địa đàng, tức công viên xinh đẹp, như 

vườn Ê-đen 

Adam và Eva  là hình ảnh của Chúa, là Tình Yêu. 

Theo Cựu Ước,  vì  bị con Rắn  cám dỗ , nên Bà Eva  ăn trái cấm mà  nhận  thức ra  cái 

Thiện cái Ác, Ông Adam cũng ăn theo, nên cũng bị liên đới trách nhiệm. Vì không vâng 

lời Thiên Chúa, nên Ông  Bà mắc Tội  mà truyền lại  cho  con cháu loài người, gọi là  tội  

Tổ Tông  truyền.  

QUAN HỆ GIŨA NAM & NỮ 

Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính 

 “   . . . ., nhưng về phần Adam thì Ngài chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình 

hết, và vì thế Thiên Chúa làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy xương sườn và lấp thịt thế 

vào. Ngài đã dùng cạnh sườn Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. 

Adam nói rằng: “Người nầy là làm bởi xương tôi, bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ 

được gọi là người Nữ, vì do người Nam mà ra”.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_s%C6%B0%E1%BB%9Dn
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 Bởi vậy cho nên người Nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng Vợ mình, và cả hai sẽ trở 

thành một thịt. Adam và Vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt 

nhau. 

  “ Trong các thư Tân Ước, Phao-lô đã làm rõ giá trí ngang nhau mà Chúa đặt để 

người nam và người nữ: “Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hi lạp, 

người nô lệ hoặc người tự do, Nam giới hay Nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong 

Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:28). Ông nhắc lại lẽ thật này trong Cô-lô-se 3:11. Phi-e-

rơ lặp lại giống như vậy khi ông viết cho những người làm chồng về việc đối xử với vợ, 

nhắc nhở người đàn ông rằng vợ họ là “những người thừa hưởng ân điển sự sống” với 

họ ( I Phi-e-rơ 3:7). 

 

Tuy nhiên, sự bình đẳng không có nghĩa là giống nhau. Sự sáng tạo của Đức Chúa 

Trời được thể hiện theo cách khác nhau, nhưng có sự bổ sung khi Ngài tạo ra giới 

tính. Cùng với những sáng tạo bổ sung và độc nhất đó trở thành những vai trò bổ sung 

và độc nhất.  

 Đức Chúa Trời tạo dựng người chồng để gánh vác trách nhiệm trọng trách của gia    

đình. Ê-phê-sô 5:21-33 giải thích ý tưởng của Chúa cho một gia đình tin kính nơi mà mỗi 

thành viên đều cảm thấy an toàn và được công nhận. Cũng vậy, trong Hội thánh, Đức 

Chúa Trời tạo dựng người Nam như người lãnh đạo cao nhất (Tít 1:6-9; I Timothe 

3:1-13). Điều đó không có nghĩa rằng Chúa phân biệt giới tính. Nó có nghĩa là Đức Chúa 

Trời đã tạo ra chúng ta biết rõ như thế nào, chúng ta thực hiện tốt nhất khi người Nam và 

người Nữ tìm cách tôn vinh Chúa qua những vai trò được tạo ra cho họ, công việc cuộc 

sống gia đình, công việc ở Hội thánh và các hoạt động xã hội “ 

 

III.- CON NGƯƠI PHẬT GIÁO 

Con người là một hợp chất do 4 yếu tố:  “ Đất, nước, gió lửa “  ( Tứ Tố , thiếu hành 

Thổ ) hợp lại mà thành hình và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian hữu hạn chừng 

trăm năm, rồi các yếu tố vật chất kia đều tan rã trở về nguyên trạng thái cũ, còn 

phần thần thức đi đầu thai làm kiếp khác do một nghiệp lực dẫn dắt đến cảnh giới 

an vui hay khổ sở. 

Phật dạy rằng: “Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: Tham, 

Sân, Si”. Trong đó, Tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai 

cũng có lòng Tham. Từ chữ Tham mới nổi lên Sân hận, mới khiến con người Si mê 

u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. 

IV.- CON NGƯỜI VIỆT NHO 

Mạnh Tử thì bảo: Nhân chi sơ: Tính bản Thiện: Khi mới sinh ra con ngưòi vốn Lành. 

Tuân Tử thì bảo: Nhân chi sơ: Tính bản Ác; Khi mới sinh ra, con người vốn Ác 

NHO ĐỊNH NGHĨA CON NGƯỜI: NHÂN GIẢ KỲ: CON NGƯỜI LÀ : 

Thiên Địa chi Đức: 天地之徳 Cái Đức, là Tinh hoa của Trời Đất. 
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Âm Dương chi giao: 陰陽之交 Nơi giao hợp của Âm / Dương; Gái / Trai. 

Qủy Thần chi hội: 鬼神之會 Nơi hội tụ của Quỷ / Thần. 

Ngũ hành chi tú khí: 五行之秀氣 Khí tốt của Ngũ hành (Thủy / Hỏa + Mộc / Kim.)  

 

NGƯỜI  LƯƠNG ( THIỆN ) 
(  Internet. Tri thức VN  ) 

 

“ Qua các Định nghĩa trên ta thấy đinh nghĩa về con Người của  Nho giáo rất phong phú, 

nó bao hàm  các định nghĩa của Văn hóa và Tôn giáo. 

Khi một người có thể bao dung hết thảy những chuyện không vui trong cuộc sống, chỉ 

chú tâm tới trách nhiệm của bản thân chứ không phải lợi ích cá nhân, thì họ đang đứng 

trên đỉnh cao nhất về cảnh giới tinh thần, và cũng là người lương thiện nhất. 

“ Cảnh giới tinh thần của một người thường đi cùng với sự Thiện lương của bản 

thân họ. Đối diện trước những mâu thuẫn, người như vậy thường truyền thiện Tâm 

của mình cho mọi người. Đó không phải là họ cố ý làm vậy, mà là sự lựa chọn căn 

bản nhất từ sâu thẳm nội Tâm. 

Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, 

xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát 

từ dục vọng và công danh, lợi lộc, nên không bị chúng che mờ hai mắt, chỉ thuận 

theo tiêu chuẩn Đạo Đức của lương tri. 

Có câu nói nổi tiếng rằng:  

“Thiên đạo vô thân, thường dữ Thiện Nhân”, Đạo Trời không thân với ai, mà thường ở 

chỗ người Thiện.  

Thiên thượng để người lương thiện được làm một người lương thiện, đây chính là món 

quà cao quý nhất đối với con người. Sự thiện lương cũng là Đạo lý phổ quát nhất mà 

nhân loại luôn hướng đến. 

Mạnh Tử giảng: “Người quân tử khác người thường ở chỗ giữ Tâm, tức cảnh giới. 

Người quân tử lấy lòng Thương người để giữ Tâm, lấy Lễ để giữ Tâm.  

Người Nhân là người có lòng thương người, người hiếu Lễ là người biết Kính người. 

Yêu người thì được người yêu lại, kính người thì được người kính lại”. Vậy nên 

người Lương thiện sẽ được người đời khâm phục và nể trọng. 

  

Người lương thiện không phải tranh đấu ngược xuôi, sống cuộc đời khổ nhọc, tính kế hại 

người, ăn không ngon ngủ không yên. Họ tự nhiên có được may mắn, có được phúc lành. 

Bản thân họ không vì cách nhìn của người khác mà dễ dàng thay đổi bản tính của mình. 

Trong đối nhân xử thế họ luôn mỉm cười, vui vẻ, cuộc sống của họ và những người xung 

quanh cũng sẽ có nhiều niềm vui. “ 
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BIỂU TƯỢNG CỦA NAM NỮ BÌNH QUYỀN 

Trong Việt Nho 

Nguồn Gốc Gia đình 

Nguồn gốc Gia đình của Việt Nho  được tìm thấy trong Đồ - Thư hợp nhất 

                       
 

Hà đồ ( Sách Cha ) + Lạc Thư ( Sách Mẹ ) = Đồ Thư Hợp nhất= Gia đình Vợ Chồng 

 

Trong Hà Đồ  河 圖 có:   ( 30 chấm - + 25 chấm +)  =   55 chấm. 

Trong Lạc Thư  (雒)濼 書 ( Của Lạc Việt ) có:  ( 20 chấm - +25 chấm + = 45 chấm 

30 + 20 = 25 + 25 = 100 

 

Đồ Thư hợp nhất có  : 50 chấm Âm và 50 chấm Dương 

Nguồn của Nam Nữ bình đẳng. 

 “Trai mà chi, Gái mà chi 

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

( Ca dao ) 

 

Việt Nho không chủ trương Lady first, nhưng lại  “ Phù yểu trọng Nữ “ để giúp cho Vai 

trò Nam Nữ được quân bình.   

Hà đồ + Lạc Thư có; 50 + 50  = 100  chấm 

Hà đồ Lạc thư  còn là nền tảng của Huyền thoại Tiên Rồng   . 

Huyền thoại Tiên Rồng 玄話仙龍 : 100 trứng 100 con: 

Nền tảng của Tinh thần Dân tộc: Nhân, Nghĩa, Bao dung 

 

Sự phân công giữa người Nữ và người  Nam theo Việt Nho 

Cơ cấu của Văn Hóa Việt Nam được sắp xếp theo Khung Ngũ hành: Trên / Dưới ; 

Tả / Hữu; Trong  ( Nội ) / Ngoài ( Ngoại ); Trước /Sau . . .  
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Nữ là con Người thiên về Tình hơn,  nhạy cảm hơn, tỉ mỉ hơn, tế nhị hơn và  đảm 

đang hơn,  nên  được phân công  thuộc về lãnh vực Nội  ( Trong Gia đình ).  

Nam lại nghiêng về Lý hơn, mạnh khỏe hơn, có thể cáng  đáng việc nặng nề hơn , 

nên thích hợp cho việc Ngoại  (Ngoài xã hội )  do đó mà có câu :  “ Nam ngoại Nữ 

nội “,đây là sư phân công theo Dịch lý, theo Thiên lý . 

Liên hệ với việc Bà Eva ăn trái cấm, chúng ta thấy, thay vì sinh hoạt trong  lãnh vực 

Nội, Bà đã ra lãnh vực ngoại mà ăn trái cấm, Bà đã làm đảo lộn Trật  tự  Trong / 

Ngoài của Vũ  trụ, Bà hành động ngược với lệnh truyền của Thiên Chúa , nên  Bà 

phạm  Tổ Tông. 

Tội Tổ Tông là  “ tộì liên đới Trách nhiệm “ thuộc huyết thống. 

 Quan niệm của Việt Nho  về Thiên Chúa và Tội lỗi 

Việt Nho quan niệm Thiên Chúa là Đấng vô Hình, vô Tướng, vô Thanh  vô Xú, Ngài 

là Nguồn VÔ: Hữu sinh ư  VÔ ( Tuyệt đối ) . VÔ  đây không phải là vô  ( Tương đối 

)  đối đãi với hữu. Ngài là Đấng vô hình, chúng ta không thấy được Ngài , nhưng 

chúng ta thấy được Tình Yêu vô biên của Ngài,  đó là Nguồn Năng luợng sáng tạo ra 

Vũ tru, Einstein cho  biết  đó là nguồn Năng lượng Tình Yêu có Công thức E = mc2   

(  m là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, c  là tốc độ ánh sáng  300,000 

km/ sec, số 2 là bình phương của tốc độ ánh sáng. )      

Einstein khẳng định  “ Thiên Chúa là  nguồn Tình Thương, Tình Thương là Thiên 

Chúa ( Trong thư Einstein gởi cho con Gái Liersel ).  

Nhờ đó mà chúng ta nhận ra Tình Thương của Thiên Chúa là Ánh sáng mặt Trời,  

ánh sáng mặt Trời là nguồn sống của muôn loài trong Vũ trụ, Ánh sáng rạng chiếu  

khắp mọi nơi, mọi sinh linh đều hướng về Thiên Chúa theo Quang hướng động ( 

dynamic phototropic  )  

Nho cho là  “ Thiên hà ngôn tai: Trời có nói gì đâu,  nhưng Thiên Chúa đã tạo Luật 

trong Vũ trụ  để bảo đảm cho Tự do của con Người.    

Đó là  Ba luật lớn trong Vũ trụ: 

` 1.- Luật Giá sắc ( Law of Sow and Reap: luật Gieo Gặt ): Ai Gieo thì Nấy 

Gặt,  Gieo Dì thì Gặt Nấy, Gieo Một thì Gặt Trăm. 

 2.- Luật biến động bất biến theo Chu kỳ hay là  Dịch lý (  Ying / Yang 

cyclical Change ) 
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 3.- LUẬT LOẠI TỤ  ( LAW OF AFFINITIES): 

 TUỒNG NÀO THEO TẬP  NẤY. 

 

 Ba luật này được cho là Lưới Trời Lồng lộng thưa mà không  gì lọt qua được. 

Về Khoa học cũng  có  những định luật về Toán học,Vật Lý, Hoá học, Sinh lý học. .. 

Thiên Chúa cho con Người được Tự do nhận Chúa hay chối Chúa,  và Thiên Chúa 

cũng tạo ra các  Định luật để giúp con người sống theo Trật tự Thiên nhiên, nếu 

sống thuận với thiên nhiên thì  lãnh hậu tốt và ngược lại là gặt hậu qua xấu.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Biểu tượng của Tình Yêu 

Trong Thánh Kinh có đề cấp tới Ngọn Lửa ( Chúa Thánh Thần ) là  Quang năng 

cũng là  năng lưọng Tinh Thương của Thưọng Đế.   

THIÊN CHÚA HIỆN RA TRONG BỤI GAI BỐC CHÁY 

Sách Xuất Hành chương 3 

( Nguồn internet ) 

 

 

 “ Một hôm, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô. Ông dẫn đàn chiên 

qua sa mạc đến núi Khô-rếp. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong Lửa 

cháy giữa bụi gai. Mô-sê thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 

Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được”. 

Từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, có con đây! ” 

Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. 

Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-

cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa thì chết. “  

https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/01/moses3.jpg
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Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin  

“ Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Trong Tin Mừng của phụng vụ hôm 

nay, có một diễn tả của Chúa Giêsu luôn đánh động và chất vấn chúng ta. Khi 

đang trên đường cùng với các môn đệ, Người nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt 

đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Người đang 

nói về lửa nào? Và những lời này, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến, có ý nghĩa 

gì đối với chúng ta ngày nay? Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đã đến để mang Tin 

Mừng vào thế gian, tức là Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi 

người chúng ta. Vì vậy, Người nói với chúng ta rằng Tin Mừng giống như một 

ngọn lửa, bởi vì nó là một sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy 

trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa 

cá nhân, vượt thắng sự ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đến sự 

sống mới của Đấng Phục sinh. Nghĩa là, Tin Mừng không để mọi thứ như hiện tại, 

nhưng khơi gợi sự thay đổi và mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa 

bình thân mật giả tạo, nhưng đốt lên sự bồn chồn khiến chúng ta lên đường, thúc 

đẩy chúng ta mở lòng với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta. Nó giống như 

lửa: trong khi sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa, nó muốn đốt cháy 

lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng những mặt tối của cuộc sống, đánh tan những 

thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nôlệ. 

Theo dấu các ngôn sứ trong Kinh Thánh - ví dụ chúng ta hãy nghĩ về Êlia và 

Giêrêmia - Chúa Giê-su được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và để 

làm cho ngọn lửa ấy bùng lên trong thế giới, Người tiêu hao chính mình, yêu 

thương đến cùng, đến cái chết và chết trên Thập giá (x. Pl 2,8). Người được đầy 

Thánh Thần, Đấng được so sánh với lửa, với ánh sáng và sức mạnh của mình, 

Người bày tỏ khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa và mang lại sự tràn đầy cho 

những người bị coi là hư mất, phá bỏ rào cản đẩy ra bên lề, chữa lành vết thương 

thể xác và linh hồn, canh tân một kiểu tôn giáo bị giảm xuống còn các thực hành 

bề ngoài. Do đó, ngọn lửa sẽ làm thay đổi và thanh luyện. 

Vậy, những lời này của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mời gọi 

chúng ta nhóm lên ngọn lửa đức tin, để nó không trở thành một thực tại thứ yếu, 

hay một phương tiện cho lợi ích cá nhân, làm chúng ta trốn khỏi những thách đố 

của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong Giáo hội và xã hội. Thật vậy, một thần 

học gia đã nói rằng đức tin vào Chúa “đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải 

như chúng ta muốn, nghĩa là, không phải để đạt được ảo tưởng tê liệt hoặc sự thỏa 

mãn dễ chịu, nhưng để giúp chúng ta hành động” (Sulle vie di Dio, Milan 2008 

(184). Nói tóm lại, đức tin không phải là một “bài hát ru” nâng niu chúng ta để 

làm cho chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đức tin thật là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng 

để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng ngay cả trong đêm! “ 
_________________________________________________________________________ 
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 Quam niệm về Tội lỗi 

Việt Nho không có quan niệm về tội lỗi  như Kitô giáo. nhưng  Việt Nho quan niêm 

con người là Quỷ Thần chi hội , nên phải sống theo Tinh Thần Âm / Dương  Hoà 

vượt lên trên Thiên / Ác  để nên vô tư như trẻ con  mà sống Phong lưu,  Chúa Giê – 

su cũng bảo các môn đồ  hãy  đem trẻ con đến với Ngài.  

 

 Việt Nho cũng có cách Tu Thân theo Dịch Lý :   “Dịch vô tư, vô vi dã, tịch nhiên bất 

động nhi toại thông thiên hạ chi cố: 易無為 無思也 寂然不動 而感通天下之 故
Dịch là không  nhân vi ( artificial ), ngồi yên tĩnh bất động  ( silent and still ) bỏ Suy 

tư ( vô niệm: no mind ) mà Quy tư  ( phản phục) đi vào Lòng mình, đột nhiên  cảm 

thông được nguồn gốc của Vũ trụ, đó là Tình Yêu “ 

 

Mặt khác con Nguời cũng  sống Thuận Thiên theo Ba luật lớn nhất la luật Gía sắc 

sao cho Thân / Tâm  lưõng nhất mà  được hưởng phong lưu an nhiên tự tại .  

 

Lối nhìn của Việt Nho về sự sa ngả của Nhân loại 

Vũ trụ quan của Việt Nho là Vũ trụ động, nhìn mọi sự vật trong thế giới hiện tượng 

đều do sư giao thoa của các cặp đối cực: Tụ. / Tán. Vũ / Trụ, Tâm linh / Thế sự, Thiên 

/ Địa, Thiện / Ác, Nội / Ngoại. . .,nên biến đổi không ngừng theo Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ. 

Ta thấy Ông Adong /  bà Evà cũng như cây biết Dữ / biết Lành đều là cặp đối cực 

của Thế giới hiện tượng lưỡng cực nhất Nguyên, và mỗi con người cũng là nơi “ Quỷ 

/ Thần chi hội”, nên dĩ nhiên Ông Bà Adong và Evà phải biết Dữ và biết Lành. Văn 

hoá Việt theo nguyên lý Mẹ ( Nữ Oa, Âu Cơ, Cửu Thiên huyền nữ. . . ) , trọng Tình 

hơn Lý, nên  Nữ nội / Nam ngoại, các bà là Nội Thánh lo việc bên Trong, các ông là 

Ngoại Vương lo việc bên ngoài.  Các bà ở trong, ở vị trí Tâm linh , nặng về Tình ( 

Nhân ái ) , còn các ông lo Thế sự bên Ngoài, nên thiên về Lý ( Công chính ) .   Khi 

sống chung với nhau thì phải “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo” nên Tình / Lý hài hòa hay 

Âm Dương hoà “  

Thiên lý hay Dịch lý là lý ngược chiều của đối cực Tâm linh / Thế sự, Tâm linh là Nội 

thánh, Thế sự  ( hay Khoa học ) là Ngoại vương”, Hai bên phải giao thoa với nhau để 

kết hợp thành: Bên ngoài là Lý, nhưng trong là Tình “.  

Tâm linh và Thế sự phải giao thoa thì mới tạo ra mối Hoà được. 

Đáng lẽ đàn Bà Eva phải ở bên trong để thuận với Thiên lý, đàng này Bà lại ra ngoài 

thế sự ăn trái cấm, tức là bỏ nguồn Tâm linh ( nguồn Tình ) mà theo Lý làm đảo lộn 

trật tự của Vũ trụ, đem  Tâm linh ra Thế sư, coi Lý nặng hơn Tình, bỏ Tâm linh tức là 

bỏ nguồn Tình mà ra thế sự để theo  “ Lý chay “  trở nên  “ Duy Lý một chiều “, đây là 

căn bệnh trục Vật của thời đại.  

Nan đề của Thế giới ngày nay, người ta chuyên lo Thế sự, lảng quên đời sống Tâm 

linh, trở nên Duy Lý một chiều.  
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Ông Adam theo bà Evà cũng theo Lý với bà Evà mà bỏ quên Tâm linh. Lẽ tất nhiên 

khi sống một chiều nhân loại sẽ không còn biết quý giá trị Tinh thần Tâm linh mà 

kính trọng yêu thương nhau, mà đấu tranh dành quyền lợi Vật chất mà dày xéo nhau, 

lẽ dĩ nhiên nhân loại làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên, nên kết quả là mình tự đuổi 

mình ra khỏi vườn hạnh phúc mà sống vất vả khổ đau.   

Nạn Vô thần cũng như CS đều do bỏ quên Tâm linh, sống theo Lý quá khích, nên 

dành dật giết hại nhau, biến trần thế thành hỏa ngục.    Đó là cái nhìn Của Việt Nho 

về nan đề của nhân loại.   

Theo Nho giáo, đúng hơn  là Việt Nho, thì  khi “Đại  Đạo Âm Dương “  không Hòa 

nữa,  hay  “  Nội Ngoại  chi Đạo “ khộng hợp được với nhau nữa thì trật tự Vũ trụ bị 

đảo lộn, không còn là cosmic rhythm,  cosmic có nghĩa là trật tự ( order ) , nên cosmic 

rhythm bị mất trật tự, bị đảo lộn, khi đó tâm hồn con Người bị rối loạn. Ta nên nhớ 

khi Tâm an Thân lạc thì con người mới cảm nhận được Hạnh phúc, khi Tâm (  Eva ) 

bị đảo lộn thì Thân ( Eva ) bị khổ đau,  mới cảm thấy trần truồng sợ hãi, nên mất 

Hạnh phúc.  

Khi con người áp bức con người để cướp dật được nhiều của thì Lòng không yên, nên 

vẫn bị Lương tâm dày xéo mà triền miên đau khổ.  Lương tâm là cái chuông Thiên 

Chúa đã gắn vào mỗi con người, được dùng làm chuông báo động cho mình biết khi 

nào mình đã sống đảo lộn tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. Khi con Người dấn thân vào việc 

dày xéo người khác để làm việc bất công  mà còn không nghe tiếng chuông Lương tâm 

báo tử tất là họ đã Chết thật sự rồi vậy.  

Đó là tình trạng Tâm hồn con Người đã tự mình đánh mất Thiên đàng mà sa vào Hỏa 

ngục rồi vậy.   Sa Hỏa ngục là do mình sống sai trật tự của Vũ trụ  do Thượng Đế thiết 

lập mà sa vào.  . 

Do nan đề  như vậy mới  có hình ảnh  Đức Bà Maria đạp đầu con Rắn  tức là  lấy 

Biểu tượng Tình hầu khống chế bớt nguồn Lý để cho ” Tình Lý tương tham “ theo tỷ 

lệ Hòa ‘” Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số  :   Tình ( Thiên ) /   Lý ( Địa ) = 3 / 2 

 

 

Đức Mẹ  đạp đầu con Rắn  cám dỗ  sự Dữ 
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II.-CÁCH SỬA CHỮA SAI LẦM THEO VIỆT NHO 

Khi sáng tạo Vũ trụ, Thiên Chúa đã sáng tạo ra các định luật về Tâm linh và Khoa 

học để cho Vũ trụ chuyển vần trong tiết nhịp hài hoà, để cho nhân loại có đủ mọi thứ 

Tự do mà sống hạnh phúc. Không có Định luật của Thiên Chúa trong mọi lãnh vực 

thì con người mất hết Tự do.  Hôm nay ta tìm ra lửa, ngày mai vì không còn định luật 

như thế, nên không còn tìm ra lửa nữa, nên loài người mất hết Tự do, sống trong hỗn 

loạn, khó mà tồn tại được.  

Các Định luật trong vũ trụ bảo đảm sự Tự do cho loài người . Trong các Định luật  thì 

luật Giá sắc vô cùng quan trọng. Giá sắc là luật Gieo Gặt:  Ai gieo thứ gì thì gặt thứ 

đó. Ai Gieo thì kẻ ấy Gặt. Có Gieo thì mới có Gặt, Gieo một thì Gặt trăm.Luật này 

phần nào giống luật Nhân quả của nhà Phật. 

Vậy khi Eva làm đảo lộn trật tự Vũ trụ thì chính Eva phải sửa lại, phải lập lại vai trò 

Nữ Nội Nam Ngoại để cho trật tự vãn hồi trong Tâm hồn của Eva, vì Eva gieo Nhân “ 

hỗn loạn “ nên gặt quả báo “đau khổ “   Việc này chính Eva phải sửa, chứ không ai 

có thể làm thay, mà cũng không thể cầu xin Thiên Chúa thứ tha được, vì Chúa đã tạo 

ra Định luật  hoàn hảo rồi, nên Chuá không bao giờ sửa lại nữa.   

Adam ở ngoài Thế sự, nhưng lại nghe lời cám dỗ Eva mà ăn quả táo nhận biết Lành / 

Dữ, quên gốc Tâm linh, trở nên Duy lý,  nên cũng phải chịu Liên đới trách nhiệm.  

Do đó con người bị hai cái tội: một tội do Mình làm ra, một tội khác do bỏ quên sự Liên 

đới trách nhiệm. 

Ngày nay nhiều người trong chúng ta làm sự gian ác bất công, gây ra rối loạn xã hội, 

chúng ta không thể chỉ hối lỗi suông, rồi nài nỉ Cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho mà được, 

đó là ảo tưởng, mà mỗi người chúng ta phải ăn ở không những phải Hòa với nhau, mà 

còn phải Hòa cùng Tiết nhịp Vũ trụ nữa mới ổn. 

Cái tội này do con người làm ra, nên con người phải tự sửa lấy, tội này có thể sửa và 

phải sửa bằng cách nhân loại phải trở về với nguồn gốc Tâm linh mà sống theo “  

Tình Lý tương tham “, mọi người phải  xa rời  cuộc sống theo lối  “ Coi Của trọng hơn 

Người “ thì mọi sự mới ổn, cái hỗn loạn khổ đau do con người làm ra, thì chính con 

người phải lập trật tự an bình mà sống với nhau.  Khi đó thì Chuá Phật mới có thể tha 

thứ. Chúa đã tha thứ trong cái luật muôn đời của Chúa rồi. 

Là con Thiên Chúa có đền Chúa ngự, là con Phật là Phật sẽ thành, là con người Tự 

Chủ tự Lực, tự Cường của Nho giáo, chúng ta phải Làm theo điều Chuá dạy “ Mến 

Chúa Yêu Người”, chúng ta phải “  Tự thắp đuốc lên mà tìm Trăng “mà tự cứu như 

lời Phật dạy, chúng ta phải  “ tự Lực tự Cường sống theo Thiên lý, theo Tiết nhịp Hòa 

của Vũ trụ “  thì mới mong được giải thoát, chứ không thể  ỷ lại với bề Trên mà được 

cứu. 

Chúa Giê – su đã phán : “ Các con hãy hiền lành như Bồ Câu  ( Tiên: Tình ) và 

Khôn ngoan như Rắn  ( Rồng : Lý )  mà  ăn ở với nhau theo “ Tình ý tương tham  “ 

thì khi đó “ Con Người mới thực sự là con cái của Chúa. “  
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II.- ANH EM CAIN VÀ ABEL 

 

 

Hình Abel & Cain                     Hình  CAIN &   ABEL Dâng  của  LỄ 

 

 
 

                            ABEL GIẾT CAIN ? 兄弟相残: Huynh đệ tương tàn 

A.- SÁCH SÁNG  THẾ  ( CHƯƠNG 4, CÂU 1-8 ) 

“ Ông Adong và Bà Evà sinh được người con thứ nhất là Ca-in. Bà Evà vui mừng 

nói: “Nhờ Thiên Chúa, tôi đã có được một người con nối dòng”.  

Sau đó, bà sinh ra A-ben, em của Ca-in. 

A-bel thích ra đồng chăn chiên và súc vật, A-ben bắt những con chiên đầu lòng làm 

thịt cùng với mỡ của chúng lên Thiên Chúa.  

Còn Ca-in làm nghề cày cấy và canh tác đất đai. Ca-in lấy những hoa trái của đất đai 

làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đoái nhìn đến A-bel và lễ vật của ông, vì ông dâng lên Thiên Chúa với lòng 

thành kính, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm 

nét mặt.  
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Thiên Chúa phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ và sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành 

động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội 

lỗi đang rình rập ngoài tâm hồn, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chống lại nó.”  

Ca-in nói với em là A-bek “Chúng mình ra ngoài đồng đi! “ Và khi hai người đang ở 

ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-bel em mình. Thiên Chúa phán với Ca-in: “A-ben 

em ngươi đâu rồi? “ Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người trông giữ em con hay sao? “ 

Thiên Chúa phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên 

Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do 

tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó 

nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.” Ông Ca-in đi xa khuất mặt Thiên Chúa về 

phía đông Ê-đen.” 

B.-LỐI NHÌN CỦA VIỆT NHO VỀ  NẠN “ HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN” 

1.- VĂN MINH DU MỤC. 文明遊牧  

VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP 文化農業 

“ Văn hoá loài người có muôn sắc thái, nhưng khi xét tận căn cơ lại chia ra được hai 

nguồn đã được đổ khuôn tự xa xưa do hai trào sống: một là Du mục, hai là Nông nghiệp. 

Hai tiếng này phải hiểu cách rộng rãi:  

Du mục gồm những miền đất mênh mông tự Cận Đông đến Viễn Đông, ta sẽ gọi là 

Tây Bắc.   

Còn Nông nghiệp tuy có ở nhiều nơi, nhưng ở đây có ý chỉ những miền mênh mông đủ 

sức gây ảnh hưởng lâu dài vào Văn hoá như miền Bình nguyên Ba Thục hay đồng bằng 

Hoàng Hà, Hoài giang, Dương Tử giang. . . Đây là hai miền để ấn tích sâu đậm trên Văn hoá 

loài người, nên chia thành hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng lâu ngày pha trộn vào nhau.  

Và tuy ngày nay không còn nền Văn hoá nào thuần chất Nông hay Du, nhưng cần 

đơn giản hoá để có vài tiêu điểm giúp cho việc nghiên cứu được dễ dàng. 

Vậy chúng tôi tạm dùng hai nét đó để phân loại các nền Văn hoá, miễn phải hiểu 

trên đại cương và cách co dãn uyển chuyển.  

Riêng về Du mục đã mang tính chất nước đôi gắn yếu tố Du thuộc thời săn hái với 

yếu tố Mục đã đi vào Nông nghiệp.     

Tuy nhiên nói về đại để thì Du mục còn mang nhiều yếu tố thời săn lượm ( Civ. I. . 36 ).  

Ở thời này việc săn lượm chưa là giải trí hay tuỳ phụ như sau này, nhưng là vấn đề sinh sống, 

ngoài việc săn lượm ra không còn nghề nào khác. Vì thế để cho được sống thì phải đi săn. 

Đã săn là có chuyện đổ máu.    Thế rồi sự kiện thường xuyên đó ngấm vào tiềm thức 

gây ra sự thích thú làm cho con vật hay tha nhân đau khổ ( Civ.I. 76 ). Tha nhân càng 

khổ đau càng sướng, đó là căn do cho những hình khổ kéo dài: đốt bằng lửa bé, đóng 

đanh treo cho hấp hối cả mấy ngày, đóng cọc đít dựng ngồi lên nhưng không cho cọc 

đâm sâu lên bụng để thủng thẳng mà chết. . .    chính đó là căn do của sự tàn nhẫn đã 
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trở nên dấu hiệu của giai đoạn Du mục, nên sau này khi đã bước vào văn minh phải lâu 

lắm con người mới bỏ dần đi được. 

Thời Du mục coi như đoạn cuối cùng của săn hái, nên còn mang nhiều yếu tố chung 

với săn hái: cũng ở lều, cũng tôn thờ Tù trưởng đến cùng độ, rồi lại thêm bắt người làm 

nô lệ va đàn áp nông nghiệp để kiếm thêm đồng cỏ ( Civ. I. 41 ). 

Vì thế chúng ta có thể dùng danh từ Du mục để chỉ thời tiền Văn minh, rồi đến của 

Văn minh là công nghiệp. 

Nông nghiệp là cuộc cách mạng lớn nhất của con người đã xẩy ra cách đây có hàng 

chục ngàn năm, nó biến đổi toàn triệt đời sống và đua ra một lối sống khác hẳn trước: 

lấy việc ưa thích nghệ thuật và đời sống dễ dãi thanh bình thế vào đời sống cam go và 

hiếu chiến ngày xưa.    

Do đó mà thành một thứ định luật trong lịch sử là Du mục thắng Nông nghiệp, để rồi bị 

nông nghiệp cải hoá, trở nên văn minh thuần phục, lúc ấy lại bị Du mục đợt mới đánh quỵ ( 

Civ. I 308 ). 

Đó là một sự kiện xẩy ra thường xuyên trong mọi nền Văn minh, mọi thời đại: 

Người Doriens đuổi người Mycéens 

Người Hyksos đuổi dân Ai cập 

Người Cro – magnon đuổi người Neanderthal ( * ) 

Tức ở đâu và bao giờ cũng có sự xâm lăng nên sự đối chọi giữa Du mục và Nông 

nghiệp là một tiêu điểm có giá trị phổ quát. 

Lấy đó mà nhìn vào Văn hoá nước nhà chúng ta rất dễ nhận ra một phía ưa dùng bạo lực 

pháp chính, còn một bên thì ưa dùng những đường lối nhu nhuận tìm cách cải hoá bằng Lễ 

giáo. Thí dụ Nhu đạo phát xuất từ chữ Nhu tức là đi lối “ Khoan nhu dĩ giáo “, nên kể là 

đại biểu cho nông nghiệp.  Điều này ít được nhận ra vì Nho giáo đã hết chính truyền từ lúc 

những yếu tố Du mục mọc trùm lên trên.   Tuy nhiên, nếu chịu khảo cứu sâu, thì cũng còn 

nhìn ra được sự nối kết đó, vì không bao giờ nét hàn xì đi đến cùng triệt, nhưng vẫn để lại 

dấu vết được biểu lộ qua cuộc vật lộn cam go giữa hai nền văn hoá.  Có khi giao tranh ác liệt, 

có khi hoà hoãn ảnh hưởng lẫn vào nhau. 

Muốn phân ra cần phải đi tới cơ cấu mới đạt những yếu tố tương đối đơn thuần để dễ 

phân biệt. “ . 

( * ) : Lịch sử nhân loại chính là sự giao thoa của hai trận tuyến đó: Khi bên này 

thắng thế, lúc đến lượt bên kia, xoắn xuýt pha trộn khiến cho sự nhìn ra trở thành khó khăn, 

nhưng lại cần thiết để có một quan niệm bớt mung lung về nguồn gốc văn hoá. 

Neanterthal là giống người khôn xuất hiện vào lối 40 thế kỷ trước, rồi sau bị người Cro – 

magnon xuất hiện sau vào lối 20 thế kỷ trước C. N.  
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2.- CƠ CẤU DU MỤC 机 构 遊 牧 

“  Điều nhận xét đầu tiên là bất cứ ở đâu “ Thô bạo cũng thắng được Tế vi “: Partout le 

Délicat est vaincu par le Grossier “ ( Journal Keyserling 169 ). 

Đó là Du mục khởi đầu thắng Nông nghiệp.   Tại sao vậy?   Thưa như đã nói, vì nó dựa 

trên sức mạnh.  Đó là điều bó buộc trong thời săn hái. Muốn bảo tồn sinh mạng, không 

những con người phải chống chọi thú vật, mà còn phải giết chúng để làm lương thực.  

Lâu ngày sự bạo hành đó quen đi, ngấm vào tiềm thức gây nên cơ cấu Du mục, là cơ cấu 

xây bằng võ lực.   Địa vực của Du mục hầu hết là những cánh đồng hoang bát ngát nằm 

trong vùng Cận Đông Tiểu Á lan đến vùng thảo nguyên bát ngát của Á châu. 

Đó là quê hương Du mục với những đoàn người sống theo phương thức một đoàn vật do 

một người chăn.  Ở đoàn người đi săn tâm thức cá nhân thiếu cơ hội nảy nở: người ta chỉ 

khuyến khích sự phục tùng tuyệt đối trước quyền uy của một Tù trưởng thường được thần 

thánh hóa để duy trì tinh thần hồn khóm, hầu trở nên đoàn quân hùng mạnh.  Và điều đó 

giải nghĩa tại sao mỗi khi đụng chạm với Nông nghiệp thì hầu hết là Du mục thắng thế. 

Là vì phía Nông nghiệp tuy cũng có kỷ luật nhưng thường mềm dẻo và nhất là còn để lại 

quảng trống rất rộng cho lối riêng rẽ tùng gia tộc đầy tình cảm.   Văn hoá lại khuyến 

khích lối sống “ Doãn chấp quyết trung “  đó như lễ Gia quan là lễ vun tưới óc trách 

nhiệm cá nhân.  Ngược lại trong lối sống Du mục đã không có sự khuyến khích như vậy. 

Hơn nữa, lối sống chung đụng từng đám không để giờ cho những sự tư riêng vi tế nảy nở, 

nhưng cổ võ đời sống tập thể.  Vì thế mà triết thuyết nghiêng về pháp hình và lý trí gạt bỏ 

tình cảm.  Vật tổ thì thích dùng các con mãnh thú như hùm, beo, hổ, bảo. . . ,biểu thị bằng 

lông mao.   Trong lối tổ chức xã hội thì có đẳng cấp dựa trên dòng tộc hay giàu sang. 

Loại tâm thức này sẽ giữ vai trò văn minh chinh phục thiên nhiên, mở đầu khoa học, ưa 

số chẵn, số Đất : 2, 4, 6, 8. 

Ngược lại bên phía Nông nghiệp đề cao quan văn, đề cao đức độ.  Vua chỉ có giá trị vì 

Đức chứ không vì Thế. Vật biểu là Tiên ( tức yếu tố nữ ) đi với Chim lông vũ, tức vật 

hiền hành bà biết bay cao.  Xã hội không có đẳng cấp, nhưng nhấn mạnh trên tuổi tác và 

công thể , như Hội đồng Kỳ mục, không dành riêng cho một đẳng cấp nào. Cai trị thì 

bằng Lễ ( tục ) . Triết lý thì giàu tính cảm và nghệ thuật. Loại tâm thức này sẽ chuyên về 

văn hoá nhằm làm đẹp tình người, tô điểm cho những mối nhân luân bằng Lễ. 

Tóm lại 

Du mục chuyên về Văn minh, tìm “ Chinh phục thiên nhiên” và trấn hai phương 

Tây Bắc: 4 – 1.    

Nông nghiệp nghiêng về Văn hoá tìm “ Làm đẹp mối Nhân luân “, trấn hai phương 

Đông Nam với số:  3 – 2.”  

3.- TẠI SAO ? 

Cha ông chúng ta đã bảo: “ Tập dữ tính thành “ do định cư ở những không gian khác 

nhau, nếp sinh hoạt khác nhau, nên con người đã nhiễm phải thói quen về Suy tư và 

Hành động khác nhau: 
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Những người sống theo Văn hoá Du mục thì bạo động, chuộng võ hơn văn,chuộng Lý 

hơn Tình, giỏi về chiến tranh, chiếm đoạt, cướp bóc và bành trướng.  Đó là nguồn thảm 

trạng của nhân loại. Các nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay  đều theo lối cai trị “ Dĩ cường 

lăng nhược “ do bản chất Tham tàn và Cường bạo mà ra. 

Còn những người sống theo nền Văn hoá Nông nghiệp thì sống gần với thiên nhiên họ 

là những người lấy khoan nhu dĩ giáo, trọng Văn hơn Võ, giàu Tình người, chuộng Hoà 

bình. 

 Những nhà cầm quyền nào mà theo nền Văn hoá Vương đạo này, biết lấy dân làm gốc, 

dùng Chí Nhân và đại Nghĩa để cai trị dân, thì mới mong đem phúc lợi được cho người dân.     

Cain và Aben là anh em cùng Cha Mẹ, cùng một nguồn gen ( Tính tương cận: Thiên 

tính ), hai anh em làm hai nghề khác nhau, nên nếp sống khác nhau ( Tập tương viễn: Do 

thói quen ) ta không hiểu tại sao Abel làm nghề  Du mục mà lại hiền lành, còn Cain làm nghề 

nông mà lại dữ tợn đến nỗi phải giết em. Chỉ vì tức giận không được Thiên Chúa nhận lễ vật 

mà ghen tỵ phải đi đến chỗ giết em?  Chẳng trách nào Aben bị Chúa nguyền rủa!  ( Chuyện 

này có liên hệ gì với câu chuyện hai anh em ở phương Đông? ) 

 

 

 

 

 

THÁP  BA BEL 

 

 
 

Kinh Thánh Huyền Bí 
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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 

1 Thuở 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 l

 lấy nhựa đen làm hồ. 

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) 
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Chúng ta dựa vào công trình Di truyền học để nhận ra cuộc Thiên di của Nhân loại 

từ  Động Phi ra  khắp năm Châu bốn Biển. . 

 

 

THE PATH BACK TOADAM & EVE 

(  February 6,  2006. Newsweek ) 

  

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  

Many Europeans still bear the mutation they carried . 
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Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  

Many Europeans still bear the mutation they carried  
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Josh Ulick   Source : The Genographic Project / National Graphic.com 

 

 

Theo bản đồ  The Path back to Adam and Eve thì Nhân loai khởi từ Đông Phi thiên di  

ra Châu Phi, qua Trung Đông, một nhóm đi qua châu Âu, một nhóm xuống Úc châu.  

ừ Trung Đông 3 nhóm di cư qua châu Âu, hai nhóm đi xuống Úc châu.  

Từ Trung Đông có 2 nhóm đi qua Á châu miệt Sibérie  rồi qua Eo Biển Bering,qua 

Alaska tới Bắc Mỹ rồi tới Peru Nam Mỹ, còn một nhóm đi  xuống Ấn Độ rồi di lên tới Bắc 

Việt, còn nhóm khác  đi qua châu Á qua ngả Nam  Ấn Độ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương 

(  có nhóm lập nên Văn Hoá Thái Bình ) có nhóm đi lên Bắc Á  rồi qua Eo Bering mà tới Bắc 

Mỹ, còn một nhóm tách qua Trung Hoa . 

Rất tiếc chúng tôi chưa có tài liệu chi tiết để  nói rõ về các Dân tộc   

Nhờ khoa  Di truyền  học mà chúng ta nhận ra bước Thiên di của Nhân loại qua tài liệu  

“The Path back of Adam  and Eve  “   ( Februay 6, 2006, NEWSEEK ). 

Nhân loại khởi đầu từ Đông Phi . 

Đây là điểm Đồng quy  của Nhân loại và cũng là điểm khởi đầu của “ Đồng quy nhi 

Thù đồ : Từ nơi chung sống với nhau nhân loại phải  thiên di vào những nơi khác nhau 

để sinh tồn và phát triển, do đó mà có Ngôn ngữ khác nhau , Văn tự khác nhau, Văn 

hoá khac nhau, Tôn giáo khác nhau, sinh hoạt khác nhau  và Phong tục tập quán khác 

nhau, một phần do ảnh hưởng của môi trường sống.   

Ngày nay nhân loại đã phân bố  ra khắp  5  Châu 4 Biển, vì không hiểu nhau, và vì lòng 

tham lam quá độ mà đưa nhau vào cảnh tương tàn.    

Nay nhân loại phải  “ Thù đồ nhi Đồng quy. “ tìm cách giúp nhau phát triển cân bằng 

và nhất là  sống an hòa với nhau thì phải bước qua giai đoạn Toàn cầu hóa   để tìm hiểu 

nhau, con người  phải tìm về Tiềm thức cộng thông  của nhân loại, hầu thông cảm nhau, và 

nhận rõ phải hợp tác với nhau mới hy vọng sinh tồn và phát triển  được.   

Tiềm thức công thông của Nhân loại là Sơ nguyên tượng  ( Archetype )  về Nguyên 

Lý Mẹ,tức là mối Tình bao la vô đìều  kiện của người Mẹ mà không ai  trong nhân loại  

mà không cảm nghiệm  (  feel ) và thể nghiệm ( experience ) vào Thân Tâm.       

Tiềm thức cộng thông của Nhân  loại cũng tìm thấy trong  Biểu tượng  Đức Bà 

Maria với  Lẽ Công bằng và lòng tha tha thứ 70 lần 7, nơi Đức Quan Thế Âm vớí Minh 

Triết và lòng Hỷ xả ,  và nơi Đức Huyền Tổ  Mẫu Âu Cơ   với Lý Chính trung  và lòng 

Bao dung, tất cả những giá  trị  cao cả đó đã được  in dấu ngay trong Tâm khảm của  

mỗi chúng ta, nếu mỗi người biết Quy tư  về Nguồn  Tâm linh. 

Các Biểu tượng trên giúp chúng ta tìm về nguồn Tâm linh, noi gương các Ngài,  ấp  

ủ Tình thương mà sống công bình với nhau, chứ  không chỉ  cầu nguyện để  xin Ơn mà 

không lo  Tu tỉnh vun đắp Tình Người , mà làm Kẻ công chính.  
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Cầu nguyện là để cho mình tĩnh Tâm, đặng xoá màn vô minh mà tiếp cận với nguồn 

Sống và nguồn Sáng từ Trời cao. Thánh Kinh đã chỉ ra là Chúa Giêsu chính là nguồn 

Sống và nguồn Sáng.     

Hai cuộc thế chiến  I và II, và cuộc thế  chiến  thứ  III  đang mấp mé ló dạng, phỏng 

nhân loại có đủ Tỉnh táo để dập tắt hay không ?  Thiển nghĩ không dập tắt được  Lòng 

Tham, Sân, Si nơi các vị lãnh đạo  tối  cao thì  khó mà tránh khỏí! 

QUAN NIỆM CỦA VIỆT NHO VỀ THÁP BA BEL 

Tiên Nho có nói: “ Tính tương cận, tập tương viễn “ và “ Đồng quy nhi Thù đồ “ 

I.- TINH TƯƠNG CẬN 性 相 近 

Khi nhân loại biết dựa vào Bản Tính của mình thì con Người có thể sống gần nhau, biết 

yêu thương và kính trọng nhau, vì nhận biết tất cả đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của 

Trời Đất, nên có thể Đồng quy.  

Sở dĩ tháp Baben có thể xem là điểm Đồng quy, vì lúc này họ còn chung một thứ Tiếng 

Nói, một Tập quán trong cuộc sống, nên dễ hiểu nhau.  

Babel được xây bằng gạch nung tức là Đất được đóng khuôn và lấy Lửa nung trong lò 

thật nung lâu cho thật cứng, để tháp cao được bền vững.. 

Đất đây là Thổ, nhưng hành Thổ lại là nguồn Tâm linh, và Lửa là nguồn Ánh sáng tượng 

trưng cho Tình Yêu và Lý Công chính ( Theo Louis De Broglie )  

.Lửa làm cho Đất rắn chắc cũng như ánh sáng giúp cho nguồn Tâm linh được sáng 

soi mà trở nên nguồn cội vững bền.  

Vì vậy cho nên trước khi phân bố ra khăp mặt đất loài người phải Đồng quy về nguồn 

Tâm linh để khỏi bị phân hoá vì vấn đề  “ Tập Tương viễn “. 

II.- TỪ ĐỒNG QUY NHI THÙ DỒ: 同 歸 而 詶 途 

«  TẬP TƯƠNG VIỄN  習 相 遠 

Vì dân số mỗi ngày một đông, nhân loại phải phân tán ra nhiều ngả, vì thuỷ thổ khác 

nhau, khí hậu khác nhau hay môi trường không gian khác nhau, con người nhiễm phải thói 

quen hàng ngày, những tập tục khác nhau, nói những tiếng nói  khác nhau, sống theo những 

phương cách khác nhau, nhất là những suy tư khác nhau, nên có những Tôn giáo khác nhau, 

có những Giáo lý khác nhau, những niềm tin khác nhau, nên những dị biệt có thể làm cho 

họ không hiểu nhau, gây ra sư ngộ nhận, mà chia rẽ, phân hoá.         

Cho nên Tổ tiên  chúng ta đã căn dặn: « Thù  đồ  nhi Đồng quy « . 

III.-Thù Đồ nhi Đồng quy : 詶 途 而 同 歸 

Trở về  “ Tính tương cận  性 相 近“ 
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Thù đồ nhi Đồng quy nghĩa là Nhân loại tuy đã Thù đồ, đã toả ra bốn phương của quả 

đất để phát triển bản Sắc muôn mặt khác nhau của những thành phần khác nhau, nhưng 

đừng quên phải quy một Mối về Bản tính con người, - Bản Tính Đồng nhiên của Nhân 

loại -  Theo Việt Nho đó là :  Các Sơ Nguyên tượng ( archetypes ):    

1.-Nguyên lý  Mẹ là nguồn Tình Bao la biết Bao dung mọi con Người và để biết cách 

sống theo Lý  Công  chính mà hòa với nhau.   

2.- Mối Tình keo sơn gắn bó giữa Vợ Chồng qua cuộc sống Tình / Nghĩa trong gia đình 

theo Ngũ thường và mối liên hệ Hòa theo Ngũ luân. 

3.- Mối Liên hệ Hoà với chính mình và mọi người cũng qua Ngũ thường và Ngũ 

luân, được mệnh danh là “ Tứ hải giai Huynh Đệ “  

Đó là nguồn gốc Tâm linh cũng như Văn hoá, là nguồn cội của Tinh thần Dân tộc, có 

bám trụ vào Gốc đó  thì mới tránh được cảnh phân hoá gây ra rối loạn cho con Người, Gia 

đình và Xã hội. Xa rời gốc này thì sẽ đánh mất nguồn Hạnh phúc, giá trị cao quý linh thiêng 

nhất của Nhân loại.  

Đành rằng  nhân loại phải  phân tán ra mọi nơi mà phát triển bản sắc riêng của từng 

nhóm, thì mới giúp  phát triển toàn diện nhưng phải giữ được mối Liên hệ chung để khỏi 

bị phân hóa.  

Phải Thù đồ để phát triển cái Dị biệt tức là Bản sắc riêng được Thiên bẩm nơi từng 

người, từng nhóm, từng dân tộc, . .nhưng phải Đồng quy để giữ Gốc chung, để tránh nạn 

phân hoá gây chiến tránh giết hại nhau.  

Do đó khi đi ra sống riêng rẽ phải nhớ giữ Gốc chung, muốn phát triển Gốc chung 

phải đi ra Riêng rẽ. Có Riêng rẽ mới làm phát triển được Bản sắc Riêng,có thế  mới làm 

cho cuộc sống được viên mãn hơn. 

Làm sao cho cái Riêng rẽ ( Vuông ) và phần Chung ( Tròn ) được Mẹ tròn Con vuông 

thì mới đạt Đạo. 

IV.-LẢNG QUÊN LỜI DẶN 

Hãy nhìn vào tính trạng Việt Nam chúng ta ngày nay, người Việt đã phân tán ra tứ 

phương, hấp thụ những Văn hoá khác nhau, những hệ Tư tưởng khác nhau, những cách 

sống khác nhau, mà đa số đã quên đi Nguồn gốc của mình . Đó là con Cháu Tiên Rồng 

cao cả với Tình / Nghĩa Đồng bào thắm thiết, và nguồn Văn hoá “ Dĩ Hoà vi quý “( Thái 

hoà ) .  

Ngày nay nhóm này thì học Tàu, nhóm kia học Tây, nhóm học Nga, học Mỹ, nhóm thì 

Tôn giáo Này, nhóm thì Tôn giáo Nọ, chỉ coi trọng Tôn giáo mình mà coi nhẹ Tôn giáo 

khác, nên gây ra phân hoá trầm trọng, chúng ta chỉ biết quý cái Riêng rẽ mà coi khinh cái 

Đại đồng, chúng ta chỉ biết quý cái Riêng của chúng ta mà coi khinh cái Riêng của người 

khác, nhóm khác, nên gây ra cơ sự rối ren .  

Nói theo tinh thần Dân chủ hiện nay thì chúng ta chưa biết chấp nhận cái dị biệt của 

người khác để sống hoà với nhau, để tuy “ Bất đồng nhi hòa”, “ Quần nhi bất Đảng “ . 
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Không ai hơn Dân tộc chúng ta đã trải nghiệm về cảnh sống này, chúng ta đã lãnh nhận 

không biết bao nhiêu là tai họa, vì nạn chỉ biết Thù đồ mà không giữ mối Đồng quy.  

Thù đồ ( Riêng ) và Đồng quy ( Chung )  là đối cực của Dịch lý cần phải được giao 

thoa hay Lưỡng nhất thì mới trúng Đạo, đây là Đạo lý Hòa chung của Trời Đất, không 

riêng cho ai, nên mới giúp toàn dân đoàn kết bền vững mà mới hòa với nhau được. 

Các nhà làm Văn hoá, làm Chính trị cứ chạy xung quanh Hiện tượng phân hoá mà 

sửa sai, nhưng không sửa cái gốc Bản chất thì hết Hiện tượng sai này tới muôn vàn 

Hiện tượng sai khác cứ xẩy ra. 

.Chữa bệnh Nội thương bằng cách xoa «  Dầu cù là ngoài da  «  thì phỏng có tác 

dụng gì? 

V.- SỬA CHỮA NAN DỀ 

Chúng ta đã quên đi cái Đơn giản, quên đi cái Sảy, nên lãnh phải cái hậu quả Phức 

tạp, lãnh phải cái Ung nhọt to lớn. 

Thử hỏi, mọi con Dân Việt Nam có thật sự coi nhau như con Rồng cháu Tiên là nòi 

giống cao cả không ? Họ có  ăn ở với nhau theo Tình ( Lòng yêu thương ) Nghĩa  ( Lý 

công chinh  hay lẽ công bằng ) không ? ,  

Nếu có thật sự thì sao lại có nhiều người nói những lời phỉ báng nhau,mạt sát nhau 

thậm tệ làm thương tổn nhau, làm những điều ác độc gây đau khổ cho nhau ?.  

Chúng ta có dư kinh nghiệm về  «  cái Sảy  «  quên Tình Nghĩa Đồng bào “ đã  

«  nảy ra cái Ung phân hoá “ phá nát Quốc gia Dân tộc!  

Đọc trên các trang mạng ta thấy họ viết cho nhau những lời nào, ngay cả những người 

trong cùng  một tôn giáo! 

Vì thế cho nên chúng ta nên lưu tâm tới công việc làm Văn hoá, thứ Văn hoá về Nhân 

sinh, biết  dùng lời văn vẻ để cảm hoá nhau, chứ hễ viết là mạt sát nhau cho thỏa bức xúc 

của mình thì đương nhiên đẩy người đối diện vào chân tường, thiết tưởng cũng chỉ để sát 

phạt nhau mà thôi! Mối liên hệ giữa nhau đã rạn nứt lại càng xé toạc ra, thay vì dụng ý 

làm tốt mà lại hóa ra quá xấu cho tình trạng chung. 

Nói như thế không phải chúng ta che dấu đi, không đề cập tới điều mình cho là xấu của 

đối phương, nhưng thiết tưởng phải dùng lời lẽ cẩn trọng, và nhất khi nêu cái Xấu của người 

khác thì mình phải nêu lên cái Tốt mà  mình cho là Tốt cũng như phương cách thực hiện mới 

là công bằng.. 

Khi hiểu được tinh thần xây dựng của mình, đối phương có thể phục thiện. Ai cũng cho 

việc đó chẳng có gì mới lạ, tầm thường quá, nhưng có Mới hay có Quan trọng hay không là 

do chúng ta có sống hàng ngày với những Hành động Mới theo tinh thần đó hay không?  

Cứ sống theo một chiều, “ có phải cho Mình mà không phải cho người Ta “, “ có Nói 

mà không có Làm “  thì chẳng có Chúa nào Phật nào hay đảng nào hay cây đũa thần nào 

cứu chúng ta được. 
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Đây là việc chung của mọi người trong một nước cùng một lúc, nếu làm riêng rẽ thì vô 

tác dụng, phải có một phong trào quần chúng thì may ra mới xoay chuyển nỗi cái ù lì 

thâm căn cố để của Dân tộc chúng ta.  

Chúng ta đang ngủ ngon trong giấc Mê này! Ai có trọng trách làm những việc này, 

nếu không phải những người làm Văn hoá, những vị Lãnh đạo tinh thần và những vị 

Trí thức, nhưng vị làm  Giáo dục, làm Chính trị,  làm Truyền thông? 

Tóm lại nan đề của Nhân loại là  con Người đang rong ruổi trên con đường Suy tư  ( 

về nguồn Lý ) , mà quên mất lối ngược chiều Quy tư ( về nguồn Tình ), làm cho nguồn 

Tình / Lý hay Tâm linh / Khoa hoc mất quân bình, nói cách khác con Người đã đánh mất 

Bản Tính Thiện của mình hay  Bản tính đồng nhiên của Nhân loại ( Collective 

unconsciousness ) , nên gây ra bao cơ sự đau thương cho nhau ! 

 

V.- ĐẠI HỒNG THUỶ 大洪水 

( DELUGE ) 

THỜI ÔNG NÔ- Ê 

A.- SÁCH SÁNG THẾ 

                           ( chương 6 và 7 ) 

 
 

CON TÀU NÔ - Ê 

“ Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm điều dữ trên mặt đất. Thiên Chúa buồn 

rầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa.  

Thiên Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ con người mà Ta đã sáng tạo cùng với mọi thú vật trên 

trời dưới đất”. Nhưng ông Nô-ê là người sống công chính và đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên 

Chúa muốn cứu sống ông và gia đình. 

Ông Nô-ê có ba ( 3 ) con là Sêm, Kham và Gia-Phét. Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: “Ta 

đã quyết định số phận của con người trên mặt đất. Ta sẽ xóa bỏ chúng vì họ sống gian ác. 

Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ: chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, 

chiều cao 15 thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu. Ngươi sẽ làm tàu có nhiều tầng: tầng 

dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 
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Ta sắp cho mưa lớn đổ xuống và nước sẽ dâng cao trên mặt đất. Nhưng Ta sẽ lập giao 

ước của Ta với ngươi. Ngươi, vợ ngươi ( 2 ) với các con trai, vợ của các con trai ngươi hãy 

vào tàu . 

Trong các loài thú vật,  ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi. Mỗi đôi là một con đực và 

một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại bò dưới đất, mỗi loại một đôi 

mang lên tàu cho chúng sống với ngươi.  

Hãy lấy tích trữ thức ăn cho gia đình mình và cho các thú vật. Đó sẽ là lương thực nuôi 

sống gia đình ngươi và các thú vật trên tàu.” Ông Nô-ê đã làm đúng như lời Thiên Chúa đã 

truyền cho ông. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy có 

ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.  

Bảy ngày nữa Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và Ta sẽ xoá 

khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.” Ông Nô-ê làm đúng như Thiên Chúa đã truyền. Ông 

Nô-ê được 600 tuổi khi lụt hồng thuỷ xảy đến trên mặt đất. Ông Nô-ê vào trong tàu và Thiên 

Chúa ở ngoài đóng cửa tàu lại. 

Lụt hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất. Nước dâng lên cao trên mặt đất, và tàu lênh đênh 

trên mặt nước. Mọi ngọn núi cao ở khắp nơi đều bị nước phủ lấp. Ông Nô-ê, gia đình ông và 

những gì ở trong tàu với ông đều sống sót.  

Hết 40 ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ trên tàu, rồi thả bồ câu ra để xem nước đã cạn khô hay 

chưa. Vào buổi chiều, con bồ câu bay trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một cành ô-liu 

xanh tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã khô cạn trên mặt đất. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con 

trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả chim chóc, gia súc, 

mọi sinh vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; chúng phải sinh sôi nảy nở thật 

nhiều trên mặt đất.” 

Ông Nô-ê làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã cứu thoát ông. Ông bắt 

một số các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn 

thờ. Hương thơm lễ vật làm Thiên Chúa hài lòng và Thiên Chúa tự nhủ: “Ta sẽ không bao 

giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa”. 

B.-  THEO VĂN HỌC Á ĐÔNG 

I.- TRỜI LÀM HỒNG THUỶ   

“ Trời làm Hồng thuỷ, nước dâng cao tận trời, tất cả mọi vật đều chết. Sau đó trời đưa xuống 

những sinh vật khác. Tao Suông và Tao Ngân từ trời đưa xuống mặt đất 8 quả bầu và 8 cái gậy. 

Trong quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người, và những sách dạy phép phù thuỷ, bói toán, 

tiên tri. Tao Ngân lấy công chúa là nàng Um  đẻ ra được 18 đứa con.  

( Văn học: Hoàng Trọng Miên ) 
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II.- HỒNG THUỶ 

Chữ Làu bảo hai anh em làm cái trống chui vào tránh lụt. Chữ Làu nhìn xuống thấy nước 

tràn ngập mới sai 9 con rồng rút nước cho ráo mặt đất. Nước rút hết hai anh em ở trống chui 

ra, thấy loài người chết sạch. Một con đại bàng bay lại mang hai chị em trên cánh đến một 

chỗ cao.  “       ( Văn học. Hoàng Trọng Miên ) 

C.- THEO KHOA HỌC HIỆN ĐẠI 科学现代 

Lý do nạn HồngThuỷ : Hiện tượng biển tiến 

“  . . .  Vào thời gian bắt đầu có người khôn ngoan xuất hiện sinh sống vào khoảng 

từ 125.000 năm cho đến 10.000 năm cách ngày nay, chúng ta thấy tất cả có 5 lần nước 

biển lên xuống ở Đông Nam Á ( Chappell 1983 ). Năm lần đó xuất hiện vào những năm 

100.000, 80.000, 60.000, 40.000 và 28.000 cách ngày nay.  

Ở Việt Nam, nhất là đồng bằng Bắc bộ, việc nước biển tiến thối lại có tầm mức quan 

trọng hơn nữa, bởi hạ tầng đất cũng luôn trồi sụt lên xuống, trước kia người ta có nhận xét 

rằng trong thời kỳ nước biển lên cao, có khi đến 100 m hơn ngày nay.   Đó là thời kỳ cách 

nay khoảng 1 triệu năm ( cuối thời kỳ thứ ba ) , lúc đó cả vùng Bắc Việt ngày nay là một 

vịnh lớn.   Sau đó bắt đầu kỷ thứ tư, khoảng dưới 1 triệu năm, thì có cảnh ngược lại:   Khí 

hậu trở nên băng giá cùng cực, nước đông ở hai cực, nên mực đại dương lại thấp xuống 

từ 20 m cho đến 100 m so với ngày nay. Nước biển rút ra hiện ra một đồng bằng Bắc bộ 

rộng mênh mông cho đến tận đảo Hải Nam.  Đồng bằng đó có những cầu nổi nối liền 

với các hải đảo phía Đông , phía Nam đến tận Sumatra , có thể đến tận Úc châu  .  Nói 

một cách khác , người ta có thể đi bộ từ đất mà nay gọi là Việt Nam sang đất mà nay gọi là 

Úc Đại Lợi hay ngược lại. .  .  .  

Nay ta chú ý đặc biệt đợt biển tiến cuối cùng bắt đầu sau băng hà thứ tư cách nay 20.000 

đến 17.000 năm.      

Qua chứng tích C14, ta có thể nói từ trên 30.000 cho đến 17.000- 18.000 năm trước và có 

thể gần hơn nữa người Việt cổ đã có một đồng bằng cực kỳ tốt để sinh sống, để phát triển và 

để xây dựng đời sống Văn hoá của mình.    Thời kỳ đó có thể dài đến vài chục ngàn năm.    

Trong khi đó biển vẫn cứ tiếp tục tiến.  

Đến khoảng 8.000 năm cách ngày nay, thì nước biển lúc đó có thể ngang tầm với mức 

nước ngày nay.   Dần dần mức nước biển còn cao hơn mức nước ngày nay đến 4, 5 m khiến 

cho những người Việt cổ thời đó phải bỏ cái nơi cư trú một thời đã cực kỳ lý tưởng đó mà di 

đi nơi khác.    

Để theo dõi bước chân di cư của người Việt cổ, các khoa học gia đã dùng tia phóng  xạ 

C14  để đo xương cốt của người cổ tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam.    

Trước khi phải di cư, người Việt cổ đã xây dựng nên nền Văn hoá Hoà Bình từ 

33.000 +/- 2500 BP  đến 11.365+/-175 BP , rồi tới Văn hoá Bắc Sơn đã  10.295+/-200BP ( 

BP : cho đến ngày nay ) .   
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Rồi cũng dùng C14 để lại xem dấu tích của người cư ngụ ở Trung quốc, thì thấy có 

chứng  tích người cổ có nguồn gốc từ Hoà Bình đi dần lên Trung quốc theo hai ngả phía 

Tây và phía Đông.” 

( Khái niệm biển tiến ở Việt Nam: Tập san Tư tưởng 07/15/ 1999. Cung Đình Thanh  ) 

D.-  BÀI HỌC ĐẠI HỒNG THỦY 

I.- CÂU CHUYỆN HỒNG THỦY TRONG CỰU ƯỚC 

ĐƯỢC NHÌN QUA LĂNG KÍNH VIỆT NHO 

Theo Cựu Ước thì nguyên nhân của Hồng thủy là do “Con người sống hư hỏng, sống 

gian ác và làm điều dữ trên mặt đất.Thiên Chúa buồn rầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ 

sống trái mắt Thiên Chúa “, nên Thiên Chúa dùng phương tiện Hồng thuỷ quét đi những con 

ngưởi hư đốn đó, để lập lại một thế giới mới Hòa bình.  

Vào thời Cựu Ước là thời Thiên Chúa trực tiếp cai trị dân  Chúa ( Theocratie ), nên  một 

mặt Thiên Chúa quyền uy đã đem Hồng thuỷ để quét sạch Thế gian tội lỗi, mặt khác Chúa lại 

chọn người công chính để lập lại một thế giới mới, gồm:  2 Vợ chồng  ông Noê  và 3 cặp Vợ 

chồng người con trai và từng cặp ( 2 ) chim muông thú vật tinh sạch đề lập nên một thế 

giới mới.   

Qua đó chúng ta nhận ra  bộ huyền số : 2 -3, 5  ( 5 = 2 + 3 ) . Bộ Huyền số này mang 

Dịch lý tức là Thiên lý. 

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi ngưòi mọi vật đã  lên tàu, Thiên Chúa phán 

với ông Nô-ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy có ngươi là người công 

chính trước nhan Ta trong thế hệ này. “ 

Sau 40 ngày, ông Noê  đã cho Bồ câu bay ra thám hiểm thấy mặt đất đã được khô ráo 

an toàn rồi “, “ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với 

vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất 

cả chim chóc, gia súc, mọi sinh vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; 

chúng phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.” 

Thế là gia đình ông bà Nôê cùng các con và các sinh vật  tinh sạch cùng nhau  sinh sôi 

nảy nở thật nhiều để xây dựng một Thế giới hòa bình trên mặt đất qua hình ảnh của Chim Bồ 

câu. Chim Bồ câu tượng trưng bằng ngọn Lửa tức là Tình Yêu và lý Công chính  cùng cành  

ô liu Hòa bình. 

Đây là cái nhìn của Kitô giáo của thời Cựu Ước về hai mặt của cuộc sống con người 

trong xã hội, thế nhưng từ đó tới thời Tân Ước ít nhất  là hơn 4.000 năm kể từ sau trận Hồng 

thủy cuối cùng, mà loài người tinh sạch vẫn cứng đầu đã không rút tiả được gì từ bài học đó 

để tu tỉnh sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng  xem ra vẫn tồi tệ không kém. Vì thế Thiên Chúa 

lại sai con một Chúa Giê- su  xuống thế để đích thân hướng dẫn loài người hoàn thiện 

con người và xã hội. 

Chúa Gi ê-su là Sứ giả Hoà bình của  Chúa Cha, Ngài truyền dạy phương cách đem 

Công lý vào Xã hội, để giúp mọi người sống an hoà với nhau,  nhưng đến nay đã hơn 2000 
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năm, với biết bao thiên tai địch họa do mình gây nên, thế mà con người vẫn cứng đầu không 

chịu hối cải, cứ giết cướp nhau ghê rợn hơn. 

Với trí óc hạn hẹp của con người ta không biết chương trình của Thiên Chúa ra sao, mà 

chì thấy lời cảnh cáo của Chúa Giê-su, đại ý là “ Ai dùng gơm thì chết vì gươm, ai gian ác 

thì sẻ chết vì gian ác “, sự thật đó  đã xẩy ra nhãn tiền khắp nơi, thế mà chưa thấy con người 

trên thế giới ngày nay đem gươm giáo ra đúc lưỡi cày, mà nước nào cũng lo sắm vũ khí tối 

tân và chạy đua sản xuất bom nguyên tử để dọa nhau, kình chống nhau, để dành thế thượng 

phong, trong khi đó nhiều người dân vẫn đói rách và ngu dốt. Trớ trêu thay là nhân loại 

đang tự hào thế giới ngày nay là thế giới văn minh tiến bộ vượt bậc!  

Nhưng vấn đề chính  là vấn đề  con Người sống sái nhịp với Thiên lý, vì chưa diệt được 

Tham, Sân, Si , nên loạn từ trong con Người loạn ra ngoài Xã hội, tới Môi trường xung 

quanh, vấn đề hâm nóng địa cầu ngày nay chắc  cũng có liên quan.   

Có phải phong trào Dân chủ hiện nay trên Thế giới là hy vọng cuối cùng và cũng là 

đường lối giải thoát duy nhất của nhân loại?  Phong trào này xem ra còn bấp bênh khi 

con người chưa diệt được mầm Ác: “ Tham, Sân, Si “ nơi con người, nên nhân loại còn 

sặc mùi thuốc súng của nếp sống bạo động Du mục, mà súng bom chưa được biến thành 

lưỡi cày của nếp sống Nông nghiệp Hòa bình. 

II.- CÂU CHUYỆN HỒNG THỦY QUA HUYỀN THOẠI VIỆT NAM 

Với cái nhìn của Việt Nho thì: Thế giới mới đó vẫn là thế giới hiện tượng gồm các cặp 

đối cực, Vợ / Chồng, Cái / Đực, Mái / Trống. . ., đây là Vũ trụ quan Động và Nhân sinh quan 

Nhân chủ của của Việt Nho, cũng là nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ.  

Vì không được mạc khải, nên các truyện tích Viêt chỉ ghi: Nạn Hồng thuỷ dâng cao 

tận trời, Chử Làu sai hai anh em ( 2 ) làm Trống chui vào để tránh lụt, sau trận lụt mọi 

vật đều chết hết. Một con đại bằng mang theo hai chị em ( 2 ) trên cánh đến chỗ cao. Có 

hai anh em và hai chị em là hai cặp đối cực nên nhân loại vẫn tồn tại. 

Còn trong chuyện thứ nhất thì Tao Suông và Tao Ngân từ trên trời đưa xuống mặt đất  

8 trái bầu và 8 cái gậy, trong quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người. Tao Ngân lấy 

công chúa  là nàng Um sinh 18 đứa con. 

Tuy những chi tiết khác nhau nhưng cốt chuyện thì nạn hồng thuỷ đã giết chết mọi vật, 

nhưng thế giới hiện tượng vẫn còn lại con người và sinh vật, mỗi loài đều có hai giống. ( Đối 

với nạn Hồng thủy ờ Thái bình dương hai vùng Hainanland và Sundaland  tuy bị ngập nhưng 

dân cư và sinh vật khác  đã thiên di tới miền Tây và miền Tây Bắc và Đông Bắc, chứ không 

chết hết ).  

Thường những huyền số chỉ được dùng từ 0 đến số 9, còn những số lớn thì không thấy đề 

cập tới. 

Còn về huyền số thì Tao Suông và Tao Ngân  trên Trời là số 2, quả bầu  tròn tượng 

trưng  cái Nòng là Âm, cái gậy là cái Nọc tức là Dương, Tao Ngân ( Chồng ) lấy nàng Um 

( Vợ )  là cặp đối cực sinh 18 con.  18 đời Hùng vương  hay  18=2.9 . 2 là Âm Dương, 9= 

3*3 hay  là gậy Thần 9 đốt hay vòng trong vòng ngoài của Ngũ hành. 
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( Số 8 = 3 + 5; 3 là Nhân chủ, 5 là Tâm linh ). Còn số 330 thì chưa rõ. ( 100x3 ? ) 

Về Kitô giáo thì quan niệm loài người và cả Vũ trụ được Thiên Chúa sáng tạo ra, mỗi 

Kitô hữu phải hoàn thiện như Cha ở trên trời để là một viên gạch xây dựng hoà bình, để 

cùng mọi người xây dựng một thế giới hòa Bình theo lệnh truyền  “ Vâng Ý Cha dưới Đất 

cũng như trên Trời” , thế mà viễn ảnh hoà bình ngày càng xa xăm, vì con người vẫn còn 

cứng lòng không chịụ hối cải tội lỗi, được nhiễm tử Nguyên Tổ Eva đã bỏ nguồn Tâm linh 

theo Lý trí ròng, làm đảo lộn trật tự Hòa của Vũ tru. 

Còn Việt Nho thì quan niệm Vũ trụ như một huyền cơ hay lò cừ. Ta chỉ thấy được công 

trình tinh vi và vĩ đại của Thiên Chúa qua Dịch lý, mà đâu có thấy được Ngài, vì Ngài vô 

hình, vô ngôn do không được mạc khải, tuy không thấy được Ngài nhưng luôn luôn nhận 

được ánh sáng Tình Yêu của Ngài  qua Ánh sáng mặt Trời và mặt Trăng, nguồn sống cua 

Vạn vật.  

Còn về khoa học thì chỉ biết nguyên nhân gần của Hồng thủy là do quả đất ấm dần làm 

nước biển dâng lên mà  làm ngập chìm nền Văn hoá Hoà bình ở Thái bình dương là nền Văn 

hoá sớm nhất của nhân loại, tức cũng là nền văn hoá Đông Nam có bộ cơ cấu là : 

2 – 3, 5: Nền Văn hoá Thái hòa gồm Dịch lý “Âm Dương hòa , với con Người Nhân 

chủ và nguồn Tâm linh.    

Một bên thiên về Thiên đạo và đời sau, một bên nhìn sự vật theo hiện tượng tự nhiên, và 

thực hiện Nhân đạo để thăng hoa cuộc sống. Nếu có được con người Nhân chủ, biết sống 

theo Dịch lý tức là Thiên lý thì  cũng  có khả năng xây được xã hội hòa bình. 

Sau nạn Hồng thuỷ, theo Nho giáo  tuy thế giới mới gồm những cặp sinh vật tinh tuyền, 

nhưng con người  vẫn là “ Qủy Thần chi hội “ trong thế giới hiện tượng tương đối, vì không 

ra sức Thiện hóa chính mình nên xã hội ngày nay còn tệ hơn lúc trước, chỉ vì sống ngược với 

nguồn sinh sinh hóa của vũ trụ theo Dịch lý. Chừng nào loài người còn  không sống Thuận 

Thiên theo Dịch lý làm cho nhịp thái hoà của vũ trụ ngày càng rối loạn, các môi trường sống 

của con Người, cũng như Nước, Không khí, Đất, Tư tưởng đều bị ô nhiễm trầm trọng, làm 

che mất nguồn sống Tâm linh.! Nhưng khốn thay tuy có nguồn gốc Văn hóa tinh tuý như vậy, 

nhưng vì bị nô lệ lâu ngày nên Dân tộc VN cũng bị rơi vào vòng khổ lụy , mà bị sa đoạ trầm 

trọng như ngày nay. 

III.- VẤN DỀ CÒN LẠI 

Vấn đề quan trọng nhất của Nhân loại là vấn đề con Người, mọi Tôn giáo cũng như nền 

Văn hoá đều công nhận mọi con Người đều là «  bất toàn », nên gây nan đề trong xã hội. Để 

giải quyết nan đề  cần phải có Tôn giáo cũng như Văn hoá đều phải có đáp đề thoả đáng.  . 

Kitô giáo thì cho con Người nguyên thuỷ  vì  ăn quả  cấm mà  mắc tội Tổ Tông, nên trong 

con Người vừa có đền Chúa ngự ( mầm Thánh ) vừa  có  Quỷ  Satan do Tội tổ Tông đem vào. 

Do đó mà  có Chương trình của Thiên chúa  tinh lọc nhân loại . Chúng ta chưa biết rõ hết 

chương trình của Thiên Chúa ra sao, nhưng chương trình nạn Hồng thuỷ đã không thành 

công, tiếp đến Thiên Chúa sai Chúa Giê-su  xuống thế với lệnh truyền Mến Chúa / Yêu 

Người.  
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Mến Chúa thì phải trở về nguồn Tâm linh để tiếp cận với nguồn Sống và nguồn 

Sáng để  Mến Chúa , nhờ Mến Chúa mà biết cách đem Công lý vào đời sống xã hội để xây 

dựng thế giới hoà bình, nhưng tới nay chúng ta  vẫn chưa thấy kết quả tích cực, chúng ta 

đang đón chờ thành quả của Phong trào Dân chủ trên thế giới đang được hình thành và 

phát triển. 

Phật giáo thì cho rằng con Người bị nhiễm phải thói Tham Sân, Si, nên phải ngồi Thiền 

qua ba giai đoạn : Giới, Định. Tuệ.  Giới là phải ngồi yên tĩnh và bất động dẹp vọng niệm, 

nguồn của Tham, Sân, Si để được Định mà xóa tan màn vô minh mà Giác ngộ, nhưng tới nay 

đã hơn 2500 năm mà chưa thấy được kết quả tích cực của Tôn giáo giúp cho con người sống 

Hoà bình với nhau trong xã hội. 

Nói chung Phật giáo chỉ chuyên về Quy tư mà chưa có đường lối  Suy tư đem Đạo lý vào 

Đời, vì khi vào đời thí phải hoạt động, mà hoạt động thì tạo nghiệp,tạo nghiệp thì trầm luân, 

nên làm sao mà đi vào đời được..  

Nho giáo thì xem  con Người «  Quỷ / Thần chi hội « , nên có phương cách Vi Nhân  theo 

hai ngả : Hướng Nội  bằng Quy tư để trau dồi lòng Nhân ái và Bao dung để biết sống hoà 

với nhau theo Ngũ thường, đồng thời phải  hướng Ngoại  bằng Suy tư  để phát triển Lý trí 

hầu  biết cách hành xử Công chính mà sống hoà với nhau theo Ngũ Luân.  Tóm lại công cuộc 

Tu thân phải đạt hai mục tiêu : 

Hoàn thiện mọi Viêc Làm từ Nhỏ tới Lớn. 

Hoàn thiện mọi mối Liên hệ để mọi người sống Hoà với nhau. 

Có Vi Nhân được như vậy thì Dân tộc mới Đoàn kết với nhau mà xây dựng các Cơ chế 

Xã hội theo tinh thần Dịch lý để đạt tiến bộ trong ổn định mà  mưu hạnh phúc chung cho mọi 

người. ( Đã bàn ở trên )  

Đây là tinh thần Việt Nho mà T. G. Kim Định đã khai quật lên chưa được thực hiện, 

ngoài tinh thần mới về Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình, Việt Nho con mang trong mình Tinh thần 

Vạn giáo Nhất lý hay Tôn giáo đại kết là môi trường thích hợp để nhân loại sống hoà vui 

với nhau. 

VII.- 5 VIÊN SỎI CỦA  DAVID  VÀ  4 ANH EM GOLI-ÁT 

I.- Goli- át thách thức  Quân đội  Ít-ra-en 
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“ 20 Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên 

đường như ông Gie-sê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao 

chiến.21 Người Ít-ra-en và người Phi-li-tinh dàn quân, trận tuyến đối nhau.22 Đa-vít để 

hành lý lại, giao cho người giữ đồ, rồi chạy ra trận tuyến, đến vấn an các anh. 

 

23 Cậu còn đang nói với họ, thì kìa từ trận tuyến Phi-li-tinh, tên đấu thủ tiến lên, nó là 

Go-li-át, người Phi-li-tinh, quê ở Gát. Nó nói những lời như trước và Đa-vít nghe thấy.24 

Vừa thấy tên đó, mọi người Ít-ra-en trốn xa nó và sợ hãi lắm.25 Một người Ít-ra-en nói: 

“Anh em có thấy người đang tiến lên đó không? Nó tiến lên là để thách thức Ít-ra-en đấy. 

Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, sẽ gả con gái cho và sẽ cho gia đình 

người ấy được miễn sưu thuế tại Ít-ra-en.”26 Đa-vít hỏi những người đang đứng với cậu 

rằng: “Người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Phi-li-tinh ấy và cất nỗi ô nhục khỏi Ít-ra-

en? Thật vậy, tên Phi-li-tinh không cắt bì kia là ai mà dám thách thức hàng ngũ của Thiên 

Chúa Hằng Sống? “27 Dân trả lời cậu như trên, họ nói: “Người ta sẽ làm như thế cho kẻ 

hạ được nó. 

 

28 Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi 

giận với Đa-vít và nói: “Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc 

cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! “29 

Đa-vít trả lời: “Em có làm gì đâu? Nói chuyện cũng không được sao? “30 Cậu bỏ anh đến 

với người khác, và cũng hỏi như thế. Người ta cũng trả lời như trước.31 Người ta đã nghe 

các lời Đa-vít nói và thuật lại cho vua Sa-un. Vua cho gọi Đa-vít đến.” 

 

II.- ĐA-VÍT TÌNH NGUYỆN NHẬN LỜI THÁCH THỨC 

“ 32 Đa-vít nói với vua Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu 

với tên Phi-li-tinh ấy.”33 Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-li-

tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn 

trẻ.” 

 

34 Đa-vít thưa với vua Sa-un: “Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay 

gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc,35 thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật 

con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó 

chết.36 Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ 

như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng 

sống.”37 Đa-vít nói: “ĐỨC CHÚA là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, 

chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con 

hãy đi, xin ĐỨC CHÚA ở với con! “38 Vua Sa-un lấy y phục của mình mặc cho Đa-vít, 

đội mũ chiến bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu.39 Đa-vít đeo gươm của vua 

ngoài y phục rồi thử bước đi, vì cậu không quen. Đa-vít nói với vua Sa-un: “Con không 

thể bước đi với những thứ này được, vì con không quen.” Rồi Đa-vít bỏ những thứ đó 

ra.” 

 

 



- 219 - 

 

III.- CUỘC ĐẤU TAY ĐÔI 

 

“ 48 Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-vít 

vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh.49 Đa-vít thọc tay vào bị, 

rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn 

đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất.50 Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-

tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít 

không có gươm.51 Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút 

khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. 

 

52 Người Ít-ra-en và Giu-đa xông lên, reo hò và đuổi theo người Phi-li-tinh cho đến lối 

vào thung lũng và cho đến cửa thành Éc-rôn. Thây người Phi-li-tinh ngã gục trên đường 

Sa-a-ra-gim, cho đến Gát và Éc-rôn.53 Sau khi ráo riết đuổi theo người Phi-li-tinh, con 

cái Ít-ra-en quay trở lại cướp phá trại chúng.54 Đa-vít lấy đầu tên Phi-li-tinh và đem về 

Giê-ru-sa-lem; còn các vũ khí của nó thì đặt trong lều mình. 

 
( 1 ):   “ After turning down an offer of the king’s own armor, which was too big for him, David went 

down to the creek and got five suitable stones (  5 : “ five “ , not just one, as any prudent marksman 

would do when facing a very formidable opponent - although some interpret David’s taking five 

stones in order to be able to fight Goliath’s “ 4 : four brothers” at the same time, the Holy Scriptures 

plainly state that only Goliath, and his armor bearer, stood upon the field of battle; if Goliath did 

have four brothers there, they obviously weren’t much of anything because all of the Philistines 

turned and ran away like cowards after David slew Goliath ) for his sling. The rest of the story is 

famous. He killed Goliath with a single perfectly-accurate shot, perhaps with a little help from an 

angel - the stone didn’t just rebound off the giant man’s thick skull as would naturally be expected, 

but actually penetrated with the power of a modern high-velocity bullet. Upon seeing their hero 

defeated, the Philistine army made a disorderly retreat (i.e. they just dropped everything and ran), 

giving the Israelites then in hot pursuit the victory. The entire story can be found in 1 Samuel 17:1-

58.” 

( David and Goliath. The Church of God. Daily Bible Study. On line since 1998. ) 

 

IV.-  LÝ DO DAVID  THẮNG GOLIAT 

Câu chuyện David và Goliat trong Cựu Ược được Viết theo tinh thần Giáo sử, vì tin rằng 

giữa Cựu Ước và nền Văn hoá Đông Nam có chung một nền cơ cấu, nên chúng  tôi tìm 

hiểu theo tinh thần Huyền sử Đông phương. Đây là trận tuyến nối dài giữa tinh thần Du 

mục và Nông nghiệp khởi đầu từ Cain và Aben. 

Ta thấy David chăn dê thuộc Mục súc ( khác với Du mục  ) sống theo Nông nghiệp, chứ 

không sống theo Du mục, nên hiểu tại sao David có thể dùng số 5 thuộc hành Thổ, 

nguồn mạch của nguồn Sống và nguồn Sáng, còn Goliat thì có liên hệ tới số 4, số chẵn 

thuộc Vật chất..  

David dùng cái Ná ( cling ) thứ vũ khí bắn đá bằng dây thun, David là người trẻ khôn 

ngoan có niềm tin được Thiên Chúa phù trợ. 
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Còn Goliat là người cao lớn, dùng Lao đồng Giáo sắt rất nặng nề, ỷ vào sức lực bắp thịt, 

tính tình rất tàn bạo. 

Ta thấy David là người có Minh triết, nhờ sống theo tinh thần nền Văn hoá Nông nghiệp, 

còn Goliat thì vũ dũng có nếp sống theo nền Văn hoá bạo động Du mục. 

Không phải vô tình mà câu chuyện dùng con số một cách vô ý thức, tại sao không dùng 

những số khác mà dùng hai số Lẻ Chẵn khác nhau, nên đây phải là Huyền số.  

David dùng số 5 chứ không phải số 4, còn Goliat, có  4 anh em hiện diện trong trận đấu.  

( David dùng số 5 : dynamic force.  5:  Five is also representative of the Godhead - Central Creator of 

the four fours plus itself equalling five. Five is the marriage of the hieros gamos as combination of 

feminine and the masculine. Feminine being even, as 2, in frequency and masculine being odd as 3 in 

frequency = 5 ) 

Số 4: Four: Static as opposed to the circular and the dynamic.) 

Trong trận đấu giữa David và  Goliat trong Cựu Ước, ta thấy David còn rất nhỏ và yếu 

đối với Goliat rất to lớn với đao to búa lớn, thế mà David chỉ đem có  “ 5 viên sỏi “, 

nhưng khi dùng Ná bắn một phát vào trán tức là Huệ nhãn của Goliat thì Goliat bị ngả 

gục, thế là cả đoàn quân Philistines thoát chạy, nếu Goliat có thêm 4 anh em nữa thì 

cũng tháo chạy như những người Philistines hèn nhát kia. 

Để hiểu lý do tại sao, ta phải vận dụng đến Cơ cấu Ngũ hành  ( Five Agents ) cũng như  

Tứ tố ( 4 elements ) để thấy rõ vấn đề. 

Trước hết là hai huyền số 5 và 4 : 5 là Ngũ hành của Đông phương, 4 là Tứ tố của Tây 

phương. 

Hỏa 
│ 

Mộc  ― Thổ  ―  Kim 
│ 

Thủy 
 

Đồ Hình Ngũ hành 

 

 

Số độ Ngũ hành 

Trong đồ hình Ngũ hành ta thấy các hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim có thể xem là thế giới 

Hiện tượng, còn hành Thổ ở Trung cung là thế giới Tâm linh tức là nguồn Sống và 

nguồn Sáng tức là Nhân, Nghĩa hay Bác ái và Công bằng hay Bi , Trí.  



- 221 - 

 

Về số độ số 5 ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh, nên David chọn 5 hòn 

sỏi tức là đã nắm được Minh Triết, mà Minh triết là khi biết sống với Bác ái Công 

bằng hay Nhân Nghĩa. David dùng 5 hòn sỏi tượng trưng cho Minh triết, khi Nhân - 

Nghĩa trở nên Lưỡng nhất thì trở nên hùng - dũng vô địch. 

 
Còn Tứ tố là Nước, Khí, Lửa, Đất của Tây phương toàn là vật chất, sau thêm  Ether 

vào thành Ngũ tố, nhưng cũng là vật chất. Goliat thuộc văn minh Tứ tố, Văn minh vật 

chất, 4 Anh em của Goliat tháo chạy vì  Tứ tố chỉ là sực mạnh vật chất ngoại khởi làm 

sao địch được sức mạnh Tâm / Thân hợp nhất là sức mạnh Hợp Nội Ngoại chi Đạo của 

David vừa Hùng vừa Dũng. 

Đối với cá nhân thì Nhân Nghĩa  thắng Tham tàn và Cường bạo, còn đối với Dân tộc thì 

phải Chí Nhân và Đại Nghĩa, tức là tổng Nội lực của toàn dân mới thắng nổi các cuộc 

chiến “ Cá lớn nuốt cá bé “ 

Suy rộng ra đây cũng là mặt trận giữa Nông nghiệp và Du mục, David thuộc văn hoá 

Nông nghiệp,vì dùng đến Minh triết của nông nghiệp với vũ khí nhu thuận uyển chuyển 

như cái  Ná thun,  còn Goliat là con người to lớn với Lao đồng Giáo sắt to lớn nặng nề, 

thuộc văn hoá Du mục. 

Trận chiến khởi đầu từ Cain và Aben, tiếp đến là những trận chiến “ Dĩ cường lăng 

nhược” đã trải dài trong lịch sử nước ta, và cũng diễn ra khắp thế giới mà đến nay 

chưa dứt. Chỉ có thời Nhà Lê, mưu sĩ Nguyễn Trãi đã nhìn ra thật rõ ràng, nên đã đề 

ra chiến lược Chí Nhân và Đại Nghĩa.. 

Vua David hiểu được Minh triết, nổi tiếng là ông Vua khôn ngoan, và nhờ Minh triết mà 

đã thắng được hùng tướng Goliat, cũng như Cụ Nguyễn Trãi đã hiếu được Thiên lý, nên 

biết đem Chí Nhân và Đại Nghĩa thắng Tham tàn và Cường bạo của nhà Minh. 

Nay chúng ta đang đối đầu với cuộc chiến giữa Trung Cộng ( Du mục ) và Việt Nam ( 

Nông nghiệp đã bỏ gốc mà theo Du mục )  một cách tinh vi và cường bạo hơn. Chúng ta 

đã thấy rõ con đưòng nhưng phỏng chúng ta có tu dưỡng Nội lực để đoàn kết được toàn 

dân hầu nhờ Nội lực mà phá tan mưu toan của kẻ thù truyền kiếp hay không. 

Chúng ta đã rõ viên đá của Chúng ta là Nhân Nghĩa, cũng như Bi, Trí, cũng như Bác ái 

Công bằng, còn Trung cộng thì chỉ có thứ sức mạnh của Goliat, thứ sức mạnh của Tham 

tàn và Cường bạo của vũ khí tối tân. Tổ tiên chúng ta đã thắng nhiều lần, còn chúng ta tự 

nhận là thông minh, văn minh tiến bộ hơn , há lẽ chúng ta lảng quên mà lờ đi sao? 

Sinh lộ của chúng ta là Nhân Nghĩa, Tử điểm của Trung cộng và Việt cộng là Tham 

tàn và Cường bạo.  
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Nước ta là nước nhỏ không đủ khả năng để sắm vũ khí tối tân để đối địch với họ, chỉ 

có vũ khí Trời ban là Nhân Nghĩa ( trong chuyện David  thì là sự phò trợ của Thiên 

Chúa ) của  toàn dân là khả dụng, cứ vong thân mà đi tìm cây đũa thần ngoại khởi thì 

nô lệ là đương nhiên. Nếu ta trau dồi cho có Minh triết thì biết sẽ chỉ dùng một viên 

sỏi để đánh trúng  ngay vào tử huyệt của kẻ thù. Nếu mọi người cùng làm  và quyết 

tâm làm thì sẽ có sáng kiến đó. 

Việc trước tiên là phải loan truyền rộng ra cho mọi người dân Việt Nam nhất là trong 

nước và cả thế giới tỏ tường, chúng ta không cần chúng nghe, vì chúng không bao giờ 

nghe, hiểu mà cải hối được!   Khi đa số người dân hiểu rõ thì phải tu dưỡng cho được 

Nội lực, khi đó thì chúng ta sẽ biết làm gì tiếp. 

Chú ý: Trong câu chuyện Cain và Aben cũng như  David Goliat, theo quan niệm Nho 

giáo thì  Aben và David  có tinh thần của nếp sống Nông nghiệp, còn Cain và Goliat 

thuộc nếp sống Du mục mới hợp Tình hợp Lý, vì đa số người sống trong môi trường 

Nông nghiệp gần thiên nhiên thì nhiều Tình cảm hơn, còn những người sống theo nếp 

sống Du mục thì thường nặng về Lý hơn nên dễ bạo động.  

 

CHƯƠNG TÁM 

CHÚA GIÊ-SU KHAI SÁNG TÂN ƯỚC 新  約  

VIỆT NHO HỌC HỎI TÂN ƯỚC   

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu 

Việt Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự 

tương ngộ nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào 

Đời “ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CUỘC HỘI NGỘ CỦA ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ ? 

Chúng tôi đã có viết cuốn “ Hội nhập Văn hóa Á Âu  như là một sự Gợi ý, nay chúng tôi 

nhắc lại  với tính chất quan trọng của vấn đề. 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh 

thần Việt Nho, nhưng cũng là Thiên lý . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi không dám có  ý  giải thích Thánh Kinh, nhưng  có 

hảo ý tìm hiểu những điểm  tương đồng giữa Thánh Kinh vá Việt Nho để giới thiệu với 

đồng bào Việt Nam cũng như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự tương đồng giữa các 
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Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng 

nhau đóng góp trong công trình xây dựng con Người và Đất nước trong giai đoạn cấp 

bách, gần 100 triệu đồng bào mà để cho chừng 5 triệu CS  hành hạ con người Công 

chính yêu nước như súc vật ! 

 

 

CHÚA GIÊ-SU KITÔ 

A.- NGUỒN GỐC CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

ĐẤNG THIÊN SAI TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 

 

 
 

CHÚA CỨU THẾ GIÊ – SU KITÔ 

( Phúc Âm theo thánh  Gioan > ) 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là 

Thượng Đế Ngôi Hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều 

do tay Chúa dựng nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt.  Nguồn Sống ấy Soi 

Sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong Bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập 

tắt được Ánh sáng.” 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy đoạn Phúc âm trên có những  điểm tương tự với Việt Nho. 

Có vài cách tìm hiểu khác nhau: 

1.-  CHÚA GIÊ - SU KITÔ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 

Ngôi sao 14 cánh nơi Máng cỏ  mà Chúa Giê- su giáng sinh cũng tương tự như ngôi sao 

14 cánh nơi Trung tâm Trống Đồng Đông Sơn. ( 7 ) 
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Hình Ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su & Hình Trống Đồng . 

VÒNG TRONG CỦA HÌNH NGÔI SAO CÓ KHẮC CÂU: 

Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus: 

Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giê- su. 

 

[18]. Hình nơi hang Đá Bethlem 

* Hình trống Đồng Đông Sơn có ngôi sao 14 cánh ở Trung tâm. 

Trên mặt Trống Đồng gồm có: 

 

3 ( Số Trời ) vòng có ngôi Sao ở Trung tâm được tượng trưng cho Thiên, cho Dương;   

2 ( Số Đất ) vòng ngoài tượng trưng cho Địa cho Âm , 1  vòng chính giữa cho Nhân ( 3 + 

2 →5 : I: Nhân giả: kỳ Thiên Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất. Thuyết 

Tam tài ).   

Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho tuần Trăng Tròn  ( 14 đêm ) và tuần Trăng Khuyết (14 

đêm ), Tròn / Khuyết tượng trưng cho Âm    Dịch lý  Âm Dương hòa cũng là Thiên lý.   

Vậy ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su tượng trưng cho Thiên, cũng tượng 

trưng cho  Dịch lý,  nên Ngôi sao 14 cánh là  Biẻu tượng cho “ Chúa Giê-su từ Trời 

xuống Thế “. 

[ 11 ]:  the meaning of number 14. 

The moon is fourteen days in waxing (growing larger) 

before we can observe the beautiful full moon. 

The moon is also fourteen days in waning. 

 

 

 

 

 

 

 

http://d.7769domain.com/r/rd.html?#http%3A%2F%2F7769domain.com%2FAd%2FGoIEx2%2F%3Ftoken%3DS3ZpTEhCcHJxbERMVHlTMnhmQ2ZzdmU0TlBJbkhIVVJhb0IzcUY3bGRqbGdkMnp3aGhYWFNVREtheWpCaExsKzFlUk83OTQwZVNHWTh4L3MxTXNyL1lKYTcwODlDN01LQ0JOM0lNbjh6Z01SdWdVZFBmT1ZpTmR1emM0dndFUHJXWWo4MzAvSnQxbG9ZYlFWSjlhdm1k
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2.- BA ĐẠO SĨ & BA LỄ VẬT  DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU 

VÀNG, NHŨ HƯƠNG,  MỘC DƯỢC 

       

Ba Đạo sĩ dâng Lễ vật Cho Chúa Hài đồng 

 

Ba Lễ vật 

“ Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những vị đạo sĩ. Câu chuyện của họ định hình phần lớn những 

tường thuật của Thánh Matthêu về sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhưng vẫn còn rất 

nhiều chất vấn về những nhân vật bí ẩn này. Họ đến từ đâu ? Làm thế nào mà họ biết để 

dõi theo ngôi sao ? Họ đã nghĩ gì khi tìm thấy Thánh gia ? 

Lưu ý rằng chúng ta không tìm thấy trong trình thuật Tin Mừng có ba người trong số 

họ. Thay vào đó, chúng ta có truyền thống đó bởi vì có ba món lễ vật: vàng, nhũ hương 

và mộc dược. Điều này là để ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia, “Chư dân sẽ đi về phía ánh 

sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước… Lạc đà từng 

đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều 

mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA” (Is 60,3.6 bản 

dịch CGKPV) 

hánh Irene đã viết: những lễ vật của các vị đạo sĩ biểu thị mầu nhiệm Chúa Kitô nhập 

thể. Vàng là biểu tượng của hoàng gia; do đó, nó đại diện cho vương quyền của Chúa 

Giêsu. Trầm hương được sử dụng trong việc thờ phượng Thiên Chúa, vì vậy nó chỉ ra 

thiên tính của Ngài. Có lẽ kỳ lạ nhất là lễ vật dâng cho hài nhi là mộc dược, đó là một 

dạng dầu dùng cho việc mai táng. Nó biểu thị nhân tính của Chúa Kitô, đặc biệt là trong 

cuộc khổ nạn và cái chết của Người. 
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Những lễ vật này của các đạo sĩ có thể cung cấp dồi dào chất liệu cho lời cầu nguyện và 

suy niệm của chúng ta. Một số người đã kết nối những lễ vật này với những lời khuyên 

Tin Mừng về đức nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời. Tôi muốn sử dụng chúng để xem xét 

những gì bản thân chúng ta có thể dâng lên Hài Nhi Giêsu, đặc biệt là khi chúng ta đang 

bắt đầu Năm Mới này.  “ 

1.-Vàng ( Gold ) 

“ Chúng ta hãy giải thích vàng theo nghĩa đen. Hài nhi Giêsu có thể không cần tiền của 

chúng ta, nhưng dân của Ngài thì có. Việc bố thí không phải là điều chúng ta chỉ được 

kêu gọi làm trong Mùa Chay. Giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng nó thực sự là một công việc 

của công lý. ”Bố thí cho người nghèo là một bằng chứng cho tình bác ái huynh đệ: đó 

cũng là một việc làm đẹp lòng Thiên Chúa (GLHTCG 2462). 

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người không thích nói về “thuế thập phân” vì nghe như Chúa 

đang đánh thuế chúng ta. Có lẽ, đối với Giáo hội thì nghe có vẻ tham lam. Nhưng tôi đã 

nhận ra rằng nếu tôi chỉ nói suông là “hãy cho đi”, điều đó thực sự có nghĩa là gì ? Khi 

chiếc giỏ đi xung quanh nhà thờ, tôi có thể ném vào đó số tiền từ trong ví của tôi vào cuối 

tháng không ? 

Tôi đã sẵn sàng cho đi những gì tôi có… vì nó không phải của tôi, nhưng là của Chúa hay 

không ? Tôi có thực sự sẵn sàng trao ban “vàng” của tôi như một của lễ, mà không đắn 

đo suy nghĩ không ? Bây giờ, có nhiều cách khác nhau để bố thí. Nó không phải luôn 

luôn là một món tiền. Khi chúng ta đọc trình thuật nổi tiếng của Matthêu chương 25, cuộc 

phán xét cuối cùng, chiên và dê được tách ra và Chúa Giê-su cho biết về tất cả những 

việc tốt lành: cho kẻ đói ăn, thăm kẻ tù rạc, cho người trần truồng có áo mặc, khi được 

làm cho Người thì đó chính là việc bố thí.  

Có rất nhiều cách để thể hiện lòng bác ái, và “thời gian” và “tài năng” của là những lễ 

dâng quý giá mà Giáo hội cần. Nhưng tôi có thể cho nhiều hơn một kho tàng không ? Tôi 

có hay sợ cho đi tiền tài hay sợ khi buông bỏ đồng tiền của bà góa phụ (Lc 21,1-4), vì tôi 

không tin tưởng sao ? Phải chăng bởi vì tôi quên rằng đó không phải là tiền của tôi mà là 

…của Chúa ? “ 

2.- Nhũ hương  ( : Frankincense ) 

[ Frankincense:  a fragrant gum resin from trees of a genus (Boswellia of the family Burseraceae) of 

Somalia and southern coastal Arabia that is an important incense resin and has been used in religious rites 

(Nghi lễ Tôn giáo ) , perfumery, ( nước hoa ) and embalming ( ướp xác )] 

“Lễ vật này của các đạo sĩ nhắc nhở chúng ta rằng hài nhi này không chỉ là một vị vua, 

mà còn là Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong trình thuật của Matthêu các đạo sĩ thờ 

lạy Chúa Kitô. Bạn nghĩ gì về sự khiêm tốn mà họ có được trong khi họ đã già dặn và có 

lẽ cũng giàu có, để rồi cúi đầu chạm đất và thờ lạy một đứa trẻ ?  

Chúng ta thấy hương trầm được đề cập trong Kinh thánh liên quan đến việc cầu nguyện: 

Trong Khải huyền 5,8: ”Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi 

bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén 

vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh”. 



- 227 - 

 

Và trong Thánh vịnh 141: 1-2: ”Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến 

phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài. Ước chi lời con nguyện như 

hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ 

ban chiều”. 

Chúng ta có thể dâng lên lễ vật nhũ hương cho Hài Nhi Kitô bằng lời cầu nguyện của 

chúng ta. Cầu nguyện là cách chính yếu để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Quan trọng là 

việc trau dồi một đời sống cầu nguyện, để dành thời gian mỗi ngày để có một cuộc trò 

chuyện với Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành nên bạn và là Đấng yêu thương bạn. 

Khởi đầu Năm Mới là một cơ hội tuyệt vời để đưa ra một quyết tâm mới lập lại trật tự 

thiêng liêng cho bạn. Thật là hợp lý khi lập kế hoạch cho cuộc sống hàng ngày; hãy thực 

hiện các mục tiêu cụ thể cho lời cầu nguyện hàng ngày và hàng tuần mà những điều đó có 

thể được thực thi sau đó.” 

3.- Mộc dược ( Myrrh  )   [ 1 ] 

 

“ Mộc dược đã được sử dụng như một loại nước hoa hoặc dược liệu, nhưng nó cũng 

được dùng để ướp xác. Lần khác chúng ta thấy nó trong Tân Ước là trong Gioan 19,39, 

khi Giuse Arimathea mang đến để ướp xác Chúa Giêsu sau khi Người được đưa xuống 

khỏi thập giá. 

Câu thứ ba của bài thơ We Three Kings (tác giả John Henry Hopkins) cho thấy sự kỳ lạ 

của món quà cho con trẻ này: ”Mộc dược là của tôi, mùi đắng cay của nó. Hít vào một 

đời sống bao trùm sự ảm đạm; Buồn bã, thở dài, máu chảy, chết chóc, đóng kín trong 

ngôi mộ lạnh giá”. 

Lễ vật mộc dược nhắc nhở chúng ta, ngay cả giữa niềm vui Giáng sinh, Chúa Giêsu đã 

đến chết cho chúng ta. Người là người duy nhất trong lịch sử thế giới được sinh ra để 

chết. 

Làm thế nào để chúng ta tặng ngài lễ vật mộc dược ? Thông qua những hy sinh và đau 

khổ của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi bằng một cách nào đó chết cho 

Ngài. Chúng ta có thể thực hiện việc đền tội tự nguyện trong suốt cả ngày, để hợp nhất 

những đau khổ của chúng ta với chính mình (kiêng thịt hoặc không ăn tráng miệng hoặc 

chọn hoãn lại những niềm an ủi bé nhỏ). Chúng tôi cũng phải đối mặt với việc đền tội 

không mong muốn. Thánh Angela Foligno nói rằng: việc đền tội mà chúng ta chọn một 

cách tự nguyện không có công trạng bằng những việc chúng ta bị áp đặt phải làm những 

việc đến từ hoàn cảnh sống của chúng ta. 

Bắt đầu mỗi ngày với Lễ dâng buổi sáng, dâng lên Chúa Giêsu mọi thứ bạn phải đối mặt 

trong suốt cả ngày. Khi phải đối mặt với đau khổ hoặc bất tiện, hãy dâng cho Chúa. Thì 

thầm một lời cầu nguyện, hãy trao nó cho Chúa Giêsu. Hãy cắn vào lưỡi mình thay vì 

phàn nàn. Trao nó cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng bạn muốn đau khổ với Ngài. 

Trong phụng vụ, chúng ta kết hiệp cuộc sống của chúng ta, hy sinh của chúng ta, niềm 

vui của chúng ta, công việc nhàm chán của chúng ta, niềm vui lớn nhất của chúng ta, với 

sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá và dâng lên cho Chúa Cha. Lễ dâng của chúng ta 

https://en.wikipedia.org/wiki/We_Three_Kings


- 228 - 

 

tuy không hoàn hảo… nhưng của Chúa Kitô thì hoàn hảo. Vị linh mục cầu nguyện khi 

dâng lễ vật: ”Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được 

Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”. 

Vàng, nhũ hương, và mộc dược. Những lễ vật này có thể trông hơi quen thuộc: bố thí, 

cầu nguyện và đền tội. Đây không chỉ là hành động của Mùa Chay - chúng là lễ dâng 

hàng ngày của chúng ta cho Vua của chúng ta. Những thực hành cổ xưa này là những 

phương thế mà cùng đích là chúng ta trao chính trái tim mình cho Ngài.” 

Tô Mã Linh chuyển ngữ từ integratedcatholiclife.org 

Nguồn: hdgmvietnam.com 

 

  

4.- Ý NGHĨA CÁC LỄ VẬT THEO TINH THẦN ĐÔNG PHƯƠNG 

Vì Lễ vật từ các Đạo sĩ Phương Đông, nên chúng ta nên tìm thêm Ý nghĩa  Lễ  Vật theo 

Tinh thần  phương Đông: 

Chúng tôi thấy 3 Lễ Vật liên hệ  đến  3 lãnh vực  quan trọngcủa đời sống con Người: 

a.- Vàng thuộc nhu cầu cần cho sự sống Vật chất . Nhu cầu vật chất để ăn uống và nhật 

dụng . Tổ  Tiên  chúng ta sống theo lối Quả dục   ( No More no less, enough is enough ) 

là lối  sống  chiết trung  (  electic life style  ) giữa Diệt dục ( The least , the better )  và 

Đa dục ( The more, the better ),     

Vàng là vật chất quý hiếm, nên con người phải Phối Địa nghĩa là kham phá những 

nguyên liệu trong Đất để có cái hiểu biết  rộng sâu [  Phối Địa: Bác hậu phối Địa:Phải 

tìm đến chỗ rộng dày của Vật chất ]  để  được chu tri ( holistic knowledge )  giúp cho con 

người có  “ của ăn và nhật dụng không những giúp Thể chất được tráng kiện  mà 

tinh thần cũng được minh mẫn. 

Thế giới ngày nay quá thiên về Vật chất, về Khoa học,  làm cho cái Trí phình to mà  

nguồn Tình Tâm linh bị teo tóp lại, nếp sống Duy Lý cực đoan đem con người trở lại nếp 

sống thời hoang sơ! 

b.- Nhũ hương, còn gọi là nhang ( hương), trầm  cần cho Nghi Lễ cúng tế (Tín ngưỡng)    

Khi đốt nhang trầm thì khói bốc lên với ý tưởng con người tiếp cận với nguồn Tâm 

linh, ( Thiên )  Nho gọi là  “ Cao minh Phối Thiên: con người tìm tới chốn  sáng láng rõ 

ràng trên Cao, tiếp xúc với nguồn Sáng để un đúc Nhân  phẩm từ nguồn Tâm linh: Bác ái 

Công bằng và Tha thứ của Công giáo, còn Nho Viẹt Nam thì Nhân phẩm là Lòng 

Nhân ai, Lý Công chính va Bao dung; Phật giáo thì Từ bi. Trí tuệ và Hỷ xả. 

c.- Mộc dược là thứ nhựa thơm được dùng làm  hương liệu, mỹ phẫm và  cũng dùng  

đế ướp xác khỏi hư nát  và cũng được Công giáo dùng  trong các phép Bí  tích giúp  

khỏi hư  nát  Linh hồn . 

http://www.integratedcatholiclife.org/2020/01/watson-magi-gifts-lent/
https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/phut-suy-tu
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Vây :   3 của Lễ mà 3 Đạo sĩ phương Đông dâng hiến Chúa Hài đồng Giê – su  mang 

tinh thần  “ Phối Thiên,  Phối Địa, cùng nếp sống Quả dục “  

3 Đạo sĩ phương  Đông theo sự huớng dẫn  của ngôi Sao, các Ngài mang theo 3  Lễ  

vật  tìm đến nơi Máng cỏ dâng Chúa Hài  Đồng Giê- su  phải có một ý nghĩa đăc biệt 

nơi con số 3 . (  Xem  [ I ]  ) 

 

Ngoai ra chúng ta còn  thấy   Chúa Giêsu  Rao giảng Tin Mừng 3 năm và Ngài Lên 

Trời lúc 30 tuổi . Con Huyền số 3 bám sát đời sống Đức Chúa Giê – su! 

[ I ].    “ Myrrh is used especially in the Near East, in perfumery ( nước hoa ) , medicines, ( dược 

phẩm )  and incense. ( Hương: nhang )  

What is myrrh used for? 

In foods and beverages, myrrh is used as a flavoring component. In manufacturing, myrrh is used as 

a fragrance, in incense, and as a fixative in cosmetics. It is also used in embalming.  

[ Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Some experts warn that myrrh may interfere with the 

body’s response against COVID-19.] “ 

THE REVERENCE IN WHICH MYRRH WAS HELD: 

“ Myrrh was said to be present both at the birth (the Magi)   

and the death (Nicodemus) of Jesus. 

In the chrism anointing oil ( Xức dầu ) of the Eastern Orthodox Christian tradition, myrrh was the 

chief ingredient for the sacraments of chrismation (baptism in the Holy Spirit: Lễ Thêm sức) and 

unction < Xức dầu > (rite of consecration or healing). 

The Roman Catholic church also used myrrh in their incense, and, by the Middle Ages, the church 

had developed the symbolic meaning of myrrh as a representation of sacrifice  (Hy sinh) and 

penitence (  Sám hối ), as well as purification * Thanh tẩy ) and preservation of the flesh. ( bảo quản 

thịt ) “ 

 

 

5.- Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA SỐ 3 ( Mystical number ) [ 1 ] 

Số 3 có ý nghĩa sau: Sự hòa hợp được coi như nguồn mạch của sự xây dựng; Sự 

tham gia hoàn thiện;  Sự Dẫn đường chỉ lối; Lợi ích của  sự thư dãn; Dành thời gian 

trước khi nói và hành động.   

Số 3 là Biểu tượng mạnh mẽ về Tam Vị nhất Thể  ( Trinity )  như: 

Sinh - Sống- Chết;      Tâm- Thân - Hồn;      Tâm trí – Cơ thể - Linh hồn;  

Quá khứ  - Hiện tại – Tương lai. . . 
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Và 10 dấu hiệu của sự Thức tỉnh Tâm linh 

[  I ]   What is the meaning of spiritual Number 3? 

Angel number 3, also known as the number of harmony, is considered “The Number of the Master 

Builder” and represents divine intervention, guidance & direction. It also symbolizes the many 

benefits of relaxing, taking your time and thinking before you speak or act. 

What is the power of 3 in spirituality? 

The number 3 is universal as an innate expression of Nature. It is Earth, Sun, and Moon; the 

human amalgam of body, mind, and spirit. We think of Time itself unfolding as past, present, and 

future and our full cycle of experience as birth, life, and death. ( Trinity )  

Is the number 3 Powerful? 

The number 3 has always held powerful symbolism. Think about good things coming in 3s, the birth-

life-death cycle, the mind-body-soul connection, the 3 acts of a typical story. Wherever the number 3 

shows up in your life, it’s generally an omen  (Điềm) of creativity, communication, optimism, and 

curiosity! 

3. Seeking: Following the Path. The next stage calls you to be a spiritual seeker. Having found your 

path, regular practice, study, and discipline serve to take you deeper toward the greater vision of 

expanded awareness.Dec 1, 20 

THE FOLLOWING ARE 10 SIGNS OF SPIRITUAL AWAKENING . 

1.- Observing Your Patterns. One of the first signs of awakening is noticing. ... 

2.- Feeling a Sense of Connection. ... 

3.- Letting Go of Attachment. ... 

4.- Finding Inner Peace. ... 

5.- Increasing Your Intuition. ... 

6.- Having Synchronicity. ... 

7.- Increasing Your Compassion. ... 

8.- Removing Fear of Death. 

9.- Increasing Authenticity 

10.- Flourishing 

It’s a sign of the times that the word “awakened” has made it into the urban dictionary, where it is 

defined as “spiritually aware of the universe and [its] direct metaphysical connection to one’s own 

being and the connection it has to all life forces.” It is so mainstream, in fact, that political candidate 

Marianne Williamson has made part of her platform a call for “moral and spiritual awakening.” 

One of the problems with the idea of a spiritual awakening, however, is the lack of a clear 

definition. What exactly is a spiritual awakening, and is there a way you can tell if you are having one? 

According to Deepak Chopra, awakening happens when you are no longer living in a dream world 

where you filter everything through your ego and focusing on the future and the past. Instead, you 

have an almost simultaneous awareness of your individual self and the connection between that and 

everything else. 

Take, for example, the metaphor of a wave in the ocean. You are the wave, and you are the ocean. 

The ability to maintain both separation and connection seems to indicate a different level of spiritual 

evolution. 

When you look across faith traditions, there is a common thread that describes this state 

as nirvana, enlightenment, or awakening. This consciousness happens when you stop being the 

observer, and instead you ask yourself, who is observing? 
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For example, think about being engrossed in a movie—your emotions and physiology behave as 

though you are in deep space with Luke Skywalker or with Dorothy when she stands up to the 

Wicked Witch. In that moment, the experience of the movie feels real—your heart races, you feel 

excited, scared, or hopeful. Then your phone rings or the person behind you coughs loudly, and you 

are brought back to a different reality: you are sitting in a movie theatre sharing the experience of 

space travel or yellow brick roads with others. 

Examples of Awakened People ( Ví dụ về  những người đã tỉnh thức ) 

When asked to think of awakened people, names like Mahatma Gandhi, Buddha, and Jesus come to 

mind. Or perhaps Mother Teresa or Nelson Mandela. These inspiring figures might lead you to 

believe that being awakened is akin to being perfect. If so, try to think of more relatable examples of 

individuals who are awake. It helps to see examples of people who are simultaneously flawed but 

striving to live a good life with a focus on the greater good. 

A few that come to mind are: 

Russell Brand, who seems to model a strange contradiction of constantly questioning and striving for 

more knowledge with bathroom humor. 

Jim Carrey, whose comedic genius helped him to see through the illusion of celebrity and detach 

from any need for fame. 

Oprah Winfrey, who brought Eckhart Tolle to the masses and who uses her SuperSoul Sunday as a 

way to spread enlightenment to her millions of viewers, but also has a less enlightened fixation on her 

weight. 

People who model being spiritually awake but not perfect are what is needed to make being 

awakened feel possible. 

So now that you have a few examples of awakened people, let’s focus on how you can tell whether or 

not you are having an awakening. The following are 10 signs of spiritual awakening. 

1. Observing Your Patterns ( Quan sát khuôn mẫu cua Bạn  ) 

One of the first signs of awakening is noticing. You may be going through life on autopilot without 

giving much thought to who you are, what you want, and why you are here. Having these questions 

pop up is like turning on a light in a previously dark room. If you are aware that you are witnessing 

how you do life, you may be asking yourself: 

Do I really need to drink so much? 

Why do I get angry so often? 

Why am I always comparing myself to others? 

Why can’t I get out of bed when my alarm goes off? 

Do I really need this much red meat in my diet? 

Why do I attract so much drama? 

 

The first step in growth is always the awareness of the present moment followed by an impulse to 

change s something. 

2. Feeling a Sense of Connection ( Cảm thấy cảm giác nối kết  ) 

https://chopra.com/articles/10-ways-to-connect-to-the-present-moment-without-a-meditation-cushion
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Connection comes from shared humanity. This can occur when: 

You find yourself taking interest in your community. This can include volunteering at your local food 

bank or shoveling your neighbor’s walkway. 

You try on the perspective of someone whom you have previously seen as different. Perhaps, you 

start asking why they wear a burka or have tattoos rather than judging them. 

You have a heightened awareness of the creatures you share the planet with. You might decide to 

stop eating meat or you might catch yourself trapping flies and spiders rather than killing them. 

You have a connection to the planet. This may come as a realization that littering, using plastics, or 

wasting food is no longer an acceptable personal practice. 

3. Letting Go of Attachment ( Buông bỏ cố  chấp ) 

Whether you are aware of it or not, you have attachments. Attachments are how you define yourself. 

You may define yourself by the car you drive, the shoes you wear, what you eat, who you spend time 

with, who you vote for, what you read, and how you spend your money. 

Think about your true self as your pulse. Over the years, you take on beliefs or descriptions about 

yourself based on what your parents, your friends, the media, and even science tells you. Look at 

each belief as a veil. 

I’m smart; I’m popular; I’m a cat lover; .I’m vegan; 

.I’m a yogi;.I’m always late;.I can’t eat gluten. 

Every layer is another bit of fabric. Once you become aware of the veil, it becomes transparent. Still 

there but you can see right through it. 

4. Finding Inner Peace ( Tìm bình an nội  tâm ) 

Think of inner peace as being unflappable. ( không thể áp dụng được ) It doesn’t mean that things 

don’t go wrong in your life, it just means that when things do go badly, you aren’t on an emotional 

roller coaster of anger, frustration, or despair. 

The Dalai Lama describes inner peace like stubbing his toe—he still experiences an emotional 

charge, but t is fleeting. Inner peace is like a magnifier of positive emotions and a wet blanket over 

negative ones. 

Find inner peace 24/7. Download the Chopra App for personalized well-being guidance you can access 

whenever you need it. 

5. Increasing Your Intuition ( Gia tăng trực giác ) 

Have you ever thought of an old friend from high school only to run into them in an airport the next 

day?  immediate and irrational dislike for someone or experienced the feeling when first meeting 

someone that you already know them? 

These are all signs of intuition. If thoughts, objects, and individuals all have energy, spiritually 

awoken human beings seem more apt to connect with this energy on a regular basis. 

6. Having Synchronicity (  Có tính đồng bộ ) 

Along the same lines as intuition, there is that feeling that the universe is conspiring to make 

something happen. Your new neighbor has a San Diego license plate, and your barber mentions they 

were just in San Diego last weekend, then you turn on the TV and a San Diego tourism advertisement 

is playing. Some might call this coincidence, but others believe that these subtle signs are guiding you. 

https://chopra.com/articles/5-steps-to-detaching-for-a-happier-life
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I once registered for a conference that I wasn’t really sure I could afford only to make a connection 

with two business leaders I had admired for years. Ultimately, this led me to a fabulous new contract 

and some connections I could have never made if I had not registered.  

If a single act has triggered a chain of events that feel like destiny, 

you just might be awakening! 

7. Increasing Your Compassion ( Gia tăng Lòng  trắc ẩn ) 

Empathy is your ability to feel what others are feeling, to try on a newperspective. Compassion is an 

action that is inspired by your empathy. It literally means “to suffer with.” People who are in the 

process of a spiritual awakening begin to notice both a more all-encompassing empathy and a more 

action-oriented compassion that feels normal, natural, and fulfilling. 

One area of compassion that is often forgotten is self-compassion. According to Kristin Neff, self-

compassion researcher, self-compassion is composed of three main components: 

Self-kindness    A sense of common humanity     Mindfulness 

If you are experiencing the above components, you are on the path toward spiritual awakening. 

8. Removing Fear of Death  ( Loại bỏ nỗi sợ chết ) 

A wise teacher, Barry (Bears) Kaufman, once said that all fear is really a fear of death. All fear 

decreases generally as an individual becomes more awakened. This might be due to the lack of 

attachment. Your own demise seems less tragic when you focus on living in the present and stop 

worrying so much about the future or regretting the past. When consciousness is seen as 

transcending a physical body, the loss of this body feels less tragic. Seeing death as inevitable, as part 

of your process, allows for peace and removes fear. 

9. Increasing Authenticity ( Tính xác thực ) 

With an awakening comes confidence and a deep sense of self-worth. Gone is the need to conform to 

ultural norms or remain politically correct. Instead, a real complete sense of satisfaction with who 

you are and the choices you make abounds. 

Although many awakened people are influencers, they don’t aspire to have followers. People like Jay 

Shetty and Eckhart Tolle have massive followings because of how they show up in this world, not 

because they know a magical Instagram algorithm. The act of being themselves is one of their most 

appealing traits. With the recognition that it is not their job to please others, to avoid stating 

unpopular opinions, or to tread gently around the way others choose to feel comes an energy that is 

attractive and feels secure to be around. 

10. Flourishing ( Sự đâm chồi nảy lộc: Hưng thịnh) 

Awakened people have a level of well-being that seems to be more consistent. You know that there is 

a mind-body connection, which translates to people who are happier are also healthier. 

It is interesting to note that research in the field of positive psychology is very similar to studies of 

awakened individuals. In positive psychology, the domains of the theoretical model of happiness 

called PERMA (positive emotions, engagement, relationships, meaning, and accomplishments) are all 

strengths of the awakened. Likewise, one researcher, Sonya Lyubomirsky, found a deep connection 

between happiness and success across multiple life domains, including marriage, friendship, income, 

work performance, and health. In science, this is known as flourishing. ( Hưng thịnh ) 

Practices to Assist in Your Spiritual Awakening ( Thức tỉnh Tâm linh ) 

https://chopra.com/articles/whats-the-difference-between-empathy-sympathy-and-compassion
https://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SC-Germer-Chapter.pdf
http://www.barryneilkaufman.com/
https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/#seligman-perma-model
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf
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For those of you reading this and feeling like you have had hints of awakening but want to open 

yourself fully to its potential, here are some recommended activities: 

Meditate; Spend time outside; Laugh; Dance; Connect with your community; Volunteer;Practice 

gratitude; Slow down 

As Eckhart Tolle says, “You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by 

realizing who you are at the deepest level.” 

Spend time focused on becoming yourself fully.” 

 
Find balance anywhere, anytime, with the Chopra App. Download it now for guided meditations and 

personalized practices at your fingertips. 

NGŨ  HÀNH  VỚI THÁNH GIÁ CỦA CHÚA GIÊ - SU 

1.- Chúa Giê su là nguồn Sống và nguồn Sáng 

“ Mà lời Chúa Cha chính là Lời sự sống: “Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống 

đời đời”. Sự sống là ánh sáng. Cái chết là bóng tối. Chúa Giê-su đến đem lời Chúa Cha 

ban sự sống đời đời. Đem ánh sáng sự sống soi vào bóng tối chết chóc cõi nhân gian. 

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng 

tối”. Vì thế ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận Chúa Cha. Là đón nhận ánh sáng. 

Là đón nhận sự sống. “ 

(  Ga 12,  44-50 ) 

( Phúc Âm thánh Gioan 1 - 5  ) 

 
 

Hỏa 
↑ 

Mộc← THỔ→Kim 
↓ 

Thủy 
 

Thủy: Nước là nguồn  Sống của vạn vật.  Hỏa : Quang năng là nguồn  Sáng  trong 

Vũ trụ. 

2.- Chúa Giê su với Cơ cấu Ngũ hành: Tạo Hóa lư 

 

 
 

https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
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Hỏa 
↑ 

Mộc← THỔ→Kim 
↓ 

Thủy 
 

Ngũ hành có 4 hành xung quanh và Hành Thổ ở Trung tâm 

Chúa Giêsu  có 4 dấu đanh đóng nơi 2 tay và 2 chân  tương tự như 4 hành 

và vết đòng đâm vào phía Tim bên trái tương tự như hành Thổ . 

Vậy Tạo Hóa Lư  hay Ngũ hành cũng  cho ta hình ảnh về Thánh Giá Chúa Giêsu. 

 

B.- CHÚA GIÊ- SU KITÔ: NGÔI LỜI 

    NGÔI LỜI: NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

1.- QUA HÌNH THÁI CỰC VIÊN ĐỒ: THÁI CỰC: ÂM / DƯƠNG 

 

Chúa Giê-su là nguồn Sống / nguồn Sáng. 

Nguồn Sống là Biểu tượng cho Vật chất. 

Nguồn Sáng là Biểu tượng cho Tinh thần: Bác ái và Công bằng. 

[  Wave – particle duality  . Louis  De Broglie]  

2.- QUA TRỤC TUNG CỦA NGŨ HÀNH 

Chúa Giê-su là Ngôi Lời: Nguồn Sống và Nguồn Sáng. 

Hỏa 

↑ 

Thổ 

↓ 

Thủy 
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Trong Ngũ hành, hành Thổ tượng trưng cho nguồn Tâm linh ( Vô  ), còn 4 hành xung 

quanh tượng trưng cho thế giới Hiện tượng ( Hữu ).  Ngũ hành là chi tiết hoá của Thái 

cực Âm Dương : Vô / Hữu.    Trục Tung là trục Tâm linh, trục hoành là trục Thế sự ( 

Khoa học ) . Trên trục Tung ta có:  

Thổ = Thủy + Hỏa 

Thủy ( Vạn vật chi nguyên: Nước là  nguồn cội sự Sống của vạn vật, nên Nước tượng 

trưng cho Vật chất.   Hỏa là Lửa là Năng lượng  Quang năng tức là nguồn Sáng.  

Chúa Giê- su Kitô là Ngôi Lời: tức là Nguồn Sống ( Vật chất ) và Nguồn Sáng ( Năng 

lượng ) tạo ra vạn vật, Chúa Yêsu chính là  Thái cực. 

Nguồn Sáng:  Ánh Sáng được truyền đi theo Làn Sóng hình Sin bao quanh  < tựa như 

Lòng Bác ái > dòng Photon truyền theo đường thẳng  < tựa như Lý Công chính hay lẽ 

Công bằng  > ( Wave – Particle duality: Theo Louis De Brooglie ) . 

Vậy Tinh thần của Chúa Giê-su là Bác ái và Công bằng. Khi sống sao cho Bác ái và 

Công bằng hài hòa thì đạt đức Dũng có thể Tha thứ  cho nhau đến  70 lần 7.  

C.- CHÚA GIÊ- SU: TẠO HÓA LƯ HAY LÒ CỪ 

( Nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ ) 

 

Hình Thánh giá 

\ 

 

 

 

 

Hỏa 

| 

Mộc—Thổ—Kim 

| 

Thủy 
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Hình Ngũ hành 

 

Thánh giá và Ngũ hành đều có chung  “ khung chữ Thập hay Thập tự nhai“. 

Ngũ hành có 4 hành xung quanh và hành Thổ ở giữa. 

Chúa Giê-su  có 2 dấu đinh ở hai Tay và 2 dấu đinh ở hai Chân, tựa như 4 hành và một 

vết Đâm nơi Tim ở cạnh  sườn bên Trái, tựa như hành Thổ , nên hình  Chúa Giê-su trên 

Thập giá tựa như Ngũ hành . 

Ta có thể kết luận Thánh giá cũng là Ngũ hành hay Thánh giá là sự Đồng nhất giữa cuộc 

tử nạn của Chúa Giê-su với Ngũ hành.   

Ngũ hành chính là nguồn Biến hóa sáng tạo ra Vũ trụ. 

Do đó mà  chúng ta nhận ra Chúa Giê- su là Nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ tức 

là Ngài  sáng tạo ra Vũ trụ hay Ngài là Tạo hóa lư hay Lò Cừ . 

D.- NGÔI VỊ CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

TRONG THIÊN CHÚA BA NGÔI 

 ĐỨC CHÚA CHA, CHÚA CON, CHÚA  THÁNH THẦN 

Trong Nho có bài Vịnh Ông Bàn Cổ:  “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa. Thỉ phán   

Âm Dương, Bàn Cổ thủ xuất. . . “ cũng phần nào giúp chúng ta hiểu  một cách rõ hơn: 

A.- ĐỨC CHÚA CHA 

Câu: “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa, tương tự như câu: Thái cực nhi VÔ 

CỰC:  ĐỨC CHÚA CHA: Đấng Vô biên, toàn năng, toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ . 

 

 
Biểu tượng của Đức Chúa Cha 

 

ĐỨC CHÚA CHA: VÔ CỰC 

Theo Nho giáo Vòng tròn tượng trưng cho Vô cực: Đức Chúa Cha:Vô biên: Vô hình, vô 

thanh, vô sắc, vô xú, ta có thể liên hệ với Đức Chúa Cha. 
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B.- ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ-SU KITÔ 

Chúa Giê – su là Ngôi Lời: Nguồn Sống  và Nguồn Sáng 

( Thuỷ phán Âm / Dương : Vịnh ông Bàn Cổ  ) 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy Chúa Giê – su là Thái cực: Âm ( Thủy: Nguồn Sống ), 

Dương ( Hỏa : nguồn Sáng ) 

Nguồn Sống là Vật chất. 

Nguồn Sáng là Tinh thần: Bác ái và Công bằng. 

Khi sống sao cho Bác ái và Công bằng  hài hoà thì đạt Đức Dũng có khả năng Tha thứ 

70  lần7. 

ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ- SU: THÁI CỰC  ( Altimate Supreme ) 

 

NGUỒN SỐNG: THÁI ÂM; NGUỒN SÁNG : THÁI DƯƠNG 

 

 
Biểu tượng của Chúa Giê-su 

 I.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

Chúa Cha chúa Con Yêu nhau: CHÚA THÁNH THẦN 

 
 

Ngọn  Lửa  ( Ánh sáng vừa truyền theo làn sóng hình Sin tựa như Lòng Bác ái và dòng 

hạt photon truyền theo Đường thẳng tựa như Lẽ Công bình )  

[ Wave and Particle duality / Louis De Broglie  ]                      

Chim Bồ câu: Biểu tượng cho Hòa bình 
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CHƯƠNG CHÍN 

CHÚA GIÊ-SU RAO GIẢNG TÂN ƯỚC 

LỆNH TRUYỀN CHÚA GIÊ – SU  TRAO  CHO KITÔ HỮU 

( Mátthêu Chương V – 13, 14, 15, 16 ) 

Muối cho Đời, Men trong Bột,  và Ánh sáng soi Trần gian 

(13)  “ Chính anh em là Muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

(14)  “Chính anh em là Ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che 

giấu được. 

(15)  Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng 

ho mọi người trong nhà.  

(16)  Cũng vậy, Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy 

những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.”   

ĐÓ LÀ LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊ –SU CHO KITÔ HỮU. 

I.- MUỐI CHO ĐỜI: NGUỒN SỐNG  CỦA THẾ GIAN 

Muối được dùng ướp thực phẩm cho được tươi lâu khỏi hư thối cũng như Tình Yêu là 

nguồn năng lực giúp cho Tinh thần con Người được sống động, thiếu Tình yêu là 

thiếu sức sống cũng như thiếu Hướng Sống Công chính .  Không có Tình thì con 

Người dù có sống cũng như đã chết rồi.  Khi con Người có sức sống nghĩa là có  Tình 

yêu thì biết Kính trọng, Yêu thương và ăn ở Công bằng với mọi người.  

Nhờ có Tình Yêu hay lòng Bác ái mà con Người biết lấy Lẽ Công chính mà ăn ở công 

bằng với nhau, nhờ thế mà mọi người sống Hòa mà yên vui được với nhau .   

Gương sống Công chính của Kitô hữu chính là Ánh sáng thế gian cần được nêu cao. 

Khi thấy được sự sống Công chính nơi Kitô hữu người ta mới nhận ra Tình Bác ái từ 

Chúa Giê-su. 

“ Ánh sang của Anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy công việc tốt 

đẹp Anh em làm  mà tôn vình Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời “. 

Chúa Cứu Thế là nguồn Sống và nguồn Sáng của Thế gian, các môn đồ của Chúa 

cũng phải theo hai hướng của nguồn Sáng tức là lòng Bác ái và lẽ Công bằng mà tìm 

cách kết hợp với Chúa mới đạt Hạnh phúc.  

Về lòng Bác ái hay Tình yêu bao la thì mỗi cá nhân phải tu dưỡng, khi có Tình yêu thì 

phải ăn ở Công bằng để cho mọi người thấy những công việc tốt đẹp của anh em là 

Ánh sáng thế gian, tức là cuộc sống làm chứng .   
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Có Lòng Bác ái thì mới có thể sống theo Lẽ Công chính, càng sống theo Lẽ Công 

chính thì lòng Bác ái lại tăng thêm.  Cuộc sống Công chính có tác dụng rao giảng tích 

cực nhất, chứ giảng cho nhiều mà sống phản chứng thì lại phản tác dụng. 

Cuộc sống Công chính chính là nguồn Sống Kitô  cứu vớt Thế gian. 

 

II.-MEN TRONG BỘT: NGUỒN SÁNG THẾ GIAN 

Men là chất xúc tác, với một lượng nhỏ Men mà có thể làm cho cả khối bột lớn trở thành 

rượu ngọn, thứ mà người ta không thể thiếu trong các cuộc Tế Lễ cũng như cuộc Tiệc 

tùng đình đám.  

Chính Men đem lại nguồn hứng khởi mê say cho mọi người thì cũng chính cuộc sống 

làm chứng bằng Công lý của các Kitô hữu cũng đem lại nguồn cảm hứng về cuộc sống 

an bình hanh phúc lan tỏa ra môi trường xã hội xung quanh. 

Nhìn vào gương sáng cuộc sống Công chính của Kitô hữu người ta sẽ nhận ra Chúa 

Giê –su là nguồn Sáng Công chính, Giáo hội Công giáo có giúp con người thực hiện 

được sự sống Công chính nơi Trần gian  thì mới làm trọn lệnh truyền: “ Mến Chúa 

Yêu Người “.  

Làm việc Từ thiên là việc cần nhưng chưa đủ,vẫn còn là Tiểu huệ, vì mới cứu  được 

một số con người khốn khó trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có việc đem Công lý vào xã 

hội mới giúp mọi người  sống tự lập lâu dài mới là đại Nghĩa. 

DỤ NGÔN CÂY NHO 

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia. 

CÂY NHO THẬT 

                  ( Gioan Chương 15  ) 

(1) “Thầy là cây Nho thật, và Cha Thầy là người trồng Nho. 

(2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành 

nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 

(3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 

4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể 

ự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại 

trong Thầy. 

(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 

(6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo 

người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

(7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em 

xin. anh em sẽ được như ý. 
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(8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành 

môn đệ của Thầy. 

(9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 

(10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 

Thầy,như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 

(11) Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em,và niềm 

vui của anh em được nên trọn vẹn. 

(12) Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

anh em. 

(13) Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình 

cho bạn hữu. 

(14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

(15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. 

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của 

Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 

(16) Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh 

em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những 

gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 

(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 

 

LIÊN HỆ GI ỮA CÀNH VÀ CÂY NHO 

  

  

“ Thầy là cây Nho thật. . . Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như 

cành Nho  không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây Nho, anh em cũng 

thế, nếu không ở lại trong Thầy.”  

I.- MỐI LIÊN HỆ HAI CHIỀU NGƯỢC XUÔI 

Ta biết rằng trong một Cây, Thân và cành cây mọc lên, còn Rễ thì đâm xuống, tuy một 

Lên một Xuống ngược nhau, nhưng nhựa sống được rễ cây di chuyển từ Dưới rễ Lên 

cành  Lên lá cây , nhờ Quang năng biến nhựa sống thành nhựa luyện, rồi  nhựa luyện lại 
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chuyển Xuống đi khắp mọi nơi của cây để nuôi toàn cây.   Nhờ hai cuộc vận chuyển Lên / 

Xuống điều hòa mà cây duy trì được sự sống và phát triển. Có vậy mối liên hệ giữa Rễ và 

Thân Cành Cây mới được điều hoà.  Đây là Dịch lý mà Việt Nho gọi là ngược chiều: ” 

Dịch nghịch số chi lý “.Đây là mối liên hệ cơ thể, khi được điều hoà thì cây tồn tại và 

phát triển, nếu không thì gây trắc trở và cây có thể bị héo khô. 

Lý của  nghịch số cũng là lý Thái cực hay cũng là Chúa Cứu Thế. 

1.-  MỐI LIÊN HỆ HAI CHIỀU HÀNG DỌC NGANG 

GIỮA CHÚA GIÊ – SU VÀ MÔN ĐỆ 

Chúa Giê-su đã lấy ví dụ Chân lý ngược chiều để diễn tả mối liên hệ giữa loài người  với 

Chuá Cứu Thế, đó là mối liên hệ hai chiều: Chúa Yêu thương loài người và loài người 

cũng phải kính mến Chúa. Đây là mối liên hệ “ Có Đi có Lại để toại lòng nhau “, tức 

là lẽ sống Công bằng. Có yêu thương nhau mới mong ăn ở công bằng với nhau được.  

Chúa là cây Nho, tức là Gốc- nguồn Sống và nguồn Sáng - còn con Người là Cành.  Khi 

cành Nho bị lìa gốc thì héo khô mà không sinh hoa trái,  khi con người mất Gốc thì mất  

nguồn Sống và nguồn Sáng hay  Bác ái và  Công bằng, tức là xa rời Chúa Giê – su.. 

Đó là mối liên hệ hàng Dọc giữa con Người với Thiên Chúa. 

GIỮA CÁC MÔN  ĐỆ VỚI NHAU 

Còn giữa con người với nhau là mối liên hệ hàng Ngang thì cũng phải hai chiều : “ Có 

Đi có Lại “, về Tình thì phải kính trọng và yêu thương nhau: Dù cho là người kia là ăn 

mày thì người này cũng phải được kính trọng, vì họ  đều là con Chúa con Phật, tinh hoa 

của Trời Đất.  Dù cho người kia có bất toàn tới đâu thì người này cũng phải được tha thứ 

mà sống hoà với nhau, nhờ yêu thương nhau. Thiếu hòa khí thì cuộc sống chung hết ý 

nghĩa. 

 2.- NGANG DỌC GIAO THOA:  

NỀN TẢNG CỦA MỐI LIÊN HỆ 

Chuá bảo: “(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Yêu thương thuộc Lãnh vực cá nhân của mỗi người, ai cũng phải tu luyện, có yêu thương 

nhau thì khi sống trong gia đình và xã hội thì con người mới có thể ăn ở công bằng với  

nhau, mà sống hoà với nhau, có thế mỗi Kitô hữu mới là một viện gạch xây dựng hòa 

bình. Vì thế mà điều Chúa dạy căn bản là hãy yêu thương nhau. Có yêu thương nhau “ 

thật sự “, chứ  không bằng môi bằng miệng thì mới cư xử công bằng với nhau được. 

4.- THÁNH HOÁ TOÀN GIÁO HỘI 

Khi được tổ chức thành Giáo hội thì Hội thánh gồm hai thành phần: Hàng Giáo phẩm 

và hàng Giáo dân. Theo Cộng đồng Vatican II thì hai thành phần này bình đẳng với 

nhau, nhưng thành phần đa số Giáo dân là Gốc, còn hàng Giáo phẩm là Ngọn, vì hàng 
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Giáo phẩm từ Giáo dân mà ra.  Như cái cây, hàng Giáo dân chuyền nhựa sống từ dưới 

lên ngọn, hàng Giáo phẩm dùng ánh sáng từ Chúa như quang năng biến nhựa sống nơi 

trần thế  ( những cái tục ) thành nhựa luyện ( thành những cái thanh ) để nuôi toàn cây. 

Đó là sự sống thánh hoá toàn Giáo hội, chứ không phải” độc thiện kỳ thân “  riêng cho 

hàng Giáo phẩm. Mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm với hàng Giáo dân là mối liên hệ hai 

chiều, hai bên đều phải thương yêu và tôn trọng nhau, chứ không thể  vì phẩm trật mà coi 

thường và khinh khi nhau. Nhờ lãnh nhận nhiều lạng nên hàng Giáo phẩm có địa vị và 

phẩm trật cao hơn, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì ai Làm Lời từ số vốn Chúa giao theo 

tỷ lệ nhiều hơn thì có phẩm giá hơn trước mặt Chúa. Phẩm giá đó được căn cứ vào số 

Lời nơi vốn Chuá giao, đó là việc thực thi lệnh truyền “Mến Chúa Yêu Người “ bằng 

gương sáng “ Muối cho Đời và Men trong Bột “. 

Việc thánh hoá mọi người không chỉ bằng các phép Bí tích, mà chính là phải luôn luôn đi 

vào thực tế trần gian để tìm cách “ Hoàn thiện mọi việc từ nhỏ tới lớn, cũng như hoàn 

thiện các mối Giao liên với mọi người “.Thánh hoá toàn bộ Giáo hội là cách Làm chứng 

và Rao giảng được kết hợp, sự kết hợp giữa Nói và Làm. Đây là gương sáng để cho toàn 

dân tộc soi chung. 

II.- TRỤC TRẶC NỘI BỘ: KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN.   

Vấn đề hệ trọng nhất trong Giáo hội là mối Liên hệ cơ thể giữa hàng Giáo phẩm và Giáo 

dân phải được như mối liên hệ giữa cây Nho và cành Nho, mạch sống Đạo phải được 

luân lưu điều hòa hai chiều, vì thế các Đấng bậc mỗi năm chỉ ra một thư mục vụ luân lưu 

cũng như làm phép Bí tích, mà không lưu tâm đủ với thực tại khốn nguy của con Người 

và Đất nước, đó là con người bất Nhân và xã hội bất Công, thì thiết tưởng chưa đủ.  

Làm sao Giáo dân có đủ Tâm Trí mà đối đầu với sự gian manh quỷ quyệt của quốc tế CS. 

nên hàng Giáo dân cũng cần chuyên tâm học hỏi Thánh kinh để nâng cao trính độ hiểu 

biết hầu đem tinh thần Đạo vào Đời sống hàng ngày, cứ ỷ lại vào hàng giáo phẩm bảo 

sao nghe vậy một cách bị động thì chỉ sống với đức Tin chết. Khi mạch sống luân lưu hai 

chiều mà khô cằn thì nẩy sinh ra vấn đề trục trặc. 

V.- MỘT VÀI ĐIỀU CHƯA ỔN 

Chúa Giê-su đã dạy rõ ràng về mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân như là 

sự luân lưu nhựa sống trong cây Nho và cành Nho, tại sao lại có cảnh chỉ có hàng 

Giáo phẩm hàng năm ra thư muc vụ truyền xuống Giáo dân, mà không có những thỉnh 

nguyện của Giáo dân trình lên hàng Giáo phẩm để cho mạch sống được luân lưu.     

Mối liên hệ một chiều chỉ có lệnh trên truyền xuống mà không có từ dưới lên sẽ làm cho 

mạch sống Giáo hội kém sinh hoạt.  Lại nữa danh từ mục tử, mục đồng, mục vụ, cây gậy 

mục đồng có lẽ là vết tích của nền văn hóa Du mục.  Cũng vậy gọi Giáo dân là đoàn 

chiên ngày nay thiết tưởng không còn thích hợp nữa,   

Chúa Giêsu đương nhiên là gọi như thế, vì Ngài là Đấng từ Trời giáng thế, còn hàng 

Giáo phẩm tuy đã được phong chức Linh mục, nhưng  đều là con cái của Giáo dân, mà 

gọi giáo dân là đàn chiên tất không xứng  hợp, giáo dân đều là sinh linh của Chúa, con 

Người linh hơn vạn vật.   
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Danh từ thì nhỏ, nhưng mối Liên hệ thì to và vô cùng quan trọng, vì  không cải thiện 

được thì mối Liên hệ giữa người Giáo dân và hàng Giáo phẩm không được lưu thông 

điều hòa, thì không thể giúp cho sinh hoạt của Giáo hội được sinh động và hữu hiệu trên 

cả hai phương diện Tâm linh và Trần thế.   Sinh hoạt Tâm linh và Trần thế tuy Hai mà 

Một, vì cùng là một Nhiệm thể  không thể tách rời, nên không thể  tách ra, hàng Giáo 

phẩm chỉ lo Tâm linh, còn Giáo dân thì lo việc Trần thế, tuy là hai lãnh vưc khác 

nhau,nhưng cũng cần phải  có sự  kết hợp chặt chẽ .   

 

TÁM MỐI PHÚC THẬT ( LC 6:20-23 ) 

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.   

2 Người mở miệng dạy họ rằng: 

 

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ. 

 

4 Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 

5 Phúc thay ai sầu khổ,vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 

7 Phúc thay ai xót thương người,vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

 

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

 

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 

 

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu 

xa. 

 

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn 

lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. 

Chúng ta cũng có thể liên hệ Tinh thần 8 mối Phúc với Việt Nho: 

Việt Nho là nền Văn Hóa: “ Khoan nhu dĩ giáo bất báo vô đạo, Nam phung chi cường 

giả quân tử cư chi : “   Lạc Việt là dân có tâm hồn  luôn hoan ca, nhưng rất hùng dũng , 

tinh thần  luôn “ Khoan hòa nhu thuận”, luôn  sống với tinh thần  Chính trung, mang 

bản chất Hòa bình, rất nhân ái, nên với lòng bao dung, không báo oán người vô đạo, tức 

là người lạm dụng  công lý.   
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Dân Lạc Việt, một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng cũng hùng dũng, đã chống chống với lũ 

Tham tàn cường bạo Bắc phương  to lớn hơn 15 lần suốt 4718 năm lịch sử ( Kề từ  Hiên 

Viên Hoàng Đế ) mà không bao giờ chiụ khuất phục , nhờ Chiến lược ‘ Chí Nhân và đại 

Nghĩa. ‘ cùng Chiến thuật ” Dĩ Nhu thắng Cương , dĩ Nhược thắng Cường “! 

THE SERMONT ON THE MOUNT 

1.- Jesus saw the crowds and went up a hills. Where he sat down. His disciples gathered around Him, (2) 

and he began to teach them! 

TRUE HAPPINESS 

( Luke 6.20 – 23 ) 

3 “ Happy are those who know they are spiritually poor < đói khát về Tâm linh > ) (  Có bản dịch là: 

Tâm hồn nghèo khó ?);  the Kingdom of Heaven belongs to them! 

4 “ Happy are those who mourn;  God will comfort them! 

5 “ Happy are those who are humble; they will receive what God has promised! 

6 “ Happy are those who greatest desire is to do what God requires; God will satisfiy them fully! 

7 “ Happy are those who are merciful to others; God will be mercifull to them! 

8 “ Happy are those pure in heart, they will see Goad! 

9 “ Happy are those who work for peace; Goa will call them his children! 

10 “ Happy are those who are presecuted because  because they do what God require; the Kingdom of 

Heaven belongs to them! 

11 “ happy are you when when people insult you sand persecuted you and tell all kinds of evil lies against 

you because you are my followers. 12.  Be happy and glad, for a great reward is  kept for you in heaven. 

This is how the prophets who lived before you were persecuted. 

C.- BÀI HỌC CỦA CHÚA GIÊ - SU 

    Qua hai bài trích trên, ta thấy Chúa Giê- su đã  dạy chúng ta ba điểm chính: 

1.- Phải trở về nguồn Tâm linh để gặp gỡ Chúa Cứu Thế. 

2.- Hệ quả của sự no đầy đời sống Tâm linh. 

3.- Mến Chúa và Yêu người trở nên Một  ( Tâm linh và Thế sự hợp nhất ) 

4.- Phần thưởng của những ai “Hành động cho Hòa bình. 

I.- TRỞ VỀ NGUỒN MẠCH TÂM LINH 

Trong bài trích tiếng Việt ta thấy câu: “ Phúc thay cho ai có Tâm hồn nghèo khó”, còn 

trong bài bằng tiếng Anh ta lại có:” Happy are those who know they are spiritually poor 

“.     So sánh hai câu đó ta thấy câu tiếng Anh có tính cách dẫn đạo hơn, nghĩa là chỉ cho 

ta tìm về con đường sống Đạo, Đạo là nguồn mạch Tâm linh, tức là Chúa Cứu Thế, là 

nguồn Sống và nguồn Sáng cũng là nguồn Bác ái và Công bằng. 
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II.- NHẬN BIẾT MÌNH ĐÓI KHÁT TÂM LINH 

Chỉ có phúc cho những ai nhận biết họ đói khát đời sống Tâm linh để họ tìm cách tìm về 

nguồn sống đó. Vì vậy mà Chúa Cứu  Thế, Đấng sáng tạo ra vạn vật  đã dạy: “ Ai không 

qua ta, sẽ không được cứu “, có tìm về với Chúa Cứu Thế mới tiếp cận với nguồn Bác ái 

và Công bằng: Bác ái để yêu mọi người, Công bằng để sống Hoà với mọi người. Tuy 

hai việc nhưng vẫn là một, ( Bác ái và Công bằng phải giao thoa ) nếu chỉ sống một 

chiều thì không đạt Đạo. 

III.- TÌM VỀ NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

Nhận biết đói khát Tâm linh là một chuyện, mà biết tìm  đường về nguồn Tâm linh là một 

chuyện khác, thêm vào đó là phải tu luyện suốt đời mới mong tới được. Đó là sứ mạng 

của mọi người. 

Tổ tiên người Việt là Nho gia dã bảo:”  Dịch nghịch số chi lý” : Dịch là chân lý ngược 

chiều. Chân lý ngược chiều lớn nhất là Tâm linh và Thế sư. Tâm linh là quê hương của 

Thượng Đế, nguồn mạch mà Chúa Cứu Thế đem xuống cho Thế sự, cho Đời. Đó là 

nguồn Bác ái và Công bằng hay Nhân Nghĩa của Nho giáo, Bi Trí của Phật giáo. Thiếu 

nguồn mạch này thì nhân loại chỉ còn là Lang sói. 

Vì là chân lý ngược chiều cho nên có hai con đường tìm về ngược nhau:  

Đi ra Thế sự thì phải dùng Lý trí để SUY TƯ mà khám phá ra các Định luật trong Vũ 

trụ, nhận  ra sự sống Công chính trong thế giới hiện tượng, là thế giới mọi sự đều biến 

dịch mà nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần là tối quan trọng. 

Còn trở về nguồn Tâm linh mà ta gọi là Đạo tức trở về cái Đầu, cái Nguồn của sự sống 

Nhân loại. Muốn vậy thì phải QUY TƯ, nghĩa là phải bỏ Lý trí, mà cảm nghiệm rồi đem 

vào Thân Tâm mà thể nghiệm, vì đây là nguồn Tình u linh man mác, vô biên, chẳng có gì 

rõ ràng, dùng lý trí thi chỉ nhận biết được những gì rõ ràng hữu hạn, thế giới Tây 

phương là thế giới Động nên rất giỏi về lý trí, nên ít khi có thể ngồi yên tĩnh để quy tư mà 

tìm về nguồn Tâm linh, vì Tâm linh là thế giới Tĩnh, vô biên và vĩnh hằng. Tâm linh là 

nguồn mạch  của  Bác ái và Công bằng. không đi vào nguồn Tâm linh thì làm sao mà 

gặp Chúa Giê –su. 

IV.- PHƯƠNG PHÁP VỀ NGUỒN 

NGƯỜI PHẬT GIÁO THÌ DÙNG PHƯƠNG PHÁP’ 

 GIỚI, ĐỊNH, TUỆ MÀ GIÁC NGỘ 

Người Nho giáo thì bảo: “ Dịch vô tư vô vi dã, tịch nhiên bất động,nhi cảm thông thiên 

hạ chi cố “. qua các bước: Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng An, An nhi hậu 

năng Lự, Lự nhi hậu năng Đắc: Dịch là bỏ Suy tư, không nhân vi, ngồi yên và bất động 

mà cảm thông với nguồn cơn của Vũ trụ, tiến trình phải trải  qua các bước: Định tâm thì 

mới Tĩnh, Tĩnh rồi mới An, An rồi mới Lữ tức thanh lọc những Tham, Sân, Si mới mong 

đạt Đạo “.  
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Khổng Tử thì có phương pháp Tử Tuyệt tứ :  “ Vô Ý, Vô Cố, vô Tất, vô Ngã: Bỏ Lý tri, 

bỏ những cố chấp. bỏ những thứ cho là tất định như luân thường đạo luân lý ( Những thứ 

này chỉ cấn cho đời mà thôi ), phải bỏ cho được cái Tôi thì mới mong đạt Đạo“. Nhan 

Hồi thì có phép Toạ vong.     

Còn người Kitô hữu  thì phải qua 3 giai đoạn: Thanh Tẩy,  nên Thánh, Kết hợp  với 

Chúa mà  đạt Đạo.  

[   Symbolisme et chiffres        State or Way ] 

Đây là con đường hai chiều rất khó, nên đã có hai khuynh hướng: Một quên Thế sự mà 

chuyên lo “ Độc thiện kỳ thân “. Hai là khuynh hướng quên Tâm linh mà miệt mài lo 

Thế sự để dành Quyền, Danh, Lợi.    

Đó là hai lối sống một chiều duy Thiên hay duy Địa. Một cuộc sống cân bằng thì phải 

Thiên Địa giao thoa hay “ Mẹ Tròn con Vuông “.  

Đây là lối sống phải luôn luôn bám sát nguồn Tâm linh để trau dồi Bác ái.  Có  Bác ái  

thì  mới  có  thể  hành xử  theo lẽ Công bằng hầu thực hiện lệnh  lệnh truyền “ Mến 

Chúa Yêu Người ”cùng một trật, tức là kết hợp cuộc sống Tâm linh và Thế sự làm Một 

.    Khi đã mến Chúa để có lòng Bác ái, thì phải dùng lòng Bác ái để “ Yêu Người “  

bằng cách “ Làm chứng “ . Làm chứng bằng hành động công bằng. Chúng ta không 

thể chỉ làm việc Bác ái  mà bỏ quên cuộc sống Công bằng trong xã hội, vì cuộc sống 

công bằng là hòn Đá thử Vàng của lòng Bác ái. 

V.- HỆ QUẢ  CỦA SỰ  NO ĐẦY ĐỜI SỐNG TÂM LINH 

Khi đã tiếp cận được nguồn sống Tâm linh tất sẽ nhận được Lòng Bác ái và Lẽ công 

bằng thì con người sẽ biết cách Mến Chúa và Yêu người.   Khi thực sự Mến Chúa yêu 

Người thì xã hội sẽ Hoà bình, và con Người cũng có thể làm Hòa với Chúa. Mến Chúa và 

Yêu Người tuy hai mà lại Một, khi tỏ lòng mến Chúa thì phải mang bằng chứng yêu 

Người, và khi yêu Người thì cũng nhớ mang theo hành trang lòng Mến Chúa chứ không 

phải yêu Mình. Có sống hai chiều như vậy mới đem tới hệ quả Hoà Bình, muốn cho Xã 

hội Hoà bình là khi ai ai cũng phải là viên đá xây dựng Hòa bình. Khi mỗi người trở 

thành viên đá xây dựng Hoà bình thì đương nhiên phần thưỏng trên Trời sẽ là gia sản 

của họ. Vương quốc của loài Người ở chính ngay trong Tâm họ và ở ngay Nơi Đây và 

Bây giờ, đi tìm nơi xa thì không bao giờ gặp, vì Đạo ở ngay trong Tâm mình, vì thế 

mới nói Tâm Linh. Không đi vào ngỏ Tâm thì sao gặp được Linh, gặp được Thánh 

linh.. 

Đành rằng vì tính chất hữu hạn, con người không thể toàn thiện được, nhưng khi Hành lý 

đã nhẹ chắc Thiên Chúa sẽ chắp cánh cho bay cao, đây không là chuyện không tưởng. 

 

 

G.- CHÚA  GIÊ-SU  ĐẤNG “ ĐANG VÀ SẼ LÀ “ TRONG BÍ TÍCH RỬA TỘI 

TÂN TÒNG NHẬN NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG TRONG PHÉP RỬA 
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Giếng Rửa tội                   Đèn cầy thắp sáng 

Giếng Rửa tội: Baptismal fountain chứa Nước phép Rửa Tội: 

Nước tượng trưng cho NGUỒN SỐNG.  Vật chất: Thuỷ (:Vạn vật chi nguyên: 

Nguồn sống của vạn vật ) 

Ngọn Nến cháy sáng:NGUỒN SÁNG: Tinh thần: Bác ái, Công bằng. 

Trong Phép Rửa Tội, người được chịu phép Rửa thì được dội Nước ( nguồn Sống ) lên 

đầu và sau đó được trao cho ngọn Nến cháy sáng ( nguồn Sáng ) cấm tay.. 

Như vậy, người chịu phép Rửa nhận được nguồn Sống và nguồn Sáng tức là nhận 

được Chúa Giê-su. 

. 

Trong ba ví dụ trên chúng ta đều có bộ Huyền số:  2 - 3. Đây là sự gặp gở từ Gốc tới 

Ngọn giữa Kitô giáo và Việt Nho: Gốc là Bộ huyền số: 2 - 3, 5. Ngọn là “ Tôn giáo đại 

kết “ và “ Vạn giáo nhất lý hay Lý Thái cực: Nhất lý thông: Vạn lý minh  “ . 

H.-  CHÚA GIÊ-SU ĐẤNG “ ĐANG VÀ SẼ LÀ “ 

TRONG BÍ TÍCH   “ RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA 

Sau khi Lễ xong thì Giáo dân được rước mình Thánh Chúa. Từ thuở nhận ra Vật Tổ 

có Linh lực, người Việt cổ cũng có thói quên Ăn Vật Tổ để nhận thêm Linh lực 

.  Giáo dân rước Mình Thánh cũng là tiếp nhận Linh lực của Chúa Giêsu. Linh 

lực đó là Tinh thần Bác ái và Công bằng. 

  

 

K.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  “ ĐANG VÀ SẼ LÀ 

“ TRONG PHÉP THÊM SỨC 

Tín hữu đã Rửa Tội   mới được Thêm Sức:  lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần 

NGỌN  LỬA T ÌNH YÊU tượng trưng cho  CHÚA THÁNH THẦN: 

Biểu tương của Ngọn Lửa Tình Yêu lan tỏa khắp Hoàn vũ . 
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L.- TAM VỊ NHẤT THỂ  ( Trinity ) 

Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con  ( Yêu nhau : Lưỡng nhất ) →Đức Chúa Thánh 

Thần 

 

QUAN NIỆM  “ TAM VỊ NHẤT THỂ “ CỦA  VIỆT NHO 

“ Nhân giả kỳ: Thiên / Địa chi Đức “ 

“ Trời Đất sinh Ta có ý không? 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất, ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đây đủ Hoá Công “ 

 

( Trần Cao Vân ) 

( Ba Thể quện lại vời nhau không thể tách rời ) 

 

 

BỘ  HUYỀN SỐ: CƠ CẤU VIỆT NHO 

“  Nho là Tổ của Cơ cấu, Cơ cấu đó là bộ số Huyền niệm 2 – 3 , 5. Bộ số này là Cơ cấu 

của nền Văn hóa Đông Nam của đại chủng Việt, chúng ta có thể giải thích bằng Đồ hình 

và Số độ của Ngũ hành. Ngũ hành  là Biểu tượng hữu hình của Việt Nho, Chúng ta cũng 

tìm thấy Bộ Huyền số ấy trong nhiều lãnh vực khác nhau cũng như trong  sinh hoạt  của 

dân tộc Việt.     

Khi học hỏi Thánh kinh Cựu và Tân Ước chúng ta cũng nhận ra bộ số Huyền niệm 

trong đó, nên  có  sự gặp gỡ giữa Việt Nho và Thánh Kinh  của Kitô giáo. “ 

( Cơ cấu Việt Nho. Kim Định ) 
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1.- BỘ HUYỀN SỐ  VIỆT NHO TRONG CỔ VẬT & CỔ NGHỆ 

 

 

 Cây Búa Việt 

 

NỀN TẢNG VĂN HÓA VIỆT 

I.- TRONG CỔ VẬT  BÚA VIỆT 

Cây Búa Việt hay Phủ Việt 

Nhin kỹ vào hình đầu tiên 

Bên trên có khắc 2 hình Người đang dơ tay lên nhảy múa ( Lạc Việt) 

Bên dưới  có 3 hình Người đang nhảy múa 

 

 

 
Hình Phủ Việt 

   Phía trên: 2 Giao long đang cài hoa kết hoa ( Giao thoa ) 

Phía dưới: 3 Người mang lông chim trên đầu nhảy múa & 

3 con nai lộc   

Bộ số  Huyền số  2 – 3, 5 là nền tảng  của Việt Nho:Văn Hóa Thái Hòa Việt 

( Ngoài ra có vô số cổ vật và cổ nghệ  ( Trống Đồng). .. . đều mang bộ số Cơ cấu Văn 

Hoá 

Đây là Bộ Huyền số của Việt Nho : 2 - 3 ,  5  ( 2+ 3 = 5 
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Số 2 là Dich lý: Luật Biến hóa bất biến trong Vũ tru:Vũ trụ quan Động 

Số 3 là nhân sinh quan Nhân chủ : Con người Nhân Chủ trong Tam tài: Con Người 

tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

Số 5: Nguồn Tâm linh: Nguốn Năng lượng Tình Thương sáng tạo ra Vũ trụ 

 

II.- TRONG HUYỀN  SỬ 

1.-SÁCH ƯỚC 

SÁCH UỚC chính là Thánh kinh của Việt Nam, một Kinh vô tự: không có chữ, chỉ có  3 

trang trống trơn, nhưng 3 trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc.  

Sách được ban cho Thần Tản Viên khi xuống thăm Lạc Long Quân dưới thủy phủ. 

Ðây là quyển sách gia truyền được ông cha trao lại cho con cháu, trao dưới đáy biển tức 

chỉ những điều chép trong sách nằm trong vùng tiềm thức cộng thông của đại chủng. 

Truyền thống tâm linh nhân loại thường dùng lòng biển để chỉ những chân lý thâm sâu 

cao cả. Những chân lý trong sách ước được diễn tả bằng ba ẩn ngữ: Tiên Rồng, ẩn số 2-3 

và nét cong.  

Sách Ước nói lên nguồn gốc Văn hóa Việt phát xuất từ Thái Bình Dương như được 

kiện chứng bằng truyện hiền triết Tanê lên thăm kho trời được ban cho 2 hòn đá quyền 

lực và 3 thúng khôn tức cũng cùng dùng hai bộ số 2-3 như sách ước (2 trang hỏa mộc: 

hỏa số 2, mộc số 3).    

(  Maori  <  3 baskets of knowledge and legend of 2 stones of Power ) 

Hiền triết Tane ở đảo Ðanê  ( Polynesian  ) tức giữa lòng Thái Bình Dương y như Lạc 

Long Quân. Chắc vì nguồn gốc biển cả này mà Việt Nam gọi quê hương là nước. Nước 

Việt Nam: “Water Việt Nam” nói lên liên hệ với biển rõ ràng. 

Ðể hiểu được nội dung sách Ước cần phải hiểu hai trang hỏa mộc là gì tức là phải hiểu 

Ngũ hành ra sao, vì ngũ hành thành bởi hai bộ số 2 - 3 làm gốc. “  

(   Gốc Rễ Triết Việt.   Kim Định   ) 

Sách Ước chính là bộ Huyền số  2 - 3.  5 của Việt Nho 

2.- GẬY THẦN 

Ngoài ra Thần Tản Viên còn được Lạc Long Quân ban cho Gậy Thần 9 đốt, tức là 

vòng Trong và Vòng Ngoài của Ngũ hành tạo nên Lạc Thư. LạcThư là Vector quân 

thiên của Vũ trụ ( Vector equilibrium )  [ Đã giải thích ở trên ] 

III.-TRONG CỔ NGHỆ 

TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ  ( & ĐÔNG SƠN ) 
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Nhìn vào mặt Trống Đồng, chúng ta thấy có 4 vòng  lớn; 

1.- Vòng lớn chính giữa gồm vòng ngôi sao 14 cánh và thêm 2 vòng nhò  tiếp theo.  

Ngôi sao 14  cánh tượng trưng cho 1 tuần Trăng, mỗi tháng có 2 tuần trăng 28  ngày 

đêm,  các cánh sao tạo ra   14 Tam giác gốc,  ( Âm vật )giữa 2 cánh có cái bìu nhò gồm 2 

hột như lông công , dó là Ngọc hành. ( Dương vật )   

Vậy vòng ngôi sao 14 cánh tuợng trưng cho  Âm Dương. 

Vòng chính giữa lại gồm 3 vòng, 3 là số Lẻ đầu tiên  tượng trưng cho cho Thiên. 

2.-  2 Vòng ngoài cùng gồm Chim và Muông  đang bay nhảy theo chiều Tả nhậm 

hướng về Trung tâm,  số 2 là số Chẵn đầu tiên tượng trưng cho Địa.  2 nhóm 6 và 8  

chim đang bay quanh trung tâm, biểu tượng của thể Thơ Lục Bát ), 2 nhóm 10 con 

nai gạc đang chạy quanh Tâm Trống.   

Vòng ngoài cùng gồm 18 cặp chim To / Nhỏ, đang bay/ đứng im. Đây là Biểu tượng  

của 18 đời Hùng Vương. 

3.-  Vòng ở giữa 3 Vòng Thiên và 2 vòng Địa là vòng Nhân,  các diễn  đề mô tả cảnh 

sinh hoạt của Nhân,  gồm  2 nhóm 6 và  7 người đầu đội lông chim, tay cầm lao nhảy 

múa theo chiều Tả nhậm, 2 nhóm đối xứng với Tâm Trống, 2 toán 3, 4 người đang 

giã Cối / Chày đứng, 2 toán cũng đối xứng qua Tâm Trống. Toán khác gốm 1 ngưới  

đang chơi với chim, cạnh đó 2 người đang giã Cối Chày đứng. 



- 253 - 

 

Ngoài ra còn có 2 nhà vòm Lỏm có 1 và  2  chim đối xứng nhau,   2 nhà vòm Lồi có 1 

nam 1 Nữ  đứng trước cửa cũng đối xứng nhau.  

Điều đáng để ý là tất cả sinh họạt của Người, của các Chim To / Nhỏ, Bay/ đứng,  

của Muông, các nhà cửa đều là những cặp đối cực của Dịch lý, tấtcả đều đối xứng 

qua Tâm Trống, mọi sinh hoạt đều quay theo chiều Tả nhậm hướng về trung Tâm  

Đạo .  

Đây là cuộc Ca vũ của  Tam Tài : Thiên Địa Nhân  theo Tiết nhịp Hòa của vủ trụ ( 

cosmic rhythm   (  của Dân Lạc Việt ). 

Một cách Tổng quát các diễn đề trên mặt Trống, và hình Thuyền Rồng nơi tang 

Trống là  Biểu tượng của Huyền thoại Tiên Rồng, Huyền Thoại về Tinh thần Dân 

tộc : NHÂN NGHĨA, BAO DUNG. 

 

Hình Thuyền Rồng nơi Tang Trống Đồng  

 Vậy Hình Trống Đồng cũng tượng trưng cho Tiên ( Mặt Trống) Rồng ( Tang Trống 

) 

 

BỘ HUYỀN SỐ TRONG BỐN DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ- SU 

Chúng ta cũng tìm thấy Cơ cấu của nền Văn hóa đại chủng Việt trong  Dụ ngôn của 

Chúa Giê-su ( Tân Ước )   

1.- TÂN ƯỚC THEO  THEO THÁNH MÃ THI ( MÁT THÊU ) . 

Chúa đãi 5 ngàn người ăn Bánh và Cá 

Mathew: 14. 14 -19 

(Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 
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...  “ Vừa lên bờ, thấy đoàn dân đông đảo đang chờ đợi, Chúa động lòng thương xót, chữa 

lành bệnh tật cho họ.       Gần tối các môn đệ đến gân bên Chúa, thưa :” Đã quá giờ ăn tối, 

giữa nơi hoang vắng này chẳng có gì ăn cả.   Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ vào 

làng mua thức ăn.      Chúa đáp, họ chẳng cần đi đâu cả. Chính các con hãy cho họ ăn. 

Các môn đệ ngạc nhiên: “ Thầy bảo sao ?  Chúng con chỉ có 5 ổ Bánh nhỏ và 2 con Cá 

mà thôi “. Chúa bảo: “Đem lại đây !”Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm 5 ổ 

Bánh và 2 con Cá , ngước mắt lên trời, cảm tạ Thượng Đế, rồi bẻ ra đưa cho các môn đệ, 

phân phát cho dân chúng .  Mọi người đều ăn no.  Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh 

thừa, đựng được 12 giỏ. Số người ăn bánh vào khoảng 5 ngàn, không kể phụ nữ, thiếu nhi 

“ . 

 

2.- TÂN  ƯỚC THEO THÁNH MÁC ( MÁC CÔ ) 

Chúa đãi trên 5 ngàn người ăn bánh 

Mac:  6.  35 – 41 

(Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 

  

. . .  “Đến chiều tối, các môn đệ thưa với Chúa: “ Thưa Thầy ! Ở đây hoang vắng quá mà trời 

gần tối. Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ vào làng gần đây mua thức ăn! “. 

Nhưng Chúa đáp: “ Chính các con hãy cho họ ăn! “  .    Các môn đệ tưa : “Đem cả gai tài 

mua bánh mới có thể  đãi đám đông này! “.   Chúa bào : “ Các con  xem mở đây có bao 

nhiêu ổ bánh? ” Các môn đệ kiểm kê rồi lại trình : “ có 5 ổ Bánh và 2 con Cá “.  Chúa 

Giê su ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống  từng nhóm trên bãi cỏ. Họ ngồi thánh từng 

nhóm 100 hay 50 người. 

Chúa cầm 5 ổ Bánh và 2 con Cá ngước mát lên Trời, cảm tạ Thượng Đế , rồi bẻ ra, đưa 

cho các môn đệ phân phát cho dân chúng . Mọi người đều ăn no nê. Các môn đệ đi lượm 

những mẩu bánh và cá còn thừa , đựng đầy 12 giỏ. Riêng số đàn ông dự bữa ăn hôm đó  

lên đế 5 ngàn ngưòi “. 

3.- TÂN ƯỚC THEO THÁNH LUCA 

Chúa đãi hơn 5 ngàn ngưòi ăn bánh 

Luca : 9.  12 – 16 

( Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 
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. . .  “ Trời gần tối, 12 sứ đồ đến thưa với Chúa: “ Xin Thầy cho dân chúng giải tán  để họ có 

thể vào làng xóm gần đây, mua thức ăn và tìm chỗ nghỉ đêm. Vì nơi này hoang vắng 

quá.!” 

Nhưng Chúa đáp” “ Chính các con phải cho họ ăn!”.Các sứ đồ ngạc nhiên. Chúng con chỉ 

có 5 ổ Bánh và 2 con Cá . Hay Thầy muốn chúng con mua thức ăn cho cả đoàn dân này ?  

Riêng đàn ông đã lên đến 5 ngàn người.    Chuá bảo: “ Các con cho họ ngồi xuống từng 

nhóm 50 người. Các môn đệ vâng lời, cho dân chúng xếp hàng.       Chúa Giê su cầm 5 ổ 

bánh và 2 con Cá , ngước mắt lên Trời, cảm tạ Thượmg Đế, rồi bẻ ra đưa cho các môn 

đệ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no.  Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh 

thừa, được 12 giỏ. “  

 

4.- TÂN ƯỚC THEO THÁNH GIĂNG ( GIOAN )  

Chúa đãi 5 ngàn người ăn bánh 

Jean: 6. 5 – 14. 

( Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 

 

. . .  “ Nhìn đoàn người đông đảo đang chen chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Philip: “ Chúng ta 

mua thức ăn đâu để đãi đồng bào ?  “  ( Chúa chỉ muốn thử Philip, vì Ngài đã có dự định. 

) .   Philip thưa:  “Đem cả gia tài mua thức ăn cũng không đủ chia cho mỗi người một ít”  

Anh- rê, em Simon Phêrô báo cáo: “  Có cậu bé đem thưa 5 ổ Bánh lúa mạch và 2 con 

Cá, nhưng chẳng thấm gì với dân đông đảo này “. 

Chúa bảo, các con cứ cho đồng bào ngồi xuống”.   Mỗi người chia nhau ngồi trên các bãi 

cỏ, riêng số đàn ông đã lên đến 5 ngàn. Chúa Giê-su cầm Bánh tạ ơn Thượng Đế và chia 

cho mỗi người, rồi đem cả phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích.    Khi dân chúng 

no nê rồi, Chúa dặn các môn đệ: “ Các con đi nhặt những mẫu bánh dân chúng còn ăn 

thừa, đừng bỏ phí. Họ vâng lời đi lượm bánh thừa, đựng đầy 12 giỏ “  . .  

 

TẤT CẢ 4 DỤ NGÔN  ĐỀU CÓ CON  SỐ: 5 ,  2  VÀ 12. 

Suy ra, ta có : 

Hai huyền số 5, 2  là nền tảng của Việt Nho: 2 – 3,  5 

5 Bánh, 2 Cá 

[ 2 -  3 (:  5 - 2 ) ,    5  ( : 2  + 3  =  5 ) ] 

12 giỏ Bánh thừa 

[ 12 = 3 x 4  ]: Thiên Chúa  3 Ngôi cai quản 4 phuơng Trời 
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CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM 

Vì Văn tự chưa phát triển đủ, nên Tổ tiên đại chủng Việt đã cất dấu bộ số Huyền niệm 

trong nhiều lãnh vực để khỏi bị mai một, nhất là chống lại âm mưu tiêi diệt Văn hoá của 

Tàu. 

Ta có thể tìm thấy Bộ Huyền số 2, 3 – 5 trong vô số  Di chỉ của Tổ tiên Việt ( yueh 

people ) đã dối  lại cho con cháu trong nhiều lãnh vực đã nêu trên. 

Chúng tôi đã viết cuốn “ Văn hoá Đông Nam “ của đại chủng Việt: Đông theo Ngũ hành 

có số đô lả 3, còn Nam là 2. 3 + 2 = 5. 

Theo sự khai quật của T. G. Kim Định thì bộ số huyền niệm: 2-3 , 5 là Cơ cấu của 

nền Văn hoá thái hòa của đại  chủng Việt, cũng là Cơ cấu của Việt Nho. 

Lạ thay! Không hiểu tại sao Cơ cấu Việt Nho đã tiềm ẩn trong Thánh Kinh Cựu và 

Tân ước, đây là cuộc Hạnh ngộ  giúp người Công giáo đi vào lòng Dân tộc cũng như 

giúp Dân tộc hòa mình vào cuộc hôi nhập Đông Tây mà xây Nhà dựng Nước . 

Ý NGHĨA CỦA BỘ HUYỀN SỐ ( THEO VIỆT NHO ) 

             Qua Dụ ngôn trong 4 cuốn Tân Ước, chúng ta thấy 3 con số: 5, 2 và 12 được lặp 

lại in nhau, nên không phải là con số thông thường, mà là những con số mang ý nghĩa 

đặc biệt gọi là Huyền  số.    ( Mystical numbers )    

  Theo tinh thần Việt Nho, chúng tôi mạo muội giải nghĩa như sau: 

 

1.- Số 5 là số độ của Hành Thổ trong Ngũ hành tức là nguồn Tâm linh ( 5 : dynamic 

force ) : nguồn Sống và nguồn Sáng . Nguồn Sống : Vật chất và nguồn Sáng: Tinh thần = 

Bác ái, Công bằng.  ( Đã có giải thích ở trên theo trục tung của Ngũ hành  ) 

Cách khác, trên trục Tung của Ngũ hành, thì Thổ = Thủy +Hỏa : Vật chất + Năng lượng, 

tức là   Vật chất   và Tinh thần. Thổ là nguồn Động lực ( dynamic force ) tức là nguồn 

năng lượng Tình thương tạo ra  tạo nên vạn vật trong Vũ trụ, mà Khoa học gia nổi 

tiếng Einstein cho là nguồn năng lượng Tình thương  (  có công thức E = mc2  )  sáng tạo 

nên Vũ trụ và điều phối Tiết nhịp hòa của Vũ tru. 

Nguồn năng lượng Tình Thương đó  chính là Thượng Đế,  

Thượng Đế là Tình Thương. 

 

2.- Số 2  là nét Lưỡng nhất của Dịch lý, là nguồn biến dịch bất biến trong Vũ trụ.  Dịch 

cũng là  thuật Quyền biến trong cuộc sống. 

Vây phép lạ của Chúa Giê- su biến Bánh Cá hoá nhiều vì chính Ngài là  nguồn Động lực 

( Nguồn Sống và Nguồn Sáng )  biến hoá trong Vũ trụ.  

3.- Số 3  ( 5 – 2 = 3 ): Con Người là tinh hoa của Trời Đất, là con Chúa: con Người  

Nhân chủ: tự  Chủ,  tự Lực, tự Cường. 
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4.-  SỐ 12   

a.-  Theo Tinh thần  Á Đông, con số 12 có những ý nghĩa chính sau đây: con số 12 

tượng trưng cho : 

b.-  Trật tự Vũ trụ. 

c.- Con số của Thời gian  ( 3 ) và Không gian ( 4 ) 

d.- 12 tháng trong một Năm 

e.- 2 Nhóm  của 12 giờ ( Ngày Đêm ) 

g.- Chu kỳ 12 năm ớ Á Đông ( Một Giáp )  

Đó là khả năng sáng tạo của Người Mẹ toàn Thiện  ( Divine Mother: Nguồn Năng 

lượng của Vũ trụ  ). 

Bánh Cá là Phép lạ về nhu cầu thiết thân của con Người, của Nhân loại. 

Đây là phép lạ về  nhu cầu cấp thiết của Nhân sinh, 

 

Nho cũng có câu;”  Thực , Sắc , Diện: Thiên Tính dã  “ và câu : “ Có Thực mới vực 

được Đạo “  (  Đạo Lý Nhân sình ) 

. 

Ngoài ra còn có Phép lạ trong Vũ trụ như Năng lượng Sáng, Năng lượng Tối và hàng 

tỷ Thiên hà, trong đó có Thái Dương hệ, trí óc nhân loại khó mà bao quát nổi!  

Nhìn trong Vũ trụ, ngay từ một hạt bụi, tới một mẩu lá khô, tới muôn loài, nhất là con 

Người rất vi diệu , đâu đâu cũng có Phép lạ cả ! . 

Dưới đây là hai Biểu tượng về Cấu trúc của Vũ trụ, đây là phép lạ của Vũ trụ. 

 

 

Hình dung về tỷ lệ thành phần vũ trụ: 

năng lượng tối 68,3%, 

vật chất tối 26,8%, 

khí Hydro, Heli tự do, các sao, neutrino, thành phần chất rắn và các phần còn lại 4,9% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hydro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Heli
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Neutrino
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Năng lượng tối chiếm phần lớn thế giới vật chất 

Đây là những Phép lạ vô cùng  Vĩ đại 

 

          

 

CƠ  CẤU  CỦA VIỆT NHO NƠI  THÁNH LỄ CÔNG GIÁO 

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu 

Việt Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự 

Hạnh ngộ nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào 

Đời “ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CUỘC HỘI NGỘ CỦA ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh 

thần Việt Nho của Tổ Tiên Việt, nhưng cũng là Thiên lý Âm Dương Hòa . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi có hảo ý giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng 

như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, 

hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình 

xây dựng con Người và Đất nước hầu cùng nhau thoát ra cảnh trầm luân khổ lụy của  

Dân tộc! 

 

III.-  BỘ HUYỀN SÓ TRONG PHỤNG VỤ 

Trong Lễ Giáng Sinh do Đức Giáo hoàng Francisco Chủ tế, trên Bàn Thờ ta thấy có 1 

cây Thánh giá ở giữa Bàn Thờ , hai bên có Hai ( 2 ) dãy đèn cầy, mỗi dãy có Ba ( 3  ) 

cây đèn. 

Trong Ban giúp Lễ cho Đức Giáo Hoàng thì có 6 Chú giúp Lễ, có khi chia ra ( 2 ) hai 

Bên, mỗi bên 3 chú, có khi chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 chú. 

BỘ HUYỀN SỐ : 1.  2 – 3  NƠI BÀN THỜ 
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TRONG THÁNH LỄ 

Số 1: Thiên Chúa 

Số 2: Vũ trụ quan động theo Dịch lý Âm Dương Hòa 

Số 3: Nhân sinh quan Nhân chủ  ( Tam tài ): Tự Chủ, tự Lực, tự Cường’ 

Số 5  ( : 2 + 3 = 5 ):  Nguồn Tâm linh: Nguồn Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ và điều 

phối Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( Cosmic rhythm )  [ E = mc2. Einstein ] 

(  Trên bàn Thờ, ở giữa có cây Thánh Giá ( Số 1 ) , hai bên có 2 dãy Bạch lạp, mỗi 

dãy 3 cây ) 
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BỘ HUYỀN SỐ   2 – 3  NƠI  VIỆC GIÚP LỄ 
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6 Chú giúp Lễ được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 Chú 

 

BỘ HUYỀN SỐ  2 – 3 NƠI VIỆC XÔNG HƯƠNG 

( 2 lần xông hương, mỗi lần 3 lắc ) 
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XÔNG HƯƠNG 

Khi xông hương bàn thờ, Đức Giáo hoàng cũng  lắc bình hương  ba ( 3 ) lần, mỗi lần 

hai ( 2 ) lắc, Khi xông hương cho Giáo dân cũng vậy. Đây là hành động mang ý nghĩa 

Tôn giáo, chứ không phải hành động theo thói quen nào. 

Theo Nho giáo việc thắp hương có khói bay lên để Phối  Thiên, đổ rượu cúng xuống 

Đất là để Phối Địa  tức cũng là Phối Nhân, vì  “ Nhân là  Thiên / Địa chi Đức”. 

. 

CƠ  CẤU  CỦA VIỆT NHO NƠI  THÁNH LỄ CÔNG GIÁO 

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu 

Việt Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự 

Hạnh ngộ nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào 

Đời “ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

Phải chăng đây là cuộc Hội ngộ của Đông, Tây, Kim, Cổ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh 

thần Việt Nho, nhưng cũng là Thiên lý Âm Dương Hòa . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi không dám giải thích Thánh kinh,nhưng chúng tôi 

có hảo ý tìm những tinh hoa của Thánh Kinh giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng 

như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, 

hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình 

xây dựng con Người và Đất nước hầu cùng nhau thoát ra cảnh trầm luân khổ lụy của  

Dân tộc! 

TÓM  KẾT 
Qua sự học hỏi trên, chúng tôì có cảm tưởng là Kitô giáo cũng có nguồn gốc từ Đông 

Nam Á châu.         

Thiển nghĩ, có lẽ Thượng Đế đã trao cho phương Đông sứ mệnh về Tâm linh, còn 

phương Tây chuyên hơn về Khoa học . 
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Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ 

lề luật hay các Tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. ( Cựu Úớc )  

Vì Ta bảo thật các con:  “ Cho dù Trời  Đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong 

bộ Luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. ( Mt 5, 17-37 )   “  

Và Chúa Giê- su  cũng đã rao giảng  Tin Mừng ( Tân Ước ) khắp thế gian, phải 

chăng Ngài đã mở ra một Thế lộ nối kết khắp cả bốn bờ:  Đông,Tây, Kim, Cổ. 

TINH THẦN HÒA CỦA CÁC TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA: 

Quả thật giữa Kitô giáo và Việt Nho đều có chung Bộ Huyền số 2 - 3 , 5. Bộ Huyền số 

chính là Cơ cấu hay nền tảng của Tôn giáo cũng như Văn hóa. Còn phần Tinh hoa của 

Kitô giáo và Việt Nho cũng có phần giống nhau: 

Bác ái / Công bằng lưỡng nhất thì có Dũng lực để Tha thứ 70 lần 7 để đạt mối Hòa. 

Nhân ái / Lý Công chính hay Tình / Nghĩa lưỡng nhất thì đạt  Hùng / Dũng để Bao dung 

nhau mà  sống Hoà  với nhau. 

Không chỉ Kitô giáo và Việt Nho có Bản chất Hòa mà Phật giáo cũng có Bản chất Hòa 

như thế: Từ bi / Trí tuệ lưỡng nhất thì Hỷ xả để sống Hoà với nhau. 

Vậy cả ba đều có Bản chất Hòa. Các Tín đồ Tôn giáo mà sống bất hòa với nhau thì 

quả là hai bên chưa sống đúng với tinh thần Tôn giáo của mình. 

Còn  Tín đồ Lão Giáo  theo Nếp sống Vô vi: Nếu mọi người đều Vô cầu,  vô tranh,  vô 

đoạt, vô chấp,  thì tất  phải Hòa vui với nhau ! 

  

   

CHƯƠNG MƯỜI 

CHÚA GI Ê – SU RAO GIẢNG TÂN ƯỚC TRONG 3 NĂM 

  SỨ MỆNH CỦA CHÚA  GIÊ- SU   

  “ VÂNG Ý CHA DƯỚI  ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI “ 

NGÀI  SOI SÁNG  “ CÔNG LÝ  XÃ HỘI “  GIÚP 

    XÂY DỰNG  “ ĐẤT MỚI  “ TRÊN NỀN TẢNG  “ TRỜI MỚI “ 

HẦU XÂY DỰNG THẾ GIỚI HÒA BÌNH 
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NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI 

( Luke 17. 20 – 23 ) 

A.-  NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐÂU? 

20.  Người Pha-ri-si hỏi Ðức Chúa Jêsus nước Ðức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài 

đáp rằng: Nước Ðức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,  

21.  và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong 

các ngươi.  

22.  Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của 

Con người, mà không thấy được.  

23.  Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, 

đừng theo họ.   

24.  Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con 

người trong ngày Ngài cũng như vậy.  

25.  Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra.  

 

B.- TRỜI MỚI ĐẤT MỚI 

                                 ( Khải Huyền 21 . 1- 4 ) 

 

1.  Và tôi đã thấy một Trời mới và một Đất mới, vì Trời cũ và Đất cũ đã qua, và biển 

không còn nữa.  

2.  Và Thành thánh, Yêrusalem mới, tôi đã thấy tự trời xuống từ nơi Thiên Chúa, chỉnh tề 

như Tân nương trang sức chờ đón đức Lang quân.  

3.  Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: “Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với  

Chúa ở cùng họ, sẽ là [Thiên Chúa của họ].  

4. Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó 

nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!” 

C.- BÀI HỌC MỚI 

«  Có phải quan niệm về “ Đất mới “ chỉ là ý nghĩ không tưởng. Không phải như thế.  

Tất cả các cái nhìn ảo tưởng đều có một điểm chung: quy chiếu Tinh thần vào thời 

gian Tương lai, cho rằng khi đó mọi sự đều được tốt lành, chúng ta sẽ được cứu rỗi, sẽ 

có Hoà bình và Hòa hợp và mọi nan đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Đã có nhiều cái 

nhìn không tưởng như thế. Một số đã kết thúc trong thất vọng, số  khác trong tai 

ương.   

Cốt tủy của mọi cái nhìn ảo tưởng nằm một trong những chức năng rối loạn của ý thức 

cũ: Tìm đến sự cứu rỗi ở Tương lai. 



- 265 - 

 

Sự tồn tại của Tương lai thực sự chỉ  là hình thức suy nghĩ trong Trí mình, vì vậy khi 

mình tìm sự cứu rỗi trong Tương lai thì mình đã vô tình dùng Trí riêng của mình cho sự 

Cứu rỗi.  Mình bị mắc bẩy trong hình thức của Lý trí và đó là cái Tôi. 

Và ta thấy “ một Trời mới và một Đất mới : And I saw a new Heaven and a new Earth“ 

( Khải Huyền 21-1 ). 

Thế giới bên ngoài ( Thế giới Hiện tượng ) mà chúng ta đang sống chỉ là sự phản chiếu 

mờ nhạt  của Thế giới bên trong  ( Thế giới Tâm linh ) 

[ Now I find that looking inward is where we find the Divine Father / Mother aspect. 

The “ Outer World “ is simply a dim reflection of vast “ Inner Worlds “which we are. 

Plannerlightworker.com. A peaceful illumination of spirit. Prototype ).] 

Nền tảng của một Đất mới là một Trời mới – 

Ý thức giác ngộ - thực tế bên ngoài “ Đất mới “  chỉ là tấm gương phản chiếu của “ 

Trời mới “ ở bên Trong ( Hữu ư Trung tất hình ư Ngoại ) . 

Ý tưởng của một “ Trời mới “ ám chỉ một “ Đất mới “ không phải là biến cố ở Tương 

lai, có thể giúp cho chúng ta thực hiện được Tự do.  

Không có gì giúp cho ta có được Tự do, ngoài những giây phút Hiện tại, chỉ có những 

giây phút Hiện tại mới giúp ta làm được việc đó.  

MUỐN HIỆN THỰC ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ THÌ PHẢI TỈNH THỨC. 

Sự Thức tỉnh trong Tương lai chẳng có ý nghĩa gì, vì sự Tỉnh thức chỉ là sự hiện thực 

trong Hiện tại. Như thế Trời mới – Ý thức giác ngộ - không phải là trạng thái Tương 

lai được hoàn thành.  

Trời mới và Đất mới được dấy lên trong Lòng mình “ ngay Nơi Đây và Bây Giờ hay 

Bây Đây “  và nếu Trời Đất mới không được phát sinh trong “ Lúc Này “  thì không 

gì hơn là Tư tưởng trong đầu mình và như vậy chẳng có gì sinh ra được cả!   

Chúa Giê- su đã nói : “Thiên đàng ( Trời mới ) là ở ngay Nơi đây ( Đất mới ) trong 

Tâm hồn của các ngươi” . ( in the mist of you ).  

Trong bài giảng trên núi Chúa Giê- su tiên báo mà  cho đến bây giờ ít người hiểu được. 

Chúa nói:  Phúc cho những ai nhu mì ( meek: trong bản  mới  dịch là  khiêm  nhường ) 

vì họ được thừa hưởng  Đất mới của nước Trời ( Bless are the meek, for they shall 

inherit the earth ). Ai là  người  nhu mì ( Khoan nhu ) ?, và họ được thừa hưởng Thiên 

đàng nghĩa là gì? 

Người hiền nhu mì không có cái Tôi -  cái bản ngã -. Họ là những ai đã đánh thức Bản 

chất thực sự của họ, chủ yếu là Ý thức giúp nhận ra  Bản chất trong tất cả những người 

khác, mọi dạng thức của đời sống.      

Họ sống trong trạng thái phó thác ( no – mind ) và do đó cảm thấy đồng nhất với 

Toàn thể và  Cội nguồn.   
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Họ thể hiện ý thức giác ngộ để được thay đổi mọi khía cạnh của đời sống trên hành tinh 

Chúng ta, vì cuộc sống trên trái đất không thể tách khỏi ý thức con người cảm nhận  

được và tương tác với nhau.  

Đó là ý thức trong đó người khiêm nhường sẽ thừa hưởng nước Trời. Một loại  

người  mới ( species ) được sinh ra ngay Bây giờ và họ cũng chính là mình. 

Những vấn đề trên theo nhà huyền niệm Eckhart Tolle về cách giác ngộ bằng cách Ý thức 

về sự Hiện diện nơi Hiện tại, mà Nho giáo gọi là Hiện tại miên trường ( ever present ) . 

Miên trường là đêm dài,hiện tại miên trường là giây phút nào cũng để cái ý thức mình 

vào sự  sống theo Hiện tại của Nơi Đây, có như thế mới giúp cho cuộc sống được sung 

mãn, chứ cứ ôm vào cái hào quang hay  bất mãn của Quá khứ hay cái ảo vọng về sự 

hạnh phúc hay sư cứu độ ở Tương lai thì là sống trong ảo tưởng, vì mọi thứ đạt được đều 

do sư xây dựng của mình hàng giây hàng phút trong Hiện tại.   

Trong Hiện tại miên trường mỗi người đều cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách 

hoàn thiện các Công việc từ nhỏ tới lớn cũng như hoàn thiện các mối Giao liên Hoà 

từ trong gia đình ra ngoài xã hội. 

Làm như thế không những bảo đảm cho sự sống đời sau, mà cũng để cho cuộc sống 

đời nay không những được sung mãn, có sinh thú và có ý nghĩa. 

Có ba thể thức giúp ta sống sung mãn trong Hiện tại mà nhà huyền niệm Eckhart 

Tolle đã bàn trong cuốn “ A New Earth.”  Những thể thức đó là : Chấp thuận, Vui thỏa 

và Nhiệt tâm.”  

( Đại khái như sau. Xin xem thêm chương cuối trong cuốn A New Earth. Eckhart Tolle ) 

I.-SỰ CHẤP THUẬN 

Bất cứ việc gì mình không thể làm một cách vui thích, thì ít nhất mình có thể chấp 

thuận đây là điều mình phải làm. Chấp thuận có nghĩa là kể từ Bây giờ, chính trong 

Tình trạng này, Lúc này Đây đòi hỏi mình phải làm, mình sẵn lòng làm.  Sự tự ý chấp 

thuận làm bất cứ việc gì có tính cách Nội khởi.   

Thực hiện một việc trong ý thức chấp thuận sẽ giúp cho mình có được sự an bình 

trong tâm hồn.   Sư An bình đó là do ý thức tự nguyện, nhờ tự nguyện mà ta có thể 

sống trong thế giới qua hành động phó thác - một phương diện khác của sự chấp 

thuận -.   

II.-SỰ VUI THỎA 

Khi mình thực sự vui thỏa với việc mình làm, thì mình sẽ được an bình. Sự an bình 

đến từ hành động phó thác trở nên một cảm quan về sự sống động ( aliveness ). 

Nơi Đất mới, sự Vui thỏa sẽ thay thế lòng Ham muốn bằng năng lực thúc đẩy đàng 

sau hành động của mình.  

Lòng ham muốn thường dấy lên từ sự lừa đảo của cái Tôi - bản ngã - , coi mình là một 

mảnh rời rạc, được tách ra từ năng lực nằm đàng sau mọi  Sáng tạo.  
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Qua sự Vui thỏa, mình được nối kết với chính Năng lực sáng tạo Vũ trụ. Khi mình hiện 

hữu được trong khoảnh khắc Hiện tại ( thay vì Quá khứ và Tương lai ) - tiêu điểm chính 

của đời mình -, khả năng Vui thỏa với những gì mình làm sẽ tăng lên đáng kể.  

Sự Vui thỏa đó là phẩm chất cuộc đời mình. Niềm vui  

là thể năng động của con người. 

Khi năng lực sáng tạo của Vũ trụ trở thành ý thức về mình thì năng lực đó được biểu 

lộ ra niềm Vui.  

Mình không cần phải đợi một cái gì “có nghĩa “  xẩy tới cho đời mình, để cuối cùng 

mình vui thỏa với những gì mình làm. Có nhiều ý nghĩa trong niềm vui hơn những gì mà 

mình luôn cần đến. 

Ngày Mai không bao giờ đến trừ phi mình bắt đầu vui thỏa những gì mình đang làm Bây 

giờ. Khi mình nói tôi Vui thỏa làm cái nọ cái kia, đó là một nhận thức sai lầm .  

Rõ ràng niềm vui không đến từ những gì mình Muốn làm mà nó tuôn trào vào Trong 

Việc Mình Làm, và như thế mình sống trong thế giới này tự sâu thẳm trong Lòng 

mình.   

Nhận thức sai lầm rằng sự Vui thỏa đến từ việc mình làm tuy là bình thường nhưng nó 

cũng nguy hiểm, vì nó tạo ra niềm tin rằng sự Vui thỏa có thể mang đến  từ Cái gì khác, 

như là một hoạt động hay một việc gì. Khi đó mình cho rằng thế giới sẽ mang tới niềm 

vui hạnh phúc cho mình.  Thực ra thế giới không thể cung cấp cho mình những thứ mình 

nghĩ là mình cần thiết.    Vậy cái gì là mối liên hệ giữa việc mình làm và nguồn vui. 

Mình sẽ vui thỏa trong bất cứ hoạt động nào mà mình thực sự hoàn toàn hiện diện, 

bất cứ hoạt động nào mà mình không lấy Phương tiện thay cho Cứu cánh.  

Đó không phải là hành động mình làm mà mình thực sự vui thỏa, nhưng là cảm quan sâu 

xa của sự sống động ( aliveness ) tuôn tràn trong đó.Sự sống động đó cho biết mình là 

ai.   Điều đó có nghĩa là khi mình vui thỏa làm một điều gì, mình thực sự trải nghiệm 

niềm vui của con người trên phương diện sống động của nó.  

Đó là tại sao việc mình vui thỏa nối kết mình với năng lực đàng sau mọi sáng tạo. 

Niềm vui của con người là niềm vui của ý thức hiện hữu. Khi mình có tỉnh thức thì mới 

vượt qua được bản ngã điều khiển đời mình. Khi đó mình có thể nhận ra rằng bất cứ hoạt 

động nào mà mình dấn thân vào trong thời gian lâu dài sẽ bắt đầu lan rộng vào trong cái 

gì lớn hơn, khi nó được khởi động bởi ý thức.    

Qua hành động sáng tạo, một vài người trong số những người đó đã làm phong phú 

đời sống của người khác, họ cũng chỉ làm những việc họ vui thỏa nhất mà không ham 

muốn thành công hay bất cứ thứ gì qua các hoạt động đó.   

Họ có thể là nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, khoa học gia, giáo sư hay nhà thầu khoán.  Nhiều 

khi trong thời gian một vài năm tầm ảnh hưởng của họ vẫn bé nhỏ và đột nhiên và tuần 

tự một làn sóng sáng tạo khởi động tràn vào những gì họ làm và những hoạt động của họ 
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toả rộng ra nơi bất cứ thứ gì bên kia mà họ không thể tưởng tượng đã đánh động vô số 

người khác. 

Thêm vào sự vui thỏa năng lực của hiện tại  ( Now ) được thêm vào những gì họ làm và 

với cái đó sẽ dẫn tới sự sáng tạo ở đàng sau bất cứ việc gì mà một con người bình thường 

không thể hoàn thành.   Nhưng đừng để cho nó đi vào trong đầu, vì những cặn bã của 

bản ngã đang ẩn núp ở đó. Mình vẫn là con người bình thường. Cái dị thường là cái gì 

qua mình nó đi vào thế giới này.  Nhưng cái thực chất đó mình chia sẻ với mọi người.  

Một thi sĩ Ba Tư thế kỷ 14 và thầy Hafiz của ngành tôn giáo Sufi đã thổ lộ chân lý này 

thật đẹp đẽ.  

“ Tôi là một lỗ trong ống sáo mà Chúa Kitô đã thổi qua. 

Hãy nghe điệu nhạc đó “. 

III.-NHIỆT TÂM 

Nhiệt tâm có nghĩa là có một sự vui thích sâu xa trong những gì mình làm thêm vào 

yếu tố của Mục tiêu hay cái Nhìn mà minh cố đạt tới. Khi mình thêm một Mục tiêu vào 

sự vui thích vào trong những việc mình làm thì trường năng lượng hay tần số ba động 

thay đổi.   

Ở mức độ nào đó ta thêm yếu tố “ Bây giờ “ vào sự vui thích thì  nó sẽ trở nên Nhiệt 

tâm. 

Ở đỉnh cao của hoạt động sáng tạo nhiệt tâm sẽ có cường độ rất mạnh do năng 

lượng đàng sau việc mình làm.  

Mình sẽ cảm thấy như một mũi tên lao tới Mục tiêu - và vui thích với việc mình làm.   

Người bàng quan có thể cho mình là người bị căng thẳng, nhưng cường độ của nhiệt tình 

không liên quan tới sự căng thẳng. 

Khi mình muốn đạt tới mục tiêu nhiều hơn những gì mình đang làm, thì mình mới bị căng 

thẳng. 

Khi có sự căng thẳng thường là dấu chỉ của cái Tôi đã trở lại, và khi đó mình đã bị 

tách khỏi Năng lực sáng tạo của vũ trụ.    

Sự căng thẳng luôn làm giảm bớt cả phẩm chất lẫn hiệu lực của việc mình làm    Cũng 

có sự nối kết mạnh mẽ giữa sự căng thẳng và cảm xúc tiêu cực như là sự âu lo và giận 

dữ. Nó độc hại cho cơ thể và bấy giờ mới nhận ra là một nguyên nhân chính của bệnh 

suy thoái giống như  bệnh ung thư và bệnh tim. 

Với nhiệt tâm chúng ta mới nhận ra rằng không phải chính mình mà có được.  Thực sự 

không gì có ý nghĩa mà không phải chính mình làm ra.    

Nhiêt tâm bền bỉ sẽ mang vào sự sống một làn sóng năng lượng sáng tạo và những gì 

mình phải làm là lướt sóng.  
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Nhiệt tâm mang tới năng lực to lớn vào trong những gì mình làm, cho nên ai không có lối 

dẫn vào năng lực đó có thể sẽ nhìn vào sự thành công của mình một cách kinh sợ và có 

thể so sánh họ với mình ra sao. Tuy nhiên mình biết sự thật mà Chúa Giê-su nói đến khi 

Ngài bảo:“  Ta không thể tự ý mình làm được việc gì.( Gioan 5 .30 ) “.  

Khác với ham muốn của cái tôi, nó tạo ra sự chống đối theo tỷ lệ thuận với cường độ của 

ham muốn,nhiệt tâm không gây ra chống đối.  

Nhiệt tâm không gây ra đối đầu, không tạo ra kẻ thắng người thua. Nhiệt tâm dựa 

trên sự thâu tóm vào mà không loại trừ ra kẻ khác. 

Nhiệt tâm và cái tôi không thể cộng tồn, cái này vắng bóng cái kia. Nhiệt tâm biết mình 

đi tới đâu, nhưng đồng thời nó kết làm một sâu xa với Hiện tại, nguồn của sự sống động, 

niềm vui và nguồn năng lực của nó.  

Nhiệt tâm không muốn cái gì hết ráo vì nó không thiếu cái gì, vì thế cho nên trong 

mọi sinh hoạt đều được an bình. 

Qua nhiệt tâm ta có thể nhập vào với nguyên lý Sáng tạo ngoại tại của Vũ trụ, 

nhưng không đồng nhất với sáng tạo, vì không có cái tôi. Ở đâu không có đồng nhất 

thì không có cố chấp vào nguồn lớn lao của khổ đau - 

Không ai giữ được nếp sống nhiệt tâm hoài hoài, khi đầy phải có khi vơi. Nhưng sẽ có 

một làn sóng năng lượng sáng tạo mới sẽ tới giúp làm mới lại nhiệt tâm. Nhiệt tâm thuộc 

chu trình ngoại tại của đời sống. Chỉ qua sự phó thác mình mới quay lại được với hành 

trình quy tư (nội tâm ) – hành trình về Quê - 

Tóm lại sự vui thích của những gì mình làm, kết hợp với một Mục tiêu hay Tầm 

nhìn mà mình hướng tới sẽ biến thành Nhiệt tâm.  

Phải bảo đảm rằng mục tiệu hay tầm nhìn của mình không phải là một thứ trá hình nào 

của cái tôi. Và cũng phải bảo đảm rằng mục tiêu của mình cũng không phải để có cái này 

và được cái kia.  

Mình phải cảm nhận được làm sao cho những sinh hoạt của mình có thể làm phong 

phú và sâu đậm thêm đời sống mình và vô số người khác. Mình cũng phải cảm nhận 

được mình là cái cửa để cho nguồn năng lượng từ Vô biên - nguồn mạch của mọi 

đời sống – tuôn tràn qua mình có lợi ích cho mọi người. Tất cả những cái này hàm ý 

rằng Mục tiêu hay Tầm nhìn của mình khi đó đã là một thực tế trong mình trên 

bình diện tinh thần và thể lý. 

Nhiệt tâm là Năng lượng từ Tinh thần biến đổi vào trong chiều kích Thể chất, do đó 

không có ý muốn dính vào. 

Mình không thể biểu lộ những gì mình muốn mà chỉ có thể bày tỏ những gì mình đã có. 

Mình có thể có được những gì mình muốn qua lao tác và lâu bền, nhưng đó không phải là 

cung cách của Đất mới. Chúa Giê-su đã trao cho ta chìa khóa về sử dụng tinh thần một cách 

sáng tạo và sự biểu lộ  hình thức có ý thức, khi Ngài nói:  
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“ Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là 

mình đã được rồi, thì sẽ được như ý .( Mác cô 11.24 ). 

(   Phỏng theo chương cuối trong cuốn “ A New Earth của Eckhart Tolle “ ) 

 

 

HAI VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA NHÂN LOẠI 

Hiện tại miên trường ( Thuộc Tôn giáo, Triết lý ) 

Công  bằng  Xã hội  ( Thuộc  Xã hội ) 

 I.- HIỆN TẠI MIÊN TRƯỜNG   

( Ever Present ) 

 

Thuyết Tương đối của Einstein cho ta biết rằng Vạn vật được tạo thành bởi hai mô căn 

bản Không gian và Thời gian đan kết với nhau mà thành vạn vật. Con Người chứa chất 

trong mình hai yếu tố ngược nhau, Không gian thì hữu hạn cố định, còn Thời gian thì vô 

biên, biến đổi. Nhờ Không gian con người có nơi chốn định vị mà tồn tại và nhờ yếu tố 

Thời gian mà  biến hoá để tiến bộ. Nên nếu con người biết nương theo cánh Thời gian thì 

mới tiến hóa, mới siêu lên vượt lên được, do đó mới có tên Việt là siêu việt.  

Cuộc sống siêu việt khởi đầu từ Nơi Đây và Bây giờ và cứ bám vào Hiện tại miên trường 

mà Vi Nhân tức là làm Người sống trong Gia đình và Công đồng. Công cuộc Vi Nhân 

cũng gọi là Tu Thân theo hai mục tiêu: 

1.- Hoàn thiện mọi việc Làm từ Gần  tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ Đơn giàn tới Phức tạp, từ 

Tầm thường tới Phi thường, chứ không mơ tưởng những lý tưởng cao xa mà quên làm 

những việc thiết thân hàng ngày. 

2.- Hoàn thiện mọi Mối liên hệ Hòa từ trong Gia đình, Cộng đồng và Xã hội 

“ Chúng ta đã mất gần 2000 năm để con người hiểu rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. 

Chúng ta đã mất gần 300 năm sau đó để con người biết về Sóng và Hạt, về sự tương đối 

của Không gian – Thời gian. Nhưng chưa đầy 1 thế kỷ sau, người ta bắt đầu cố chứng 

minh rằng Hạt cũng chỉ là của “Dây”, với lí thuyết siêu Dây. Đến đây, chúng ta có quyền 

khẳng định rằng : Con người và vạn vật trong vũ trụ, mọi trạng thái của Vũ trụ đều có 

chung một Bản thể, một Nguồn gốc, đó là sự biểu hiện khác nhau về sự rung động của 

“Dây”, về năng lượng dao động Dây.” ( 1 )  

( Tham luận tại Hội thảo “Y HỌC BỔ SUNG & SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG” 

. ThS. Cao Giáp Bình ) 
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A.-  THỜI GIAN VỚI CON NGƯỜI 

( Chữ Thời: Kim Định ) 

“  Muốn hiểu biết thêm về con Người, cần phải biết địa vị con Người trong Trời Đất, 

trong vũ trụ hay nói theo tiếng mới là Không Thời gian . 

Thời gian!  Hai tiếng đầy bí hiểm. Bí hiểm vì quá thân cận với con Người. Đúng hơn, đó 

chính là nguyên tố cầu tạo nên con Người  và con Người chỉ tiến hoá là khi nương theo 

cánh thời gian.  

Thế nhưng không may, con Người đã quên mất Chữ Thời , nên lâm cảnh trầm luân 

lúng túng  của những nàng Tiên xuống chơi hồng tràn rồi bị dấu mất đôi cánh hạc, không 

còn có thể trở lại chốn Thiên thai được nữa.  

Từ đấy con Người chỉ còn biết Ờ Đây , mà quên mất Bây Giờ. 

Vậy mà Ở Đây là một mảnh Không gian bé nhỏ bao quanh cái tôi còn bé nhỏ hơn nên 

gây ra riêng rẽ, hạn hẹp ưa thích bám sát cá thể của cái tôi, với các ý nghĩ nhỏ nhen của 

nó. 

Ngược lại cái Bây Giờ mới co dãn có thể bao la, lan ra khắp vũ trụ, vì trong lúc này tôi có 

thể suy nghĩ tới cả vũ hoàn với cả bầu trời bao la, với cả vũ trụ.  Vì tuy không ở đây 

nhưng tất cả muôn triệu tinh tú, triệu ức tinh hà đang hiện có thực bây giờ rộng lớn ở đây 

vô kể. Nói khác thời gian có khả năng co dãn hơn không gian vô ngần, có sức giúp con 

Người tiến hoá và chính thời gian là biến hoá biến dịch . Vì thế mà thánh hiền đã buộc 

Thời vào Dịch. Dịch là Thời, Thời là biến dịch . 

Quên chữ Thời cũng là quên biến dịch, quên biến hoá. Nên quên chữ Thời là tự giam 

mình trong những giới mốc hoàn toàn không gian ở đây bé nhỏ co quắp. 

Khởi công học chữ Thời là muốn chắp lại đôi cánh Tiên nương  hầu bay lượn trong bao 

la man mác vậy. 

B.- PHÂN LOẠI THỜI GIAN 

Thời gian thường được chia như sau:  Thời gian Khoa học, thời gian Sinh lý, thời gian 

Tâm lý, thời gian Triết lý và Minh Triết . 

I .- THỜI GIAN KHOA HỌC 

Chính là sự phân chia thường nghiệm ra những quảng đồng đều do đồng hồ, nó lạnh lùng 

trôi,  máy móc, hoán toàn ngoại lai, ít ra như kiều thường tình  nghĩ tưởng . Thời gian trôi 

qua bất khả phục hồi  

II . - THỜI GIAN SINH LÝ 

Là thời gian có tác động của con người tham dự phần vào, dẫu mới là sinh lý. 

Nó biến dạng co dãn theo người, theo tuổi theo một chút tâm trạng. Vì thời gian sinh lý 

căn cứ trên cuộc sống cụ thể, trên khả năng gia tăng huyết thanh với các tế bào. Tuổi trẻ 
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chứa thời gian sinh lý hơn tuổi già, vì tuổi già đã ngưng  dần sự phát trìển : một vết 

thương ở em bé 10 tuổi chóng khỏi hơn 5 lần người ở 50 tuổi. 

III .- THỜI GIAN TÂM LÝ 

Là thời gian đo bằng cảm xúc tâm tình, ấn tượng, tuỳ mức độ sâu đậm của nó mà thấy 

vắn dài. Thường tuổi trẻ thấy thời gian đi mau hơn  vì cuộc sống gặp nhiều những khám 

phá mới lạ trên trường đời , nhân tình thế sự. Thế nhưng năm tháng gieo nặng trên tấm 

thân bao nhiêu cái trước kia mới lạ làm cho hồi hộp mong chờ, thì cũng với số tuổi gia 

tăng, đồng thời dần dần trở nên quen thuộc có khi nhàm chán, không gây được những 

cảm xúc mạnh như trước, nên người già thấy năm tháng chậm hơn.  

Thời gian tâm lý là thời gian đo bằng cảm xúc, ấn tượng  tuỳ mức độ mà thấy ngắn hay 

dài. ( Nhất nhật bất kiến như tam Thu hề )  

Tuy nhiên vì là thời gian tâm lý nên có thể đi ngược lại.  Thí dụ người già có thể trở lại 

thâm tâm để phát kiến ra những chân lý tiềm ẩn trong nhân tính, thì bấy giờ lại như bước 

vào một “ trời mới đất mới “ và sống lại một mùa xuân đầy “ sinh thú siêu việt “  vì khám 

phá ra  những tiềm lực lạ lùng trong tâm khảm mà trước kia không để ý tới.” 

IV.- THỜI GIAN TRIẾT LÝ 

Có thể đi theo thời gian khoa học hay sinh lý, hoặc theo thời gian Tâm lý, hay vượt hẳn 

lên bậc Thường Hằng, nghĩa là hết còn đo đếm, hết khởi đầu và kết thúc. Thường Hằng 

có thứ thực, có thừ giả ( trừu tượng )  cũng như sự vươn lên cao thấp khác nhau.  

Một giấc mơ của Từ Thức  có thể là 80 năm  hay 2000 năm.  Còn giấc mơ Thần  thì 

không còn đo đếm được nữa, mà chỉ là Hiện Tại Miên Trường “ .       

( Kim Định : chữ Thời  ) 

C.- THỜI GIAN TÂM LÝ 

Thời gian Tâm lý là thời gian con người sống bằng cảm xúc, bằng ấn tượng, ấn tượng 

của những sự việc đã qua như sự thành công hay thất bại. Thói thường khi thành công thì 

cứ ôm lấy những kết quả của Quá khứ mà ấp ủ nâng niu, còn thất bại thì phóng chiếu 

hoài vọng vào Tương lai để tự an ủi, mà nuôi hy vọng.  

Hệ quả là quên mất thời gian Hiện tại, tức cũng là thời gian của đồng hồ ( Clock time ).  

Vậy đời sống Tâm lý đã chia thời gian ra làm ba: Quá khứ, Hiện tại và Tương lại. 

Hiện tại là thời gian của biến dịch, của tiến hoá, nên cuộc sống cứ bám vào thời gian 

Tâm lý thì ngừng biến hoá, tức là ngừng sống, vì quên mất thời gian Hiện tại Nơi đây và 

Bây giờ. 

Thời gian của đồng hồ ( Hiện tại ) không chỉ để  lấy hẹn  gặp nhau ( appointment )  hay 

dự trù một chuyến du lịch. Nó cũng bao hàm  sự học hỏi về Quá khứ, để chúng ta không 

mắc phải lỗi lầm cũ, hầu hoạch định mục tiêu và thực hiện sửa chữa cho kỳ được trong 

Hiện tại, cũng như đoán định về Tương lại bằng tất cả mọi phương tiện có thể để có 

những hành động thích hợp từ Bây giờ. 
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Tuy thế, nhưng trong cách sống thực tiễn hàng ngày, chúng ta không thể làm gì nếu 

không liên kết với Quá khứ và Tương lai, nhưng thời gian Hiện tại mới là  yếu tố chủ 

yếu. 

Bất cứ bài học nào từ Quá khứ có liên quan nên được áp dụng ngay Bây giờ tại Nơi Đây. 

Bất cứ dự tính nào cũng như công việc hoàn thành với mục đích riêng  biệt cũng cần 

được làm ngay tại Nơi Đây và Bây giờ. Điểm tập trung chính của cuộc sống con người là  

luôn luôn sống với những thực tế ngay Bây giờ.( The Now). 

Ôm lấy Quá khứ mà quên Hiện tại là ngưng hoạt động là ngưng sống động.  

Cứ hoài vọng vào Tương lai mà quên Hiện tại là ảo tưởng.  

Sống từng giây trong cái Đây và cái Bây là sống theo Hiện tại miên trường giúp cho 

sự sống sung mãn để con người phát triển toàn diện.  

Sống mê mãi theo thời gian Tâm lý sẽ mắc chứng bệnh tinh thần. Nếu nhìn vào những 

biến chuyển đã xẩy ra trên thế giới, ta sẽ thấy những hình thức của Ý hệ như Cộng sản, 

chủ nghĩa Xã hội quốc gia, chủ nghĩa Quốc gia cực đoan hay Tôn giáo có hệ thống niềm 

tin cứng nhắc, đều điều hành với sự giả định ám tàng rằng sự Cứu rỗi ( tốt nhất )  là nằm 

ở Tương lai, và do đó đi đến việc Cứu cánh biện minh cho Phương tiện:  

Cứu cánh là một ý kiến, một điểm quy chiếu ở Tương lai, các dạng thức của cứu rỗi 

như Hạnh phúc, Thành công, Bình đẳng, Giải phóng v. v. . . sẽ đạt được.  Và Phương 

tiện đạt tới đó là sự Nô lệ, Tra tấn và ám sát con người trong Hiện tại. 

Để cho Liên xô, Trung hoa và các nước khác tốt hơn trong Tương lai, CS đã giết đến 

50,000, 000 người!  

Viễn tượng “ Thiên đường trần gian “ trong tương lai tạo ra một “ một Hỏa ngục hiện 

tại “! 

Thường thường Tương lai là phó bản của Quá khứ. Những sự thay đổi bề mặt đều có thể 

dễ hơn, nhưng sự biến đổi thực sự thì ít và phụ thuộc vào việc mình có sống với Hiện tại 

đủ để làm tiêu tan Quá khứ bằng cách dấn thân vào năng lực của Hiện tại. 

Mọi sự tiêu cực được sinh ra bởi sự chồng chất của thời gian Tâm lý, mà không đủ Hiện 

tại. Sự khó chịu, hồi hộp, âu lo, căng thẳng - mọi dạng thức của sự sợ hãi -  đều  chứa 

quá nhiều Tương lai mà cũng không đủ Hiện tại.  

Tội lỗi, hối tiếc, phẩn uất, buồn phiền, đắng cay, than trách và mọi dạng thức của sự 

cố chấp không tha thứ đều được sinh ra bởi có nhiều Quá khứ và không đủ Hiện tại. 

Cho nên việc cứu rỗi nằm ngay ở Nơi Đây và Bây giờ, chứ không ở ảo tưởng Tương 

lai,.    Chính sự bám sát vào Quá khứ và Tương lai và sự chối từ Hiện tại  là nguyên 

nhân của sự khổ đau và các nan đề khác..  

Không có sự Cứu rỗi nào cũng như không thể có Tự do trong Tương lai, nếu không biết 

xây dựng trong Hiện tại. 
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Hiện tại là chìa khóa của Tự do, vì ta có thể bắt đầu thực hiện được Tự do ngay Bây 

giờ. 

Tóm lại có sống triền miên trong Hiện tại ( Hiện tại miên trường ) thì con người mới 

có cơ phát triển toàn diện. 

Mặt khác cũng nhờ quan niệm con người cũng là sự đan kết những yếu tố Thường thường 

và Phi thường, nên có thể thực hiện những điều thường thường ngay “ Bây giờ”để tìm ra 

cái phi thường hay nói khác đi nếu biết cách Hoàn thiện mọi Việc và mọi mối Giao liên 

xử thế trong trần thế thì sẽ tìm ngay ra phi thường của Đạo, tức là lối sống Đạo giữa Đời 

thì con người mới đạt hạnh phúc. 

( Phỏng theo một số ý tưởng của Eckhart Tolle trong cuốn A New Earth ) 

 II.- HIỆN TẠI MIÊN TRƯỜNG TRONG TÂN ƯỚC 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi ( Mat Thêu ). 

Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

I.- CÁC DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊSU 

1.- CHÚA ĐẾN MỘT CÁCH BẤT NGỜ 

“ “ Thế giới vẫn an nhiên hưởng thụ - cưới gả tiệc tùng – y như thời Nô – ê trước 

nạn Hồng thủy. Chẳng ai tin nước lụt sẽ tràn ngập, cuốn sạch mọi người.    Ngày ta trở lại 

cũng thế.  Khi ấy hai người đang làm ruộng, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. 

hai người đang xay lúa, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. Các con phải cảnh 

giác, vì không biết lúc nào Chúa mình sẽ đến. Nên nhớ, nếu chủ nhà biết trước giờ nào 

bọn gian phi đến, tất phải canh gác đề phòng để khỏi bị mất trộm. Các con phải luôn 

luôn sẵn sàng vì ta sẽ đến vào giờ các con không ngờ.” 

2.- QUẢN GIA TRUNG THÀNH 

“ Ai là quản gia trung thành, khôn ngon được chủ ủy thác coi sóc người nhà và phân phát 

thực phẩm cho họ đúng giờ? Người ấy sẽ được ngợi khen khi chủ trở về thấy đang làm 

tròn bổ phận, chăc chắn chủ sẽ cho cai quản tất cả tài sản mình. Nhưng một quản gia 

khác bất trung sẽ tự nhủ: Chủ ta còn lâu mới về!, rồi hành hạ người nhà, ăn uống say sưa.  

Chủ sẽ trở về trong giờ nó không ngờ.bị hình phạt nặng nề, và chịu chung số phận 

với bọn giả nhân giả nghĩa mãi mãi than khóc và nghiến răng.” 

3.- MƯỜI CÔ PHỤ DÂU 

“ Lúc ấy nước Trời sẽ giống trường hợp mười cô trinh nữ cầm đèn đi rước chàng rể, 5 cô 

khôn, 5 cô dại. các cô dại cầm đèn mà quên đem thêm dầu, trong khi các cô khôn đem 

dầu theo để châm vào đèn. Vì chàng rể đến trễ, các cô đều ngủ gục. Đền khuya có tiếng 

gọi: “ Chàng rể sắp đến mau ra nghênh tiếp!    Tất cả bừng tình, mở mắt chuẩn bị đèn 

dấu. Các cô dại thấy đèn mình cạn dầu sắp tắt, liền nài nỉ các bạn chia cho tý dầu. 
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Các cô khôn từ khước: “ Chúng tôi không có đủ dầu để chia sớt, các chị nên ra quán mua 

“.     Khi các cô ra quán chàng rể đến, năm cô sẵn sàng chờ đợi đều được dự vào Tiệc 

cưới, rồi cửa đóng lại. Còn  5 cô dại khi quay lại, đứng ngoài gỏ cửa nài nỉ: “ Xin mở 

cữa cho chúng tôi “.  Nhưng chàng rể đáp: “ Các chị phải đi nơi khác, muộn quá rồi!  . 

 

Vậy phải cảnh giác chờ đợi, vì các con không biết ngày giớ ta trở lại.” 

 

II.- CÁI NHÌN CỦA VIỆT NHO QUA BA DỤ NGÔN TRÊN 

1.- Điểm quan trọng thứ nhất là huyền số 5 trong dụ ngôn về 5 cô phụ dâu. Theo đồ hình 

và số độ Ngũ hành, huyền số 5 nằm ở vị trí trung cung hành Thổ tức là Tâm linh,  là 

nguồn Sống và nguồn Sáng từ Chúa Cứu Thế. 

Chúa ở trong ẩn dụ thứ nhất, Ông Chủ trong ẩn dụ hai, Chàng Rể trong ẩn dụ ba đều là 

hình ảnh Chúa Cứu Thế - nguồn Sống và nguồn Sáng: nguồn Tâm linh. 

2.- Trong ẩn dụ thứ nhất, nếu con người cứ mê mải ăn chơi sa đoạ, vì bê trễ 

trong lối sống theo lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu người “,đem theo hệ quả là một nửa 

số người làm ruộng cũng như một nửa số người xay lúa không được cứu rỗi. ( Tinh thần 

Nông nghiệp )    Nên muốn được Chuá đến rước về thì phải luôn tỉnh thức, tu thân liên 

lỉ, thì mới đáp ứng được yêu cầu vì Chúa bất chợt sẽ đến bất kỳ lúc nào, có nghĩa là con 

người phải ý thức lo ăn ở cho tốt lành liên lĩ trong mọi khoảnh khắc hay trong Hiện tại 

miên trường, chứ không phải chỉ canh thức cầu nguyện không mới được 

. 

3.- Muốn biết khi nào ông Chủ về thì người quản gia phải tính thức triền miên 

(Ẩn dụ hai ) để làm tròn nhiệm vụ của mình, khi nào cũng phải đúng giờ, không được 

xao lảng nhiệm vụ được giao, tức là liên tục sống và làm trọn việc chủ giao, tức là làm 

con Thiên Chúa làm theo Ý Chúa là Mến Chúa và Yêu người, để xứng đáng là  con cái 

Chúa thì mới được Chúa rước về . Chúa là nguồn Sống Yêu thương và nguồn Sáng Công 

chính, mà  mình chỉ mê mải sống trong hận thù và bóng tối thì làm sao gặp Chúa được. 

  

4.- Muốn biết khi nào chàng Rể tức là Chúa Cứu Thế tới - nguồn hạnh phúc - 

thì cô dâu luôn phải có sẵn dầu thắp đèn cho sáng để  kịp đón khi Chàng Rể đến.  

Phải chú ý từng phút từng giây chứ ngủ gục, không lo chuẩn bị dầu và thắp đèn cho sáng 

chẳng khác nào khi sống mà không lo trau dồi sức sống tức là nguồn Yêu thương  cũng 

như  không thắp đèn cho sáng để làm mọi việc một cách Công bằng thì  làm sao có đủ 

tiêu chuẩn  để được tham dư lễ cưới Hạnh phúc. 

Tóm lại, ta có những ba ẩn dụ để nhấn mạnh sự quan trọng của cuộc sống người Kitô 

hữu.  Muốn được Chúa rước về để hưởng hạnh phúc mai sau, và nhất là được sống 

yên ổn ngay Đây và bây Giờ với mọi người thì trong cuộc sống hàng ngày, mọi người 

phải luôn tỉnh thức về việc”  Vi Nhân 

“. Công việc này phải để ý đến hai việc: phải luôn Cảnh giác, “ canh phòng kẻ gian phi 

trong chính mình” , vì con người là “ Quỷ Thần chi hội “ , nếu lơ là để Qủy án ngự là 

bị sa ngã, gây rắc rối trong gia đình và xã hội, đồng thời phải luôn bám vào Hiện tại 
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mà tu thân để “ Hoàn thiện mọi việc”  từ nhỏ tới lớn đều phải làm một cách tốt nhất có 

thể, cũng như “ Hoàn thiện mọi mối Giao liên “, để sống Hoà với chính mình, mọi người 

trong Gia đình mình và những người khác ngoài Xã hội và nhất có sống đúng với theo 

lệnh truyền thì mới làm Hòa với Chúa được. 

Nếu ta cứ chỉ lo việc lên Thiên đàng mà quên sống Hòa với mọi người trong Hiện tại 

là sống sái với lệnh truyền. Sống ở đời là phải cố luôn làm cho những cái Tục được 

tương đối Thanh, những cái Xấu được Tốt hơn, chứ tránh sống trong thế giới Trần 

tục mà giữ mình cho Thanh thì không thể được, vì con người không tu luyện để:  

Thân không tắm rửa, Trí đầy Tham Sân Si, Lòng chất chứa hận thù thì làm sao mà 

Thanh cho được!  

Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng chúng ta chỉ đạt được những giá trị tương đối mà 

thôi, vì vậy mà cũng phải biết phá chấp cho nhẹ gánh mà về quê.  

( 1 ):* Các lý thuyết Dây và sự tham gia của siêu hấp dẫn 

- Thuyết siêu Dây- 

Lí thuyết này xin được lưu ý các bạn một điều rằng hiện nay tuy đã khá phổ biến và 

chiếm được sự tin cậy của nhiều người nhưng lí thuyết này vẫn chỉ mang tính giả thuyết. 

Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức 

dao động khác nhau của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc 

trưng của một Graviton. Họ đi đến kết luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả 

toàn bộ các tương tác bao gồm cả tương tác hạt nhân và hấp dẫn.  

Những năm 1984 - 1986 là những năm nở rộ của lí thuyết Dây. Người ta không ngừng 

nghiên cứu và phát triển, lí thuyết này vì cái đẹp của nó, và cái quan trọng nhất là nó đã 

cho phép người ta thống nhất được tương tác hấp dẫn vào một trường chung nhất mà 

trước đây người ta mới kết nạp được 3 thành viên là điện từ, tương tác hạt nhân mạnh và 

tương tác yếu. Lí thuyết này đưa ra giả thuyết coi các sợi dây kín (số chiều của Dây xin 

nói rõ sau) gọi là Dây cơ bản, mỗi sợi Dây có kích thước bằng độ dài Plank, đó mới chính 

là những “viên gạch cơ bản” của vũ trụ. Một lưu ý nữa là dây ở đây không có nghĩa là 

các Dây có 2 đầu và kéo dài như dây thông thường, thuật ngữ “dây” ở đây đưa vào với 

mục đích mô tả các phần tử cơ bản có một tính chất chung nhất có thể so sánh với các 

Dây: đó là dao động (với cường độ và tần số).  

Trước đây, việc khó khăn không thống nhất được 4 loại tương tác cơ bản với nhau có 

nguyên nhân cơ bản là tính “Hạt”, các Quark và Lepton được chỉ ra là hạt nhỏ nhất nhưng 

khối lượng và các thuộc tính cơ bản của nó cũng chưa tìm ra được. Lí thuyết Dây ra đời 

để khắc phục khó khăn này. Lí thuyết này cho biết rằng tất cả các loại Hạt trong tự nhiên 

người ta đã tìm ra đều chỉ là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau của Dây cơ 

bản. Dây cơ bản có thể dao động theo nhiều cách thức, tạo ra các “âm sắc” riêng biệt, 

mỗi âm sắc đó tương ứng với một loại Hạt được sinh ra và mỗi loại Hạt như chúng ta đã 

biết lại có một đặc trưng riêng (khối lượng, điện tích, spin...) gây ra các tương tác khác 

nhau. 
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     Như vậy là mọi loại Hạt trong tự nhiên cũng như tương tác do chúng gây ra đều được 

coi đơn giản là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau (về cường độ và tần số) 

của cùng một loại dây cơ bản. 

Chính tần số khác nhau của các Dây dẫn đến chúng có năng lượng dao động khác nhau 

và điều đó tương đương với việc khối lượng của các hạt cơ bản do chúng sinh ra cũng 

khác nhau, điều này diễn ra tương tự với các thuộc tính khác như điện tích, spin....  

. . .  

“ Việc trao đổi năng lượng này bên trong của cùng một trường Vũ trụ, giữ cho cơ 

thể chúng ta được sống và hoạt động theo cách thức khỏe mạnh, bao la mà không 

xẩy ra sự mất quân bình năng lượng, vì sự mất quân bình năng lượng này có thể 

đưa tới đau ốm. Hơn nữa, NLVT ( Năng lượng Vũ trụ ) có thể mang lại sự chữa trị 

cho tất cả những bệnh trạng. 

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của 

Beethoven) mà những nốt nhạc là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng 

với mọi vật khác trong vũ trụ. Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn, và mỗi 

chúng ta là một phần tử sống động của nó, chung cùng một năng lượng “Năng 

Lượng Vũ Trụ”. Dù cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng ta - trở 

nên mất cân bằng khiến chúng ta bị bệnh. Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc 

chung quanh chúng ta có tiềm năng đem lại sức khỏe và sinh lực. Chúng ta được 

bao bọc trong một nguồn năng lượng (NLVT) vô tận, tuyệt đối sạch, bình đẳng và 

huyền vi. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý thức rằng nó hiện hữu; và rằng nó sẽ 

đem lại lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta học được tiếng nói của nó, hoà tan vào nó, 

làm sao cho nó tác động và đánh thức những tiềm năng trong mỗi chúng ta, đánh 

thức “kho thuốc” vốn có trong chúng ta để chữa trị, để tạo lập sự cân bằng cho “tiểu 

vũ trụ”. Và với nguồn năng lượng vô tận này, chúng ta phải làm gì để giúp cho đồng 

loại cũng tiếp nhận sự huyền diệu ấy để cùng nhau hoàn thành bổn sự của Đất Trời 

giao phó.... Điều này quả là không dễ chút nào ! “ 

* Lí thuyết M : 

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv1.jpg
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“ Khi nghiên cứu lí thuyết Dây, người ta nhận thấy không phải có 1 lý thuyết Dây mà có 

đến 5 dạng của lý thuyết này được kí hiệu lần lượt là I, IIA, IIB, O và E,  

Cả 5 dạng này đều chưa thể mô tả một cách hoàn chỉnh Vũ trụ, chúng hoàn toàn khác 

nhau và ngay cả sự có mặt của siêu hấp dẫn cũng không thể giúp bất cứ dạng nào mô tả 

được vũ trụ một cách chính xác.  

Tại hội nghị về lý thuyết Dây năm 1995, Edward Witten tuyên bố khẳng định của mình 

rằng cả 5 lý thuyết Dây đều chỉ là 5 biểu hiện khác nhau của cùng một lý thuyết, giống 

như từ trước đến giờ người ta đang lần lượt khảo sát 5 cái cánh mà không biết nó thuộc 

cùng một ngôi sao và qui luật của 5 cái cánh đó được kết luận bởi phần trung tâm của 

ngôi sao thì trước giờ không ai biết đến.  

Lý thuyết thống nhất 5 lý thuyết Dây này được gọi là lí thuyết M (M Theory).” 

Lý thuyết Dây cũng cho ta hình ảnh về Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ  ( Theo Nho giáo ) . 

II.- VẤN ĐỀ  “ CÔNG BÌNH XÃ HỘI  “ TRONG TÂN ƯỚC 

A.- NHỮNG GÌ CHÚA TRAO BAN 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi.( Mát Thêu ) 

Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

“ Nước Trời giống như trường hợp người Chủ lên đường viễn du, gọi các đầy tớ vào, ủy 

thác cho họ tài sản của mình. Chủ giao cho mỗi người tuỳ khả năng: Người thứ nhất 50 

lạng vàng, người thứ nhì 20 lạng và người thứ ba 10 lạng. 

Sau khi chủ lên đường, người 50 lạng lập tức kinh doanh, lời được 50 lảng. Người 20 

lạng cũng đầu tư, thu lời 20mlạng, còn người nhận 10 lạng đào đất chốn dấu số vàng của 

chủ.  Sau một thời gian khá lâu, chủ trở về, tính sổ với các đầy tớ.  

Người nhận 50 lạng đem thêm 50 lạng đến trình: “ Thưa Chủ, 50 lạng vàng chủ giao, tôi 

làm thêm được 50 lạng nữa “. Chủ khen: “  Tốt lắm, con rất ngay thật trung thành. Con 

đã trung thành trong việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui 

với ta. 

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv.jpg
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Người nhận 20 lạng  cũng bước đến thưa chủ: “  20 lạng vàng chủ giao, tôi làm lời thêm 

20 lạng nữa. Chủ khen: “ Con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc 

nhỏ, nên đã được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta “. 

Người nhận 10 lạng đến phân trần: “ Thưa Chủ, tôi biết chủ khắt khe, hay gặt hái trong 

chỗ không gieo, thu hoạch ở nơi không trồng. Vì loo sợ nên tôi tím chỗ chôn dấu vàng 

của chủ, và đây tôi xin giao lại số vàng cho chủ. “       Chủ quở trách: “ Anh thật gian 

ngoa lười biếng!   Đã biết ta thu hoạch lợi tức, sao anh không gởi số vàng ấy vào ngân 

hàng để khi ta về lấy cả vốn lẫn lời? “   Rồi chủ ra lệnh: “Đem 10 lạng này cho người có 

100 lạng!   Vì ai có, sẽ được thêm đến mức dư dật, còn ai không có, dù còn gì cũng bị lấy 

đi. Còn tên đấy tớ vô dụng kia, đem quăng nó vào chỗ tối tăm, đầy than khóc và nghiến 

răng! “ 

B.- Ý NGH ĨA CỦA LẠNG  BẠC 

I.- Ý NGHĨA CỦA DỤ NGÔN THEO VIỆT NHO 

Trước khi viễn du, người Chủ  gọi đầy tớ đến rồi giao Vốn cho các tôi tớ  “ làm Lời “: 

Đây là ẩn dụ nói về việc Chúa sáng tạo ra loài người hay cách khác là con người được 

bẩm thụ từ Thiên Chúa: Người thì được Chúa ban phát 50 lạng, người thì 20 lạng, người 

thì 10 lạng. 

Các lạng đây chỉ về  Thể chất và Tinh thần mỗi người lãnh được từ khi Cha mẹ sinh ra, 

tức  cũng là từ Chúa trao ban cho..   

II.- THIÊN CHÚA TẠO RA CON NGƯỜI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG 

Khi giao cho đầy tớ - con cái Chúa - , mỗi người một số Lạng khác nhau, người thì 50, kẻ 

20, người khác thì 10, nên về Trí tuệ, người thì thông minh, người thì có sự hiểu biết 

trung bình, người thì u tối, về Thể xác người thì khỏe mạnh, kẻ thì gầy yếu, người là lực 

sĩ, kẻ lại tật nguyền, vì thế mà những con người trong nhân loại đã có Tư cách và Khả 

năng khác nhau ( do sự bẩm thụ khác nhau ) được diễn ra dưới muôn hình muôn vẻ.    

Do Thiên bẩm khác nhau, mà có kẻ Thông minh, người kém hiểu biết, kẻ Giàu người 

Nghèo, kẻ Sang người Hèn, kẻ Lành người Dữ, người thì làm ra mỗi giờ hàng ngàn, 

kẻ thì không làm ra một đồng xu, đưa tới cảnh “ Người ăn không hết, kẻ thì lần không 

ra “ .  

Ngoài ra, có  một số người với Thiên bẩm trội hơn, tuy đã có đời sống sung túc, nhưng 

lại còn dùng ưu thế của mình để áp bức bóc lột người thấp cổ bé miệng để làm giàu 

thêm, gây nên muôn vàn bất công trong xã hội.    

Vậy nguồn gốc của mọi Bất công làm rối loạn xã hội xưa nay đều do hai nguồn: Thiên 

bẩm và Nhân vi. 

Thế mà xưa nay hầu như người ta chỉ lưu ý tới nạn Bất công do Nhân vi, mà không 

nhận ra nạn Bất công cũng đến từ gốc Thiên bẩm. 
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III.- CON NGƯỜI PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO 

TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG? 

Mỗi người được sinh ra ngoài sự lựa chọn của Cha Mẹ mình và chính mình, có hỏi 

Trời Trời  cũng chẳng nói, vậy con Người biết làm sao đây ngoài việc tìm cách hành 

xử thích hợp với môi trường để tồn tại và phát triển. 

Ngoài sự bất công nơi loài người như thế thì trong vũ trụ cũng chẳng khác, mặt đất thì 

chỗ Cao nơi Thấp, nước bao giờ cũng chảy trên Cao xuống Thấp, gió cũng di chuyển từ 

nơi Áp suất Cao tới Áp suất Thấp, dòng điện cũng vận chuyển từ Điện thế Cao tới Điện 

thế Thấp, . . . tất cả đều nhắm khỏa lấp bớt sự cách biệt, nhưng nhờ có cách biệt mới  có 

sự Biến hoá, chứ khi mọi thứ đã san bằng rồi thì Vũ trụ hết Biến hoá, sự sống bị tiêu 

diệt.  

Vậy sống trong thế giới Hiện tượng, mọi sự đều biến hóa không ngừng, con Người phải 

nương theo Thời tiết, nương theo định luật Thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Con 

người được sinh ra với Bẩm sinh cách biệt dường như bất công, lại sống trong mội 

trường Vũ trụ cũng xem ra cũng bất công, con Người không có cách nào hơn là phải sống 

hoà nhập vào Hiện tưọng Thiên nhiên, sao cho đỡ Bất công để mọi thứ được giao hoà với 

nhau nhất là hòa cùng tiết nhịp Tiến hoá của vũ trụ, có như thế thì mới giúp con người 

được phát triển toàn diện. Là một trong Tam tài,là  “ Nhân linh ư vạn vật “, nên con 

Người phải tìm cách thăng hoa cuộc sống để được tiến lên trong ba đợt: 

“ Một là con người chất thể chung với con vật lo về ăn, măc, ở và làm, cốt để giữ đời 

sống sinh lý hoàn toàn ngoại vi. 

Thứ đến con người Văn hoá lo về Lý trí, Tâm tình, Văn học, Nghệ thuật, Thi ca, 

Nhạc, Họa. . . Đây là đợt riêng biệt cho con người. 

Đợt ba con người Tâm linh lo đi đến chỗ “ chí Thành như Thần” . Con người siêu lên 

đợt trên hoàn toàn Nội tâm, con mắt không thấy được, nên cũng gọi được là Vô, là Trống, 

như ta có thể thấy rõ trong Trống Đồng có 3 vòng Thiên, Địa, Nhân này. Người lý tưởng 

phải gồm được cả ba.   Tuy đợt chất thể là chung với con vật, nhưng không được 

khinh khi.   

Văn hoá trọn vẹn phải lo cho mọi người no đủ, vì đói thì chẳng làm được gì về Văn hóa 

Văn học cả, nên Văn hoá nào không móc nối con người Sinh lý là nền Văn hoá nguy hại, 

nhất là làm cho con người mất khả năng mở lên đợt ba thì rõ ràng là thiếu nguyên lý Mẹ, 

mà nguyên lý Mẹ ( Trọng Tình hơn Lý ) rất dễ mất, vì là đợt ẩn sâu trong Tâm hồn.”        

( Thái Bình Minh Triết. Kim Định. Tr.46 – 47 ). 

Nếu không có thế giới hiện tượng “ Nước lỏng chảy Xuống, Hơi nước bay Lên “ như 

thế, thì con người không có môi trường tiến hoá để vươn lên đời sống siêu việt, thì làm 

sao con Người được xứng danh là  con cái Thượng Đế. 

Khi được sinh ra thì con người mới là con người “ Quỷ / Thần chi hội “ hay con người 

đang thành “, nên Công việc làm Người ( Vi Nhân ) cho đạt tới vị trí Người còn vô cùng 

khó khăn, nhưng cũng rất cao cả.  Có phải đây là Ý của Chúa muốn mọi con cái của 
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Ngài phải biết sống theo cách “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “? Ý Cha là 

con Người phải thực sự  “ yêu mọi Người “ và trước tiên là phải “ mến Chúa hết Lòng 

và hết Trí  khôn “. Có Vi Nhân được như thế thì con Người mới hành xừ với nhau 

được tương đối công bằng. 

IV.- ĐÂU LÀ Ý CỦA THƯỢNG ĐẾ 

Theo Việt Nho thì Ý của Thượng Đế chính là Thiên lý, mà Thiên lý là Dịch lý tức “ Chân 

lý ngược chiều” được vận hành trong vũ trụ: Tâm linh và Thế sự là chân lý ngược chiều, 

như khi thở Vào thì phổi đầy không khí, khi thở Ra thì không khí chẳng còn, trong cuộc 

sống con người cũng thế, muốn tồn tại ở trần thế  thì ta phải Chấp, phải chiếm hữu, 

nhưng khi muốn trở về nguồn Tâm linh là nguồn Vô nên phải Phá, bỏ hết mọi sư, có biết 

sống nhịp nhàng cân bằng giữa cặp đối cực Chấp / Phá ( Receiving / Giving ) như thế thì 

mới thuận Thiên, Cha ông chúng ta đã bảo: Mọi sự Có mà như Không, Không mà lại Có, 

con người phải nhận ra sự biến hoá không ngừng trong Vũ trụ để nương theo đó mà tồn 

tại và phát triển được.   

Môi trường sống và con người đều chứa sự bất công, nhưng nhờ sự mất cân bằng mới có 

biến hoá, có biến hóa mơi tiến bộ, nên con người cũng phải nhịp theo Thiên lý mà làm 

giảm bớt sự bất công để lập thế quân bình động - Thế Hòa giữa hai đối cực -  đó là sứ 

mạng của con Người phải sống theo Dịch lý.  

Mặt khác con người không thể dựa vào những Lạng được trao ban, mà chiếm ưu thế 

sống riêng cho mình, phải dựa vào số nhân lãnh mà “ làm Lời “ mà đóng góp chung cho 

cuộc sống Hòa.  Lời ( receiving ) ít thì phải Cho ( giving )  ít, Lời nhiều thì phải Bù 

nhiều. Con Người cũng không thể dựa vào số Lạng mà phân biệt cao thấp sang hèn, mà 

dành phần ăn trên ngồi trốc, Chuá Giê-su đã phán xét rõ ràng. 

Những con người thông minh mẫn tuệ, mà không làm gì cho xã hội để khỏa lấp bớt bất 

công xã hội để giúp mọi người sống hoà với nhau là nghịch Thiên lý. 

Đó là công việc Vi Nhân theo nghịch số, đây là công việc vô cùng khó khăn, nhưng với  

con Chúa là con người Nhân chủ, biết tự lực tự cường và  sống thuận theo Thiên lý thì 

đạt Đạo, con người trở nên rất cao cả . 

Cha ông chúng ta đã bảo Thiên chúa, Thượng đế là Hoá nhi, mà “ Hoá nhi đa hý 

lộng” , nên trong cuộc sống con người phải rất uyển chuyển mà hý lộng theo, có khi xem 

những cái nhỏ còn quan trọng hơn những cái lớn,( Vật khinh hình trọng ) đó là những 

cái sảy nảy ra cái ung, có khi lại xem  “ cái không “ quý hơn “ cái  có “, như bức tranh 

vô giá, vô giá là nhờ vào cái “ Hồn” chính là cái “ Vô “  của bức tranh.  

Vẽ tranh không chỉ vẽ cai Xác mà còn “ phải vẽ làm sao cho nổi lên “ được cái Hồn của 

bức tranh thì mới đạt nghệ thuật. Thời này nhiều người tôn vật chất làm chủ ( vật chủ ), 

họ đấu tranh, chèn ép, dành dật, cướp giết nhau cho thêm vật chất dư dật tích trử đấy 

kho chật lẫm, trong cảnh xã hội tràn ngập bất công, làm cho con người khổ đau. chỉ vì 

họ chỉ còn cái Xác mà đã đánh mất cái Hồn. 

Vì không hiểu Thiên ý hay Lý nghịch số, nên triết gia thượng thặng ở Âu châu như Platon 

chấp nhận chế độ nô lệ, cho rằng nếu không có nô lệ thì lấy ai làm việc, vì giai cấp 
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thượng lưu, giai cấp qúy tộc tự cho mình là những người thượng đẳng có quyền “ ngồi 

mát ăn bát vàng”.   

Còn Chúa Giê- su thì ngược lại, Ngài cũng lao động, cũng sống đời sống bình thường 

như mọi người. Ngài bênh vực những người bệnh tật khốn khổ, khó nghèo, tội lỗi để xoa 

dịu bớt cảnh bất công.  Ngài bảo hàng giáo phẩm phải phục vụ đoàn chiên, phải rửa 

chân cho đoàn chiên,- những người bị thất thế - , có lẽ không phải một năm chỉ rửa chân 

tượng trưng một lần, mà thường xuyên.    Đáng lẽ các vị lãnh được nhiều lạng phải lưu 

tâm đem số Lời của mình vào việc  khỏa lấp bớt bất công xã hội, Những thành phần giàu 

có, quyền thế cứ thản nhiên tạo ra thêm bất công, nên mới nảy sinh ra chế độ CS.   

Vì thấy bất công xã hội làm khổ con người khôn xiết, nên những người CS đầy nhiệt 

huyết gấp rút xoá bất công xã hội, để mưu hạnh phúc cho con người. Họ giết một số 

người để mưu hạnh phúc cho một số người, họ tước bỏ quyền Tư hữu của mọi người 

để họ ban phát sự sống cho mọi người, họ tước quyền được ăn ( Tư hữu ) và được nói 

(  quyền Tự do ) của con Người.  Quyền Tư do và Tư hữu là Thiên tính, nên họ đã 

mặc nhiên thay Thượng Đế để cai quản loài người.  

Họ chỉ biết bất công “ phần nào “ do loài người làm ra,  ( Nhân vi ) mà không biết đến 

phần bất công khác là do Thượng đế chủ ý đã tạo ra con Người  ( với Thiên bẩm ) 

trong môi trường bất công để buộc con Người phải tu Thân mà nên Thánh, 

Con Người không trở nên Thánh thì không xứng là con cái Chúa, họ không thể hành xử 

Công chính với nhau nếu thiếu lòng Bác ái.     

Còn CS thì cổ võ Hận thù, hành động đại bất công để giải qưyết những bất công áp 

đặt.  Là kẻ vô thần, họ đâu có biết Thượng Đế tạo ra con người trong môi trường sống 

động như thế để con người có cơ hội phát triển hết khả năng của mình mà hoàn thành 

sứ mạng Hòa làm cho con người cao cả, xứng với địa vị con cái Thượng Đế.   Từ chối 

không làm chuyện đó thì con Người chưa thoát khỏi lốt Ngợm!. 

V.- NAN ĐỀ BẤT CÔNG XÃ HỘI 

Nan đề xã hội muôn thuở vẫn là sự bất công trong gia đình và ngoài xã hội: Người ta 

chỉ biết một số bất công do cách ăn ở của con người tạo ra, còn sự bất công qua số 

Lạng nhận lãnh từ Thiên Chúa thì không biết đến, nên cách ứng xử của con người 

với vấn đề bất công xã hội không thể giải quyết ổn thỏa. 

Một số trong Giai cấp thượng lưu, giai cấp quý tộc, nhất là đế quốc thực dân, giai cấp 

địa chủ  tuy nhờ Thiên bẩm mà có đời sống Tinh thần và Vật chất cao hơn, đáng lý họ 

cũng nương theo luật Thiên nhiên, biết lấy Nhiều bù Ít, lấy Mạnh giúp Yếu, lấy Lành cảm 

Ác, nhưng một số đã   không lý tới nguồn gốc sự bất công đã có trong xã hội mà còn tạo 

ra bất công làm khốn khổ con người. 

Còn CS thì không biết đến sự bất công từ Thiên bẩm, mà cào bằng tất cả, tước đi Thiên 

tính của con người đưa tởi cảnh con người bị đày đọa!  
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Vấn đề là không thấy được nguồn gốc của bất công là do Thiên bẩm và cũng do con 

Người, nhất là không hiểu rõ Thiên lý tức là Dịch lý nghịch số để có những ứng xử 

thích hợp.    

Không thấy được con người muôn màu muôn vẻ về tư cách và khả năng khác nhau thì 

làm sao mà đòi hỏi được sự công bằng tuyệt đối trong xã hội. Một người làm một giờ 

được hàng trăm hàng ngàn, còn người khác thì không làm ra một xu, thì công bằng làm 

sao đây?  

Nhưng mặt khác không lo tìm cách giảm thiểu bất công xã hội  thì xã hội cứ tranh đấu 

cướp bóc nhau, đâm chém nhau mà gây đau khổ cho nhau, thì rốt cuộc dẫn nhau xuống 

hố. Chỉ khi nào mọi người nhận rõ nghịch số của Dịch lý mà hành xử  thuận theo 

Thiên lý làm cho hai đối cực bớt cách biệt mà Hoà với nhau thì mới ổn thỏa. 

Chỉ có những người sống thực sự theo tinh thần  Hòa của Tôn giáo mới giải quyết 

được nan đề, nhưng khổ thay nhiều khi Tôn giáo chỉ “ lấy Đạo tạo Đời “ nên cũng vô 

bổ. 

Căn bản vấn đề là: Con người bất toàn với Tư cách và Khả năng khác nhau, nếu cứ theo 

đà » mạnh  được yếu thua, kiến ăn cá cá ăn kiến  «  thì cả hai phía người giàu kẻ nghèo 

sẽ dồn nhau vào chỗ chết, CS là một ví dụ.   Chỉ có con người biết chấp nhận nhau là 

những con người bất toàn giúp nhau sống tương đối công bằng với nhau  để sống hòa với 

nhau.  

Muốn thực hiện cuộc sống công bằng với nhau thì tiên vàn mọi  người phải đều biết 

tôn trọng nhau, vì đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của Trời Đất, nên phải yêu 

thương  nhau, chấp nhận những dị biệt của nhau mà tha thứ cho nhau, và ăn ở theo 

lối hai chiều : «  có Đi có Lại, phải Người phải ta « thì mới đi đến chỗ Hoà mà sống 

yên vui với nhau được. 

Nho giáo có Nhân, Trí, Hùng- Dũng, Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, hay Từ Bi  Hỷ xả, 

Kitô giáo có Bác Ái, Công bằng và Tha thứ.  

Mọi người có thực sự sống kết hợp với những giá trị cao cả đó thì mới giải quyết nổi 

vấn đề.   

Vấn đề chính là mọi người phải tu dưỡng lòng Nhân hay lòng Tư bi hay Bác ái, để  có 

yếu tố căn bản này thì mọi điều khác như chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau  mà ăn ở 

tương đối công bằng với nhau đều có thể thực hiện được. 

Vì vậy cho nên nan đề của nhân loại vẫn là quên đời sống Tâm linh và cách hành xử 

hai chiều với nhau trong gia đình và xã hội. 

Chỉ khi nào có con người Nhân chủ có đủ Nhân, Trí, Hùng - Dũng để biết cách sống 

«  Dĩ Hoà vi quý «  thì mọi vấn nạn của con người Bất Nhân và xã hội Bất Công mới giải 

quyết được.   

Đó mới chỉ là lãnh vực cá nhân. 
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Nan đề của Nhân loại ngày là coi nhẹ đời sống Tâm linh, nhưng Tâm linh và Khoa 

học là cặp đối cực cần luôn được quân bình. Có Tâm linh mà khoa học kém cỏi thì 

không thể ăn nên làm ra, có Khoa học mà thiếu Tâm linh tức là đánh mất Lương tâm 

thì Khoa học sẽ hủy diệt Nhân loại. 

  

 

VI.- CÔNG  BẰNG XÃ HỘI TƯƠNG ĐỐI 

Do số Lạng“ nhiều ít đầu tiên được nhận lãnh từ Thiên Chúa “ mà con người không thể 

có công bằng tuyệt đối trong thế giới hiện tượng tương đối. Nhưng chỉ trong thế giới hiện 

tượng tuơng đối mà con người có môi trường để Vi Nhân bẳng cách hoàn thiện những 

thứ bất toàn. Nhiệm vụ cao cả và khó khăn nhất của nhân loại là khi sống trong thế giới 

bất toàn phải tổ chức thế nào để cho ai ai cũng có điều kiện sống hợp với nhân phẩm. Đó 

là nhu yếu thâm sâu của mọi con người: Quyền có Ăn và quyền được Nói. Nhân loại đã 

thất bại triền miên trong công cuộc Vi Nhân căn bản này. Ta nên nhớ con người là một 

trong Tam tài, nên phải hành kiện như “ Thiên hành kiện bất tức: Trời hoạt động không 

ngừng nghỉ qua các Hiện tượng biến hoá trong thiên nhiên, nên con người cũng phải làm 

việc không nghỉ ngơi để tạo ra của cải Vật chất và của ăn Tinh thần. Làm ra cái Ăn là 

một trong nhu yếu nền tảng của Nhân quyền, khi bảo vệ được cái Ăn thì có Nhân quyền, 

cái Ăn cũng được gọi là quyền Tư hữu. Trong chế độ Tư bản thì quyền Tư hữu tuyệt đối, 

nên những người nhận được nhiều lạng lại có quá nhiều Tư hữu, mà người ít lạng thì lại 

không có cái Ăn, trở thành Vô sản, nên vô Nhân quyền luôn. Còn trong chế độ CS thì 

quyền Tư hữu bị tước sạch để làm Công hữu, tuy có Làm nhiều mà Hưởng ít, con người 

trở thành Vô sản như súc vật, Nhân quyền bị tước. 

Nan đề của nhân loại hiện nay vẫn là quyền Tư hữu và quyền Tự do. 

Mỗi cá nhân nhờ hoạt động của  Trí óc và Tay chân mà sản xuất ra của cải gọi là quyền 

Tư hữu. Sản vật do Trí óc và mồ hôi nước mắt của mình tạo ra thì mình có quyền hưởng 

mà không ai có thể tước đoạt, chỉ những tài sản nào không do công lao của mình mà 

chiếm lấy thì mới bất công.  Giàu Nghèo mà do bóc lột và bị bóc lột mới bất công. Những 

người giàu dùng mưu gian và quyền thế để bóc lột kẻ nghèo mới bất công, còn người 

nghèo vì lười biếng mà nghèo thì cũng chẳng do bất công. Nhưng sống trong xã hội mà 

kẻ nghèo thì đông mà người giàu thì ít , nếu người giàu không biết san sẻ thì vần đề CS 

sẽ nảy sinh .Do  đó mà  cần có Lòng bác ái, Lòng Tư bi cũng như Lòng Nhân ái, chỉ có 

những người có Tình yêu cao cả như thể  mới biết chia sẻ với người thất thế trong cuộc 

sống, nhưng vấn đề  Công bằng tương đối trong xã hội lại thuộc về trách nhiệm của 

nhà cầm quyền. 

Tự do .là quyền quan trọng nhất của con Người, con người khác với con Vật là có quyền 

Tự do,  với quyền Tự  do con người - Tạo hóa con -  có  khả  năng  sáng tạo  để tham 

gia vào cuộc sinh hóa của   Vũ trụ  với Thượng Đế. 
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VII.- CÔNG BẰNG TƯƠNG ĐỐI 

TRONG XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP  VÀ KỸ NGHỆ 

Thế mà trong chế độ Nông nghiệp thô sô, Cha Ông chúng ta đã biết lấy Công điền Công 

thổ  để  điều hòa giữa Công và Tư hữu để giúp cho những người bất hạnh có cuộc sống  

tương đôi xứng với Nhân phẩm. 

Trong chế độ Nông nghiệp xưa tại miền Bắc và miền Trung, Công điền và công thổ trong 

mỗi làng chiếm hơn một nửa.  Công hữu này đưọc cấp phát cho những người thất thế, 

những cô nhi quả phụ, những người tật nguyền, mỗi người đều được cấp phát một số sào 

ruộng để họ “ tự canh tác lấy “  mà sống, không ai có thể dùng miếng ăn để bắt nạt họ. 

Còn ngưòi tật nguyền thì lấy ruộng đất được cấp phát cho “ Rong canh “ tức là cho 

người khác  cày cấy để thu tô tức là thu một số thóc, tuy là ít nhưng họ không có bị chết 

đói.  

Đây là cách giải quyêt vấn đề Công bằng tương đối trong xã thôn ngày xưa.. 

Trong xã hội Kỹ nghệ Tây phương nhất là Hoa kỳ đã dùng thuế Lũy tiến,tức là lấy Tư 

hữu đóng góp vào Công hữu để thiết lập những tiện nghi công cộng cho mọi người chung 

hưởng, nhất là thiết lập Quỹ An sinh xã hội để giúp những người thất thế về trợ cấp xã 

hội cũng như bảo hiểm y tế giúp họ được sống như là một con người có Nhân phẩm , 

ngoài ra còn giúp huấn nghệ cho họ sống tự lập được.  

Ngày nay vấn đề này đang được đun đẩy giữa Obamace và Trumpcare. Obamacare thì 

tăng thuế người giàu để giúp cho người Già, người có lợi tức thấp cùng Bảo hiểm sức 

khỏe cho họ, còn Trumpcare thì  bớt phúc lợi cũng như bảo hiểm sức khỏe của người già 

và người nghèo để giảm thuế cho người giàu.    

Xem ra hai đảng Công hòa và Dân chủ đang xa rời Tinh thần Hiến pháp ” Hợp 

Chủng Quốc “, nghĩa là phải dàn xếp  mọi sự làm sao cho : Bác ái  / Công bằng trở 

thành Lưỡng nhất →1: Dual unit: 2→1 ).  

Tinh thần đó sẽ Lưỡng nhất khi hai Đảng biết hành xử theo tinh thần “  Quần nhi bất 

Đảng “, nghĩa là hai  Đảng biết đặt quyền lợi của Nhân dân trên quyền lợi của Đảng. 

 “ 

VIII.- KẾT LUẬN 

Người Công giáo cho rằng: “ Greet is not good “, còn người Tư bản thì lại định nghĩa: 

“ Greed is good, Capitalist is greed ”, còn nhà Phật ở Đông phương thì bảo: “ Tham, 

Sân, Si “ gây ra nghiệp chướng là gốc đau thương của nhân loại.  Nho giáo thì “ Nhân 

dục vô nhai: lòng tham không đáy “ là nguyên nhân làm cho “ Đạo Tâm suy vi, Nhân 

Tâm duy nguy“.   Quả thật lòng Tham của con Người là nguồn rối loạn của xã hội, vì 

lòng Tham là nguồn cội của bất công trong gia đình và xã hội. 

Ở Tây phương lòng Tham đã sản sinh ra chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân. Chế độ CS 

cũng vì quá tham nên nổi lên chống Đế quốc Thực dân để cướp đoạt mà thống trị thế 

giới. Ở Đông phương  thì là chế độ Phong kiến, Tàu là đại diện chói chang của “ Tham 
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tàn và Cường bạo “, suốt trường kỳ lịch sử 4718 năm nay , họ không ngớt rắp tâm gây 

chiến tranh cướp bóc và bành trướng.    

Đối cực Tư bản và Cộng sản tuy biến đối theo thời gian, nhưng vẫn chưa thay đổi được 

bản chất Lòng Tham. Là người ít ai chế ngự được lòng Tham, ngay trong lòng các vị tu 

trì. Lòng Tham gây ra mưu gian và dùng bạo lực để cướp bóc chiếm đọat dưới muôn 

ngàn hình thức: Trong mỗi cá nhân là mầm mống Tham tàn và cường bạo cứ âm ỉ, trong 

gia đình là “ Chồng Chúa Vợ Tôi hay Vợ Chúa Chồng Tôi”, đối với con cái thì Cha Mẹ 

cũng cũng dùng uy thế bạo lực mà khống chế. Trong xã hội thì gây nên một đấu trường 

dưới trăm mưu nghìn kế để tranh dành: Địa vị, Quyền lực, Danh vọng, Tài sản, Tình ái. 

Những con người yếu đuối thế cô là nạn nhân.   Nhìn chung thế giới ngày càng chồng 

chất bất công. 

Ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều cá nhân ôm bom tự sát, cố giết cho 

được nhiều người để trả thù những gì họ cho là bất công, cũng có quốc gia cố sản xuất 

bom nguyên tử để trả đũa bất công. ở Đông phương còn có một số nước duy trì chế độ 

độc tài để bảo vệ sự bất công. Riêng Việt Nam thì sự bất công đã đi đến cùng cực là  “ 

giết hại đồng bào để bán nước cho trót lọt”. Xem thế lối sống Tham lam gây ra bất công, 

khi nạn bất công xã hội đi đến cùng cực mà không tìm cách giải quyết tận gốc rễ thì ngày 

tận thế không xa. 

Ngày nay, các nước Tây phương một mặt đang liên kết với nhau để cứu vớt những sự mất 

quân bình trong cơ chế quốc gia, mặt khác cổ xuý  phong trào Dân chủ để làm giảm bớt 

sự bất công ở các nước độc tài. Phong trào này khởi đầu từ phong trào Giải Thực rồi 

Giải Cộng, nay đang dâng cao tại Trung Đông và Châu Phi, và cũng đã lan qua châu Á.  

Ngay ở Hoa Kỳ mấy năm   trước đây còn có phong trào “ Occupy Wall Street “ nêu khẩu 

hiệu 99% và 1%: 99% là đa số nghèo hay không đủ và 1% là thành phần quá giàu. Khẩu 

hiệu đó cảnh báo nạn bất công qua sự phân cách giàu nghèo quá xa . Phong trào này đã 

lan ra nhiều nơi, đây cũng là “ Ý Dân là Ý Trời” để mong lập lại sự công bằng xã hội. 

Lại nữa những người giàu ở xứ này có một số thường không khôn  vặt. 

Mới đây lại có tình trạng Brexit, một số nước co cụm lại theo Dân tuý, mà phớt lờ Toàn 

cầu hóa,  chẳng qua là “ Trong nước không ấm, ngoài thế giới chẳng êm “, xét kỹ thì cái 

nguồn gây rối đó chính là “ Nhân Dục vô nhai “ : Cái  Dục ngược với Thiên lý.   

Tất cả chỉ còn là sự hàn gắn bề ngoài, mà vấn đề nằm ngay trong thâm cung của Lòng 

mỗi người. Vì không có Công bằng tuyệt đối ở trần gian này, nên chỉ có Lòng Bác ái, 

Lòng Nhân ái, Lòng Từ bi và Lý công  chính hay lẽ “ Phải Người phải Ta “ của mọi 

người mới mong giải quyết một cách tương đối.   

Nhân loại đang mắc hai thứ bệnh: Bệnh Cá nhân và bệnh Xã hội.  

Nguồn gốc của Bệnh Cá nhân là lòng Tham nằm trong Lòng mỗi người, bệnh Xã hội 

nằm trong các Cơ chế quốc gia không hợp lý.  

Bệnh Cá nhân là nguồn gốc phải ưu tiên sửa trước, còn các Cơ chế xã hội bất công phải 

sửa tiếp theo.  Không sửa Lòng Tham gây ra bất công mà chỉ sửa các hiện tượng trong 

các Cơ chế xã hội thì không thể được. Lòng Tham gây ra bất công ở Bên Trong, nếu 

chữa bệnh Nội thương bằng những hiện tượng Bên Ngoài thì chắc không bao giờ lành 
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bệnh.  Tâm linh và Khoa học là nguồn gốc của sự sống Tính Lý hài hòa,( cũng là Bác ái, 

Công bằng, Bi, Trí hay Nhân, Trí ) là thần dược Hòa mà con người không thể quên, mà  

phải dùng để chữa bệnh bất công. Vấn đề chính là ai cũng có Nói mà chẳng ai lưu tâm 

Làm thật sự, một số người làm chưa đủ mà mọi người phải giúp nhau cùng Làm mới 

được! 

Bệnh Xã hội là bệnh “ Dĩ Cường lăng Nhược: Cá Lớn nuốt cá Bé  “ dưới muôn 

vàn Hình thức với nhiều Nhân danh, chỉ khi nào cái Riêng của từng Quốc gia tìm 

được vị trí sống ổn định trong Bàn Cờ Chung của Thế giới thì khi đó Nhân loại 

mới mong được yên vui . 

Thế gới ngày nay đang đối diện với  hai trung tâm Bất công to lớn:Moscow & 

Bắc Kinh! 

 

 
                 

 

CHƯƠNG MƯỜI MỘT 

NGUỒN KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU 

CHÚA CỨU THẾ SỐNG GIỮA LÒNG DÂN TỘC, 

NHƯNG DÂN TỘC CHÚA KHƯỚC TỪ NGÀI “ 

Đông phương là quê hương của nguồn: “ Dịch nghịch số chi Lý”.   Cặp đối cực là 

nghịch số, còn  Lý đó là lý Lưỡng hợp: của nhất Tán  nhất Tụ, Tán thì Ra, Tụ thì Vào, 

cũng vậy cho Tâm linh và Thế sự : Ra Thế sự thì phài Suy Đi, trở về nguồn Tâm linh thì 

phải Nghĩ lại. 

“ Suy đi”  là lãnh vực của Lý trí, mà” Nghĩ lại”  là lãnh vực của Tình cảm,Tâm linh, chỉ 

có thể cảm nghiệm mà thể nghiệm. Tâm linh và Thế sự cần được quân bình: Tâm linh 3, 

Thế sự 2,  hay kết hợp hài hòa mới được, nặng quá  bên nào cũng mất quân bình.  

Văn minh  Tây phương  là Văn minh thiên về vật chất, nặng về Lý trí, nên nhẹ về Tâm 

linh, có lẽ không nhận ra cái Lý của nghịch số. Còn  Đông phương tuy có biết nghịch số 

nhưng lại quên Lý của nghịch số, phần Lý trí về Thế sự thì rất kém.  

Người Âu Tây rất giỏi về Lý trí, vì quá Động bên ngoài mà không đủ Tĩnh bên Trong 

để xoá bỏ Lý trí để đi về nguồn Tâm linh được, nên Duy Lý một chiều, mà lơi là nguồn 

Tâm linh. Đó là lý do mà có câu: “ Dân tộc Chúa khước từ Ngài”. 

Chúng ta không thể dùng Lý trí suy nghĩ mà tiếp cận được với Thánh linh hay Chúa 

Thánh Thần, mà phải phá chấp,hay cách khác là vô ý, vô cố, vô tất, vô ngã để  vén màn 

vô minh mới mong tiếp cận với ánh sáng Thánh linh. Xem ra cả Tây cả Đông đều chưa 
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chú trọng đủ về Tâm linh, cho nên có mới câu” Thế kỷ 21 là thể kỷ  Tâm linh”. Bỏ 

nguồn Tâm linh hay không tìm ra đường về Tâm linh là vong bản,vong bản là cái gốc 

của mọi rối loạn xã hội. 

Một nguyên nhân khác là không nhận ra thế giới Hiện tượng, là thế giới của các cặp đối 

cực, đấy là nguồn của mọi biến hoá: vì  luôn biến hóa, nên mọi vật đều có đó không đó, 

có mà như không, không mà lại có : “ Thực nhược hư, hữu nhược vô”, nên  khi con 

người đi  tìm cái khát vọng vô biên trong những giá trị vật chất hữu hạn, làm sao mà 

thỏa mãn được, thay vì Phá / Chấp hài hòa để đi vào cửa hẹp thì lại cố “ Chấp” cho 

nhiều thật nhiều, tuy đã có nhiều thứ hữu hạn nên không thỏa mãn, nhiều khi quá  thất 

vọng nên phải tự tử.  

Chỉ  khi đi về nguồn Tâm linh mới thoả mãn được khát vọng vô biên, nhờ trong mỗi 

người đều chứa yếu tố vô biên hay mầm Chúa mầm Phật, vì vậy mà  khi không thể làm 

thoả mãn được bằng yếu tố vật chất Hữu hạn, nên kéo theo thất vọng. 

Chuá Cứu Thế sống giữa lòng dân tộc, giữa nhân loại, chứ không chỉ riêng cho giáo 

hội.   Muối ( Men ) và Ánh sáng cần cho dân tộc, cho thế gian, nếu không đi vào lòng 

Dân tộc, vào Thế gian  thì Muối và Men, Ánh sáng để làm gì?   Nếu không sống Đạo 

giữa Đời thì Chúa Giê-su xuống thế mất hết ý nghĩa. Khi con Người trở nên bất Nhân, 

xã hội đầy bất Công nên rối loạn. 

Chúa Giê- su là nguồn Tâm linh tức là Bác ái và Công bình,  

nhưng nhân loại  chưa nhập vào cõi Tâm linh được để thực sự  

biết Mến Chúa bằng Lòng Bác ÁI và  Yêu Người theo Lẽ   

Công bằng thì làm sao mà nhận biết rõ Ngài, mà không chối Ngài! 

CHÚA GIÊ-SU CHỊU NẠN, ĐƯỢC TÁNG XÁC VÀ LÊN TRỜI 

Trong khi Phật giáo tìm cách Xuất thế đi  sâu vào Giới , Định, Tuệ để giải thoát khổ 

đau mà Giác ngộ  Niết Bàn.   

Kitô giáo  thì lại Nhập thế, chấp nhận và đối diện với tận cùng của mọ khổ đau  

bằng cách thực hiện ba Giai đoạn tu thân tiến triển thần diệu  ( Trois évolutions 

mystiques   : Purgatoire, illuminative, Unitive  ) mà  trở về với  Chúa. 

A.- GƯƠNG CỨU CHUỘC CỦA CHÚA GI Ê- SU 

Chúa Giê-su  sống trong nghèo khó và khiêm nhường, Ngài đã trực diện với Tà 

quyền, với Biệt phái, Ngài  Chấp nhân mọi khổ  đau của Nhân loại khi bị  đội Mũ 

gai,  vác Thánh gia lên đồi Golgota, bi đóng đanh trên Thập giá với  hai tên trộm, đó 

là sự hành hạ và sự sỉ nhục tận cùng ! 
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I.- ĐỨC GIÊ-SU PHẢI ĐỘI VÒNG GAI 

(Mc 15: 16 -20; Ga 19: 1-3) 

 

 
 

27. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội 

quanh Người. 

29.rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người 

một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-

thái!  

“30. Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.31 Chế giễu  

đinh vào thập giá. 

II.- ĐỨC GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ 

(Mc 15: 21 -28; Lc 23: 26. 33 -34. 36 –38; Ga 19: 17 -24 ) 

 
Chúa Giê –su bị đóng danh với hai tên trộm! 

 

32.Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập 

giá của Người.  

33.KHI ĐẾN NƠI GỌI LÀ GÔN-GÔ-THA, NGHĨA LÀ ĐỒI SỌ, 

34.Chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không          

chịu uống. 

 35.Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. 

36.Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 
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37. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua 

dân Do-thái.” 

38. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 

III.- ĐỨC GIÊ-SU BỊ NHỤC MẠ 

(Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 ) 

39.  Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu. 

40. vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy 

mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!  

“41. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: 

42.  “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống 

khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 

43. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương 

hắn! Vì hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa!  

“ 44.  Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 

IV.- ĐỨC GIE-SU TRÚT LINH HỒN 

( Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 ) 

45. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 

46. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, 

nghĩa là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?  

“47. Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!  

48.  Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào 

đầu  cây sậy và đưa lên cho Người uống. 

49.   Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn 

không!  

“50. Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 

51. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất    

rung đá  vỡ. 

 52 . Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 

53. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều 

người. 

54. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông 

canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 
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55. Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức 

Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 

56. Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, 

và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. 

V.- MAI TANG ĐỨC GIÊ-SU 

(Mc 15: 42 -47; Lc 23: 50 -55; Ga 19: 38 -42 ) 

57.  Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là 

Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. 

58. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra 

lệnh rao trả thi hài cho ông. 

             59. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 

     60.  và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to  

 Lấp  cửa mồ, rồi ra về. 

  61. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào  

   mồ. 

VI.- LINH CANH MỒ 

62. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo  

nhau đến ông Phi-la-tô, 

63. và nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: “Sau ba ngày,       

Ta sẽ trỗi dậy. 

”64. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến 

lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp 

cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.” 

Ông Phi-la-tô bảo họ: “Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các 

ngươi biết!  

        “66 Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ. 

VII.- NGÔI MỘ TRỐNG 

 

(Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-10; Ga 20: 1-10 ) 
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1. Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và 

một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 

2.  Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, 

rồi ngồi lên trên; 

3. diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 

4. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 

5. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm 

Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 

6. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem 

chỗ Người đã nằm, 

7.  rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người 

đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà 

hay 

”8.  Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin 

cho môn đệ Đức Giê-su hay. 

B.- GƯƠNG CHÚA GIÊ - SU 

Theo tinh thần của Việt Nho, chúng tôi chỉ đề cập giới hạn tới hai vấn đề: Sự khổ nạn 

của Chúa Giê-su và sự sống lại của Ngài. 

I.- BAI HỌC VỀ SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ - SU 

Tuy là con Thiên Chúa, nhưng  về vật chất Chúa Giêsu sống đời sống lao động, giản dị   

nghèo hèn, về bản tính con người thì Ngài hiền lành và khiêm nhường, về rao giảng và 

làm    chứng thì Ngài mặc lốt  một thường dân mà dám đương đầu với thế lực thần quyền 

giả hình và thế quyền bất Nhân đương thời. Ngài tố cáo Bất công xã hội, Ngài bênh vực, 

an ủi nâng đỡ những người thất thế, tật nguyền. . để bảo vệ cho sự Công bằng tương đối 

trong xã hội.  

Phía bên Ngài thì có Ngài và các Tông đồ, tất cả đều là những người đơn sơ, hiền lành, 

thánh thiện. 

Còn bên kia là chính quyền Philatô cai trị tham tàn, những người biệt phái giả hình, 

những người thâu thuế tham lam. .   

Đây là trận tuyến nối dài giữa phe Cain và phe Abel: Một  bên hiền lành và khiêm 

nhường, một bên là Tham tàn và Cường bạo hay cách khác là cánh Du mục tàn sát cánh 

Nông nghiệp. 

Liên hệ tới Lịch sử Việt Nam thì quân Du mục bạo động Tàu đã làm khổ nhục dân tộc 

Việt Nam  không chỉ một ngày trên đồi Golgota như Chúa Giê-su, mà là những  hàng 

ngàn năm, khởi đầu từ Hiên Viên Hoàng Đế tới nay, ngày một tàn ác và khốc liệt hơn. 
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Chúa Giê- su chấp nhận chịu nạn khổ hình để cảnh cáo nhân loại về các Tệ nạn: 

Thứ nhất không hiểu được Vật chất do sự biến hóa của Dịch lý thay đổi luôn luôn gây 

nên vô thường, mà cứ  ham mê Lợi, Danh, Quyền, Tình  quá mức mà bám trụ vào, do 

con người bất Nhân gây ra, vì Bất Nhân mà tạo ra bất Công xã hội, một trong những 

nguồn gốc của sự đau khổ đời nay mà cũng là đánh mất con đường giải thoát đời sau.    

Thứ hai là Tôn giáo giả hình, “ lấy Đạo tạo Đời “, chỉ bám vào Đạo hình thức bề ngoài, 

giam hãm con người trong mê tín dị đoan, cũng gây khổ đau cho con người mà không 

giải thoát được con người. 

Thứ ba là sự chiụ nạn của Chúa Giêsu để nhận lãnh cho hết những nhục nhằn, 

những khổ đau thể xác và  tinh thần do sự tàn bạo của con người gây ra, để con người 

ghê tớm mà bừng tỉnh giấc mê tham lam Vật chất và những ảo tưởng Quyền Danh. 

Khi con người có đau đớn cho đến tận cùng như thế mới từ bỏ được những cạm bẩy 

của Thế gian do Tiểu Tâm , tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi mà ra.  Muốn giải thoát thì 

phải từ bỏ tất cả, phó thác mọi sự cho Chúa thì mới qua cửa Hẹp mà trở về Quê được. 

Sống ở đâu thì chúng ta bị trói buộc vào không gian đó, nhưng nên nhớ “ không có Thực 

thì không vực được Đạo “ và “ Có Phú quý mới có điều kiện sinh lễ Nghĩa “ nghĩa là 

có đủ điều kiện Vật chất để trau dồi đời sống Tinh thần và Tâm linh.  Làm người mà 

thiếu đời sống Tâm linh tức là nguồn Bác ái và Công bằng  thì làm sao mà cảm thông 

được khổ nạn trùng trùng của Dân tộc,  làm sao chúng ta  đi”  theo Chúa mà  yêu Người 

“ để giải thoát được.   

Con người sống ở Đời thì phải lo cho có đủ ăn đủ mặc và phương tiện Vật chất cần 

thiết cũng như Tự do và Thời giờ để lo việc Tinh thần và Tâm linh, cứ sống trong 

nghèo đói triền miên thì đã là sa hỏa ngục, cho nên không khinh thế gian được, chỉ 

coi thế gian chỉ là phương tiện giúp con người sống cho sung mãn để có đủ điều kiện 

trau dồi đời sống Tâm linh với mục tiêu là  được thong thả về Quê Trời. 

II-.- SAU BA NGÀY CHÚA GIÊ - SU SỐNG LẠI 

Chúng ta nên nhớ Chúa Giêsu đã trải qua 33 năm ( 3x10 ) sống hiền lành và khiêm 

nhường, và đã làm chứng một cách can trường, Ngài rao giảng 3 năm, Ngài chiu đau 

khổ vật chất và tinh thần đến tột cùng, thì mới lên Trời được. Còn chúng ta thì không như 

thế, chúng ta còn bị Tham, Sân, Si kìm hãm, và cũng chẳng ai có ai dám gây chuyện với 

bạo quyền để họ hành hình chúng ta thì chúng ta vô phương giải thoát. Ở đây ta thấy 

gương Chúa 3 ngày sống lại cho ta một bài học về tự Chủ, tự Lực, tự Cường ( số 3 ) .   

Từ lâu tôi có đọc một cuốn sách tu đức bằng tiếng Pháp mà nay không nhớ nguồn gốc, 

chỉ nhớ mang máng có 3 giai đoạn: Thứ nhất là purgatoire nghĩa là phải thanh tẩy Thân 

Tâm, có vậy mới nên Thánh  (illuminative ) , nhờ thế mà  kết hợp được với Chúa ( unitive 

).   

( Trois désignes encore les niveaux de la vie humaine : matériel, rationnel, spirituel ou divin, ainsi que 

les trois phases de l’évolution mystique: purgative, illuminative, unitive )  ,    

[ 15 ].STATE OR WAY 
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Vậy ngoài sự sống lại của Chúa Giê-su, ta còn thấy 3 giai đoạn sau đây cũng có thể  giúp 

phần nào chúng ta sống lại với Chúa. 

Chúng ta nên nghĩ lại,CSVN chính là cây roi của Thiên Chúa, đang quất vào từng sợi 

gân thớ thịt  của từng người Dân Việt Nam, liệu chúng ta đã cảm nhận  được cái đau 

đớn khôn cùng và cái nhục vô biên của Chúa Giê- su đã nhận lãnh để tỉnh thức về 

cách sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đây là cơ hội thúc đẩy toàn dân canh tân đời 

sống để cùng nhau đoàn kết một  lòng mà vùng lên vực dậy!  

Nếu mỗi chúng ta cứ  theo con đường mòn «  Vô cảm «  mà đánh mất «  Tinh thần  

Liên đời trách nhiệm «  thì chúng ta sẽ không bao giờ được cứu. 

III.- THANH TẨY VÀ KẾT HỢP 

Nếu ta hiểu theo “ Dịch nghịch số chi lý “, đó là cái lý ngược nhau của Tâm linh và Thế 

sự.    Tại sao lại ngược nhau như vậy ? 

Vì khi ra sống ở Thế sự thì con người phải Suy tư để phát triển Lý trí. Đây là lãnh vực 

của Lý trí ở trong thế giới hiện tượng, là thế giới hữu hạn. 

Còn khi muốn trở về nguồn gốc Tâm linh thì phải Quy tư ngược lại, nghĩa là phải bỏ suy 

tư, bỏ lý trí, ( no mind ) đi vào Tâm để nhận được nguồn linh, đây là lãnh vực của Tình 

cảm, có thể Cảm nghiệm mà Thể nghiệm mà thôi. Thế giới Tâm linh là Thế giới VÔ u 

linh man mác , không thể dùng cái gì giới hạn rõ ràng để nhận  biết đươc. Khi đi vào 

Tâm mới nhận được nguồn Linh : Nguồn Linh là Lòng Bác ái và Lẽ sống Công bằng. 

Phần đồng người Tây phương giỏi về lãnh vực Lý trí mà  chưa quan tâm đủ đến vấn đề 

Quy tư. Xã hôi Tây phương quá động, một số không mấy quan tâm đến những phút dừng 

lại nghỉ ngơi để đi vào cõi Lòng mình mà cảm nghiệm về  cõi Tâm linh .     

Phật giáo có phương pháp Giới, Định, Tuệ.  Giới để thanh tẩy, Định để cảm nghiệm về 

nguồn sống Tâm linh, Tuệ là giác ngộ.  

Còn Nho giao thì có “ Tuyệt tứ “ của đức Khổng, đó là “ Vô ý, vô cố, vô tất , vô ngã: bỏ 

lý trí, bỏ những cố chấp trong cuộc sống vật chất,  bõ những điều cho là tất định như 

những luân thường đạo lý, cuối cùng là bỏ cả bản ngã, tức là cái phần kết tinh của lý trí 

nơi  con người “, vì tất cả đều là sản phẩm của lý trí.  

Còn Dịch thì bảo “ Dịch vô tư vô vi dã, tich nhiên bất động nhi cảm thông thiên hạ 

chi cố: Dịch là không suy tư, không nhân vi, mà thuận theo Dịch lý, hoàn toàn yên lặng 

và bất động để cảm thông được lẽ của Trời Đất mà đạt Đạo.     

Đại khái đó là giai đoạn thanh tẩy, khi đã thanh tẩy được hết tất cả những thứ hữu hạn, 

thì sẽ qua được cửa Hẹp “ Vô “ mà kết hợp với Chúa. Khi đã kết hợp được thì như thánh 

Phao lồ đã bảo: “ Không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi”. Đó là  3 giai đoạn để 

thánh hoá con Người.  

Chấp / Phá ( Receiving & Giving ) Phá / Chấp giống như Thở Vào / Thở Ra, làm sao 

cho được điều hòa trong sự sống hàng ngày là chuyện vô cùng khó khăn, cha ông chúng 

ta đã bảo” có đó mà không đó, có cũng như không, không mà lại có, hay vật khinh hình 

trọng là thế ” . Cuộc sống này thì Dễ cho những “ Hoá nhi đa hý lông” lại rất Khó cho 

những kẻ khôn ranh. 
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Có hai điều chúng ta nên hiểu :   

1.-  Chúa Giê-su «  sinh «  vào tháng chạp vào Tiết Đông Chí là Tiết «  Nhất Dương 

sinh « : Thời gian khởi đầu cho sự Đổi mới hàng năm. 

2.-  Chúa Giê-su «  Phục sinh «  vào Tiết Xuân phân là thời gian Vũ trụ bừng lên sức 

Sống..    

Có sự trùng hợp trong sự sống lại sau 3 ngày táng xác của Chúa Giê-su, theo Văn hoá 

Việt Nam, sau khi chôn người chết được 3 ngày thì có tục «  Mở cửa Mả «.  

 

 
 

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI 

VIỆT NHO HỌC HỎI NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ 

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu 

Việt Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự 

tương giao nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào 

Đời “ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CUỘC HỘI NGỘ CỦA ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh 

thần Việt Nho, nhưng cũng là Thiên lý . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi có hảo ý giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng 

như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, 

hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình 

xây dựng con Người và Đất nước cũng như cộng đồng nhân loại. 
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TINH THẦN DỊCH LÝ VIỆT NƠI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ 

I.- QUỐC ẤN HOA KỲ:THE GREAT SEAL OF USA 

 

Hình Great Seal of USA 

Mặt Trước 

Từ trên xuống dưới 

1.- TRÊN ĐẦU CHIM CÓ CHÒM 13 NGÔI SAO 

Chim Đại Bàng tung cánh bay cao miệng ngậm giải Lụa có hàng Chữ Latin: E Pluribus 

Unum:Out of Many: One : Đa  → Nhất ( Tinh thần  đoàn kết Dân tộc ) 

(  Câu E. Pluribus Unum có ý nghĩa tương tự như cấu trúc khăn đóng của Việt Nam: 

Nhiều  băng kết chéo thành Hình chữ Nhân lại với nhau ) 

Trên cùng có một chòm 13 Ngôi sao tượng trưng cho 13 Tiểu bang lập quốc đầu tiên, 

nhưng   cũng mang ý nghĩa Kitô giáo. số 13 tượng trưng cho 1 Chúa Giê-su và 12 Tông 

đồ trong Tiệc ly.  Con số 13 : 1 + 3 X4 còn có ý nghĩa khác : 

Số 3 tượng trưng cho Thiên Chúa 3 ngôi ( Trinity ). 

Vậy con số 13 có ý nghĩa là  Một Thiên chúa  3 ngôi cai quản  4 phương trời của Vũ trụ. 

13 cũng là hình  của Chúa Giê – su với 12 Tông đồ trong Tiệc ly. 

2.- TRƯỚC NGỰC MANG NỀN LÁ CỜ 13 SỌC 

Trên ngực , Chim mang Quốc kỳ gốm 3 màu xanh trắng đỏ mang 6 soc đỏ và 7 sọc trắng; 

7 là số L, 6 là số Chẵn , tức là cặp đối cực Lẽ / chẵn: 7 / 6 của Dịch lý tức là nguồn sinh 

sinh hoá hóa trong Vũ trụ. 
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3.- HAI CHÂN MANG CÀNH OLIVE VÀ MŨI TÊN:  

BIỂU TƯỢNG CỦA HOÀ BÌNH / CHIẾN TRANH 

Chân Trái chim cặp cành olive 13 lá tượng trưng cho Hoà bình và chân Phải cặp chùm 

13 mũi Tên tượng trưng cho Chiến tranh. Hoà bình / Chiến tranh là cặp đối cực theo 

Dịch lý. Ngoài  ra chân Trái cặp cành Olive, theo lối Tả nhậm của Việt ( Thuận Thiên )  

là coi trọng Hoà bình   hơn chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng trực diện với Chiến tranh. 

Vậy Quốc ấn tượng trưng cho Tinh thần Dân chủ của  Hoa kỳ 

Mặt sau 

Từ trên xuống dưới 

 

Annuit Coeptis:Chúa ủng hộ sự hiểu biết của chúng tôi  [ Annuit cœptis is one of two 

mottos on the reverse side of the Great Seal of the United States. The literal translation is 

“[He/She] favors [our] undertakings”, from Latin annuo, and coeptum.     

The Eye of Providence (or the All-Seeing Eye of God ( : Chúa Quan phòng ) is 

a symbol that depicts an eye, often enclosed in a triangle and surrounded 

by rays of light or glory, meant to represent divine providence, whereby the eye 

of God watches over humanity 

Kim tự Tháp cụt có 13 lớp  gạch   ( 12 = 1+ 3 X 4 : Một Thiên Chúa 3 Ngôi cai quản 4 

phương Trời   )  

Novus ordo seclorum: New order of all ages: 

Trật tự mới của  mọi thời đại. 

II.- “ CƠ CẤU VÀ SINH HOẠT CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ 

1.- QUAN NIỆM VỀ NỀN TẢNG DÂN CHỦ 

Nói đến Chế độ Dân chủ là chúng ta phải tìm hiểu đến nền tảng của Chế độ Dân chủ, 

sống trong Chế độ Dân chủ chúng ta phải làm sao dung hoà đưọc sự Tự do Lựa chọn Cá 

nhân và sự Ràng buộc của Tập thể. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_(optics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Glory_(optical_phenomenon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Divine_providence
https://en.wikipedia.org/wiki/God
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum
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A.- TỰ DO CÁ NHÂN ( FREEDOM OF CHOICE ) 

Là quyền thiêng liêng nhất của con Ngưòi. 

B.- SỰ RÀNG BUỘC CỦA TẬP THỂ ( COLLECTIVE BONDING ) 

Là nền tảng của sự Hợp quần trong Xã hội. 

“ Tự do Cá nhân / Ràng buộc Tập thể “ là cặp đối cực của Dịch lý có được Lưỡng 

nhất thì Chế độ Dân chủ mới  được Tiến bộ trong trạng thái ổn định theo Dịch lý “ 

Âm Dương hòa “. 

Để cho sự Ràng buộc Cộng đồng Xã hội khỏi đổ vỡ mà lo việc lớn chung thì mọi Tự do 

Cá nhân phải tuân theo luật: 

C.- “ THIỂU SỐ PHỤC TÙNG ĐA SỐ: 

THE MINORITY YIELDS TO THE MAJORITY 

Nhưng vì Thiên bẩm cao thấp của các thành phần trong Xã hội khác nhau mà Luật này 

không đáp ứng được nhu cầu Tiến bộ của Xã hội, cả hàng triệu Y tá cũng không bằng 

một Bác sĩ trong việc chữa Bệnh, nên  yếu tố Tư cách và Khả  năng về Quốc kế Dân sinh  

là vô cùng quan trọng, yếu tố này tiếng Anh gọi là competency.. 

Về phương diệ n này thì: 

D.-ĐA SỐ PHỤC TÙNG THIỂU SỐ: 

THE MAJORITY YIELDS TO THE MINORITY 

Muốn cho sinh hoạt Quốc gia được Tiến bộ và Ồn định thì lại phải sinh hoạt sao cho hai 

Luật : “ Thiểu số phục tùng Đa số / Đa số phục tùng Thiểu số “ có được Lưỡng nhất 

hay Hài hòa thì khi đó sinh hoạt Quốc gia mới  đạt tính thần quyền biến theo Dịch lý . 

2.- THIẾT LẬP CƠ CHẾ XÃ HỘI 

A.- TAM QUYỀN PHÂN LẬP 

Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ đã đáp ứng được Tiêu chuẩn trên, bằng cách thiết lập Chế độ 

Tam quyền phân lập: 

A.- NGÀNH LẬP PHÁP.   ĐẠI DIỆN CHO ĐA SỐ 

B.- NGÀNH HÀNH PHÁP.ĐẠI DIỆN CHO THIỂU SỐ . 

 

Lập pháp / Hành pháp lưỡng nhất nơi Tối cao pháp viện: Tinh thần Hiến pháp 

C.- NGÀNH TƯ PHÁP 

ĐẠI DIỆN CHO TINH THẦN THÔNG THẠO HIẾN PHÁP 
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Đại diện cho sự Tinh thông Tinh thần Hiến pháp (competency ) .giúp giải quyết sự Dị 

biệt giữa Thiểu số / Đa số . 

Toà án Tối cao pháp viện dựa theo Tinh thần Hiến pháp giúp Hòa giải những sự bất 

đồng giữa hai ngành Lập pháp  ( Đa số ) và Hành pháp  ( Thiểu số ) , nghĩa là Hòa 

giải được sự khác nhau giữa  hai đối cực Đa số / Thiểu số. 

Đây là tinh thần Dịch lý: Âm / Dương Hòa 

3.- TINH THẦN NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ: HÒA 

SỰ QUÂN BÌNH GIỮA BA NGÀNH THEO DỊCH LÝ 

 

Checks and Balances 

How is Power evenly distributed? 

Exective Branch ( E.B. ) 

( President ) 

E.B. Checks on Court ↙ L.B.↖ Checks on President 

J.B.Checks on President. ↗ CHECKS & E.B ↘ Check on Congress 

BALANCES 

 

Judicial Branch ( J.B.)                  ( L.B. ) Legislative branch 

( Supreme court )                                ( Congress ) 

 

J.B. Check on Congress   ↹  L.B. Checks on Court. 

 

Nhờ sinh hoạt  theo lối Check and Balance ( Đối thoại dựa trên tinh thần Hiến pháp ( 

Bác ái   < Âm > & Công bằng  ) cũng là lối “ Âm /  Dương tương thôi “ theo Dịch lý 

mà nền Dân chủ không bao giờ mất cân bằng để bị sụp đổ cả mảng như CS quốc tế  Độc 

tài sinh hoạt theo cách  “ Mâu thuẫn thống nhất “ . 
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4.- SINH HOẠT DÂN CHỦ 

A.- BẦU CỬ  TỔNG THỐNG VÀ ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

Trong Chế độ Dân chủ Tự do, để cho việc chọn những người Tài Đức ra lo việc đất nước 

được  kết quả tốt , thì phải  có cuộc Bầu cử Tự do. Có hai cuộc Bầu cử : 

B.- PHIẾU DÂN BẦU  ( POPULAR VOTE ) 

Một là cuộc Bầu cử được toàn dân bầu thuộc Đa số, đây là cuộc trưng cầu Dân ý : Vox 

populi, vox Dei; Ý Dân là Ý Trời, có mục đích để biết nhu cầu  của đời sống nhân dân 

là những gì, qua các cuộc tranh luận tranh cử, họ bầu chọn những ứng cử viên nào  đáp 

ứng được nguyện vọng của họ   Các phiếu toàn dân trong cuộc Bầu cử toàn quốc thuộc 

Đa số gọi là Phiếu Dân bầu  ( popular vote ) 

C.- PHIẾU CỬ TRI ĐOÀN ( ELECTORAL VOTE ) 

Hai là cuộc bầu của Cử tri đoàn thuộc Thiếu số gồm những đại biểu có tinh thần yêu  

nước, không dính líu tới việc phàn quốc hay ủng hộ thành phần phản quốc,  khủng bố, 

đặc biệt, các vị này phải có Tư cách và Khả năng, thông thạo về Quốc kế Dân sinh ( do 

yếu tố competency) mới được bầu ra qua hai giai đoạn, họ là những vị Đại biểu hiểu rõ 

việc kinh bang tế thế.    

Phiếu bầu của Cử tri đoàn tuy thuộc Thiểu số nhưng quan trọng hơn, vì Thiểu số có khả 

năng đáp ứng được Ý Dân trong công cuộc Dựng nước và Cứu nước để phục vụ toàn 

dân, nên phiếu Cử tri đoàn quan trọng hơn Phiếu Dân bầu. 

Trong cuộc Bầu cử để chọn Tổng Thống, Phó Tổng Thống cũng như chọn những người 

Hiền tài phục vụ Nhân dân cũng tuân theo các luật trên, 

Ứng cử viên Tổng Thống nào thắng số phiếu Dân bầu và và phiếu Cử tri Đoàn thì 

thắng cử. 

Trong trường hợp Ứng cử viên nào thua phiếu Dân bầu ( Đa số: popular vote ) mà 

thắng phiếu Cử tri đoàn  ( Thiểu số :electoral vote ) thì Ứng cử viên này cũng thắng cử, 

vì tính chất Competency của Thiểu số Cư tri đoàn là quan trọng hơn. 

4.- SINH HOẠT CHÍNH TRƯỜNG ( POLITICAL ACTIVITIES) 

Ngoài ra, trong nước phải có ít nhất là hai Đảng chính, tuy là lo việc chung, nhưng mỗi 

đảng chuyên biệt một lãnh vực, một lo Nội trị, một lo Ngoại giao, mặt khác Quốc hội cũng 

phải có hai Viện: Hạ viện chuyên hơn về  Nội trị, Thượng viện lại chuyên hơn về Ngoại 

giao, Quốc hội phải sinh hoạt với nhau sao cho việc Nội trị / Ngoại giao được Lưỡng nhất. 

5.- TÌNH TRẠNG GÂY MẤT  QUÂN BÌNH 

TRONG SINH HOẠT DÂN CHỦ 

Điều quan trọng là tuy sinh hoạt của các Đảng phái là phân công chuyên biệt một số lãnh 

vực, nhưng luôn phải giữ vững Tinh thần Quần nhi Bất Đảng thì mới phục vụ Quốc gia 
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được hữu hiệu, do phải xem Quyền lợi Chung của Quốc gia lớn hơn Quyền lợi Riêng của 

Đảng, đừng vì Qưyền lợi riêng của Đảng, ngặn chặn nhau làm việc có ích cho riêng đảng 

mình mà làm phương hại đến quyền lợi Chung của toàn dân. 

Tam quyền phân lập là cái kiềng 3 chân, trên đó Ba ngành của  Chính thể Dân chủ 

được dựng xây, Chế độ này có thể trật đường rầy Thiên lý trong tạm thời vì tinh thần 

“Đảng nhi bất Quần “,  chính tinh thần Dịch lý trong Cơ chế lại giúp điều chỉnh mà 

không bị sụp đổ cả mảng như Liên Bang Xô Viết. 

Sự khác biệt là ở Triết lý “Chấp kỳ Lưỡng đoan “ < Đi bằng 2 chân > chấp nhận  Hòa 

giải với nhau theo Chính Trung của Dịch lý để đạt giải pháp Hòa, còn Triết lý “ Mâu thuẩn 

Thống nhất “ của Marx. thì tiêu diệt đối phương  để  < Đi bằng 1 chân >, nên khi bị vấp thì 

té ngả là chuyện đương nhiên. 

Chúng ta tìm thấy Tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ là nét Lưõng nhất của Bác ái / 

Công bằng “ theo Dịch lý. 

CƠ CẤU VÀ SINH HOẠT XÃ HỘI CŨNG ĐỀU 

THEO TINH THẦN LƯỠNG NHẤT CỦA DỊCH LÝ. 

Đây là nền Dân chủ tiến bộ nhất của Nhân loại, chúng ta có thể hỏi hỏi được vô số vấn 

đề thích hợp cho hoàn cảnh nước ta, nhất là về phương diện Khoa học kỹ thuật. 

Học hỏi Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ để đi sâu vào lãnh vực ứng dụng của Tinh thần 

Triết lý An vi của Tổ tiên để có Nội lực hầu Cứu nước và dựng nước, 

Có hai vấn đề chúng ta cần phái lưu tâm để nhận ra nguyên nhân gây ra những 

bước Phế Hưng của Dân tộc’. 

Khi mọi thành phần tuân theo tinh thần :  “ Quần nhi bất Đảng  “ nghĩa là mọi 

thành phần đoàn kết với nhau theo Tinh thần của Dân tộc thì làm cho Quốc gia Hưng 

thịnh ; ngược lại các thành phần tuân theo tinh thần  “Đảng nhi bất Quần :  thành 

phần nào chỉ lo riêng cho quyền lợi phe phái minh thì đương nhiên bỏ quên quyền lợi 

Chung của quốc gia  gây ra  cảnh phân hóa làm cho Lịch sử Dân tộc bị Phế trễ.  
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CHƯƠNG  MƯỜI  BA 

HÃY TRỞ  VỀ  GỐC ĐỂ  TRỞ  NÊN MỘT 

LÝ DO TRỞ  VỀ  GỐC ĐẠO: 道  

 

Chữ Đạo gồm có hai phần: Chữ Đạo gốm: 首 +辶= 道 gồm chữ Thủ là cái Đầu hay cái 

Gốc và quai Xước như cái Bàn chèo để chuyên chở về Gốc hay cách trở về Gốc Đạo.  ( : 

Tinh thần Hiến pháp ) 

Theo Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, Đạo gồm hai phần Đi Ra và Đi Về. 

Đi Ra là con đường “ Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị,Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. 

Vạn vật phụ Âm nhi bảo Dương. Xung khí dĩ vi hòa” : Đạo sinh Một, Một sinh Hai, 

Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cõng Âm và bồng 

Dương. Nhân chỗ xung nhau mà hòa nhau). 

Đi về là : “Phản giả đạo chi Động” ( 反 者 道 之 動 ): Trở lại là cái động của Đạo. 

Đạo luôn Biến Động theo cách Đi ra / Đi Về ( Phản phục ) không ngừng nên Biến hóa 

theo Tuần hoàn; Đi ra sinh hoạt tiêu hao Năng lương nên phải Đi về ( Gốc Tâm linh ) 

để sạc Năng lượng mà tiếp tục Chu trình Biến Dịch mới. 

Tương tự như thế, Nho bảo” Đồng quy nhi Thù đồ “ tức là Đi ra, rồi “ Thù Đồ nhi 

Đồng quy “ tức là Trở về Gốc Đạo hay Thái cực. 

Trong tất cả các luật của Tạo Hóa, thì cái luật lớn nhất và quan trọng nhất là luật 

“Phản Phục” 反 復: hễ: “Vật cùng tắc phản”, “Vật cực tắc biến: Mọi vật khi đi đến 

cuối đường thì phải quay trở lại, mọi vật khi gặp cảnh bế tắc thì phải tìm cách biến hoá 

mà vượt qua ” (Đ. Đ. K ), hay khi Đi Ra ngoài hoạt động làm tiêu hao năng lượng, nên 

buộc phải Trở Về Nguồn để nạp Năng lương hầu có năng lực mà thực hiện Chu trình 

mới. 

Do đó mọi người phải Tu để có Nhân / Nghĩa, không những để yêu thương người thân, 

mà còn yêu cả những người bất đồng Ý kiến để tìm cách sống Công chính mà hoà với 

nhau.    

Khi đánh mất Nhân Tình ( Tình Yêu ) và Nhân Tính ( Lý Công chính ) thì con Người 

đánh mất Tình Liên đới với nhau,  gây ra cảnh Phân hóa, đó là nguồn của Quốc nạn 

và Quốc nhục, coi thường cái Sảy “ Tu Thân “ thì  sẽ nảy ra  “ Quốc loạn “ là điều 

không thể coi khinh !  

D.- NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

Đây là cảnh Huynh Đệ tương tàn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do anh em 

cùng huyết thống tương tàn. Căn do là do nếp sống nghịch với Thiên lý là lý của cặp đối 

cực giao hòa. 
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Đại chủng Việt đã bị Tần Thuỷ Hoàng là người Tây  Nhung ( trong Tứ Di: Đông Di, Tây 

Nhung, Bắc Địch, Nam Man  ) thôn tính, còn Việt Nam thì bị Hán Võ Đế là người Nam 

man sai Mã viện đánh bại Hai Bà Trưng mà lập nền đô hộ lâu dài, còn Việt Nam thì nạn 

Thập Nhị sứ quân, Trịnh Nguyễn phân tranh và nay Quốc Cộng tương tàn, sau đó lại bị 

CSVN hãm hại đồng bào và bán nước, nguyên nhân duy nhất là do nếp sống Tham tàn và 

Cường bạo của nếp sống Du mục.  

Nhưng những rối loạn đau thương đều do hai thành phần chiụ trách nhiệm: Một 

thành phần chủ động gây ra, còn thành phần kia chiụ liên đới trách nhiệm, không ai 

có thể vỗ ngực xưng là vô can. 

Còn ở Tây phương thì trước tiên bị Chế độ Nô lệ, đến Đế quốc Thực Dân, rồi đến Quốc 

tế Cộng sản, đó là ba tai họa lớn của Nhân loại, họ  đều sống theo lối bạo động của Du 

mục mà áp bức cướp bóc mà bành trướng mà gây rối loạn làm khổ đau triền miên cho 

nhân loại. May thay ngày nay các nước Tây phương đã chuyển qua chế độ Dân chủ. 

E.- PHƯƠNG CÁCH GIẢI QUYẾT 

Là nạn nhân triền miên của nếp sống Du mục Bắc phương, Cha ông chúng ta đã có 

Chiến lược và Chiến thuật đối ứng hữu hiệu: 

Chiến lược đó là: 

  “Lấy Đại nghĩa  ( social justice ) để thằng Tham tàn  ( Greedy and harsh ) 

  “Đem Chí Nhân ( Great cause ) mà thay Cường bạo.” ( Violent, ruthless ) 

  Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

Nhân là lòng Kính trọng Yêu thương và Tương dung mà liên kết sống chung với nhau, 

còn Nghĩa lả lẽ sống công bằng hai chiều về trách nhiệm và quyền lợi để giữ lẽ Công 

bằng tương đối mà sống Hòa với nhau. Nếu đa số trong toàn dân đều có nếp sống tương 

đối như thế thì làm sao mà toàn dân không xây dựng được đời sống ấm no hạnh phúc,và 

luôn có đủ Nội lực để bảo vệ được nền độc lập. 

Còn Chiến thuật thì: 

“ Dĩ Nhu  ( To be soft ) thắng Cương ( To be hard, inflexible ) 

Dĩ Nhược  (  To be weak )  thắng Cường “ (  To be Violent ) 

 

Đối với kẻ yếu thì đương nhiên không thể dùng bạo lực mà tốc chiến tốc thắng, mà phải 

trường kỳ chiến đấu, phải vận dụng tất cả phương tiện của Nhu và Cương của toàn dân, 

mọi người cứ nhắm vào chỗ yếu của Địch mà đánh theo sáng kiến của từng người, đánh 

vào tất cả mọi mặt, đánh triền miên không ngừng nghĩ, đánh bất ngờ. Cha ông chúng ta 

đã vận dụng phương thế này rất hiệu quả.   

Các triều đại Vua Chúa của ta vào thời Lý Trần, nhất là nhà Lê đã dùng chiến thuật này 

mà đánh bại kẻ thù khổng lồ phương Bắc nhiều phen. 

Ở Đại Hàn vào thế kỷ 13, Hoàng Tử Lý Long Tường của nhà Lý cũng dùng chiến thuật 

trên giúp vua Đại Hàn 2 lần chiến thắng quân Mông  Cổ,cũng vào thời đó trong 60 năm 
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nhà Trần đã 3 lần đánh bại quân Mông Cổ, một  quân đội hùng mạnh đã cày nát cả 

Đông Tây. 

II.- ĐÔNG / TÂY, TÂM LINH / KHOA HỌC, ĐẠO / ĐỜI GẶP NHAU 

Nền văn hoá Hoà bình được thai nghén cách nay đã từ 12 đến 30 ngàn năm, thế mà nhờ 

trực giác mà Tổ tiên Việt đã cảm nghiệm được Thiên lý từ thời đó, mãi đến thế kỷ thứ 17, 

18, 19 khoa học mới khám phá ra rõ ràng. Đây là nơi Kim Cổ gặp nhau, Khoa học Vật lý 

vi tử gặp Nho giáo.   

Nho gia còn bảo: “Vạn vật đồng nhất Thể và Vạn vật tương liên” : vạn vật đều được 

cấu tạo bởi ( vật chất và ) năng lượng  nhờ đó mà vạn vật trong vũ trụ đều có thể liên hệ 

mật thiết với nhau qua các môi trường: Nước, Không khí, Đất và Tư tưởng cũng như Tâm 

linh.   Những nhà Yoga cho rằng những môi trường đó là Cơ thể nới rộng ( extended 

body ) của con người, qua các môi trưòng đó các sinh vật trên trái đất trao đổi mọi thứ 

với nhau để sinh tồn và phát triển.  Con người của chúng ta được liên kết chặt chẽ với 

môi trường xung quanh: Khí oxy ta vừa thở vào có thể xuất phát từ rừng già châu Phi, 

thực phẩm ta ăn vào ở Mỹ châu có phẩm chất từ đất đại tại Á châu. Cơ thể của ta gồm 

những phân tử tạm thời gồm tế bào, mô và các cơ quan. Cơ thể của ta xem ra rắn chắc 

và ít thay đổi, thực sự là nó thay đổi không ngừng. Nhờ dùng phương pháp đồng vị phóng 

xạ mà biết được 98% của 10 lũy thừa 28 tế bào ( ten trillion quadrillion atoms ) trong cơ 

thể ta được thay thế hàng năm. lớp tế bào lót trong dạ dày được thay đổi trong 5 ngày, 

da của ta được thay hàng tháng, gan của ta trong 6 tuần.   Đa số tế bào trong cơ thể ta 

đều do thực phẩm ta ăn vào. Nước, Không khí là nhu yếu tối thiết. 

Tư tưởng, Tâm linh lại càng bức thiết hơn, tất cả đều có mối liên hệ khăng khít với ta. 

Ngày nay nhiều nơi người ta đang cố sức phá họai các môi trường để thủ lợi bất chính, 

tức là người ta đang đẩy nhau tự tử một cách vô ý thức vậy 

Ta cũng nên biết mọi vật đều có những nguyên tử, phân tử hoạt động liên miên trong đó, 

nên đều phát ra những tần số, những vật chất đặc thì có tần số chậm, nên ta thấy được, 

những vật chất ở thể khí có tần số cao hơn, nên vượt qua tầm giác quan của ta,  những 

tần số của đài phát thanh thì cao hơn nữa, như làn sóng ngắn. khi ta suy tư cũng phát ra 

tần số, mà tần số có phát ra được là nhờ năng lượng, khi ta tê liệt vì thiếu năng lượng thì 

không thể suy tư được.  Nhờ các tần số mà  “đồng thanh, đồng khí thì tương cầu”, nếu 

ta suy tư cùng tần số như Tổ tiên ta thì ta có thể gặp “ Hồn thiêng Sông Núi tức là 

Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng (: Bao dung )  ” 

Đây là thế giới Động thuộc thế giới hiện tượng. Còn thế giới Tâm linh là thế giới Tĩnh, 

thế giới VÔ: vô hình, vô tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, quê hương của Thượng Đế, lại  

nữa“ Thiên hà ngôn tai!: Trời có bao giờ nói đâu! 

Ngoài ra người ta khám phá ra ra có hàng tỷ vũ trụ, mỗi vũ trụ có hàng tỹ thiên hà, trong  

thế giới vô cùng lớn đó đều chứa những thứ vô cùng nhỏ như nguyên tử, vi tử…Trong các 

nguyên tử đó cũng còn là thế giới vô cùng lớn nữa. Đó là công trình của Thượng Đế, tuy 

không thấy Ngài, nhưng nhìn vào nguồn Tiến hoá khôn cùng trong vũ  trụ  ( tiến hoá theo 

định luật chứ không thể ngẫu nhiên  ) thì việc chối bỏ không thấy Ngài là thiếu Tâm đạo: 

Tâm bất tại yên, thị bất kiến thính bất văn, thực bất tri ký vị: Khi con người đánh mất 
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Tâm Đạo, thì mắt nhìn chẳng thấy, tai nghe chẳng hiểu, miệng ăn cũng chẳng biết mùi 

vị!  Đó là tình trạng của những người vong thân.  

Tóm lại, những phép lạ được xẩy ra từng sát na trong ta, quanh ta và khắp vũ trụ từ thưở 

đời đời tới nay và mãi mãi trong tất cả mọi vật từ những hạt bụi đến vũ tru bao la, nhất 

là con ngưòi.. Thượng Đế ở trong ta, quanh ta và cũng ở xa ta, đâu đâu cũng có Ngài. 

Thượng Đế linh thiêng nên chỗ nào cũng có Ngài hiện diện, con người có tìm cách tiếp 

cận với Ngài thì mới mong là  “ Nhân linh ư vạn vật “, chứ đừng có lầm nghĩ là Thượng 

Đế  chỉ có mãi trên tít Trời cao, mà ở dưới thấp này mình muốn làm gì thì cứ thản nhiên. 

làm những điều nghịch với Thiên lý! Những người “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” 

là những đầu mối của nhiều tệ đoan con người và xã hội. 

Sở dĩ Chúa Giê-su phải giảng cụ thể và đơn giản như thế để cho những người nghe dễ 

hiểu, vì những người thời đó trình độ hiểu biết còn thấp chưa thể lãnh hội được những 

điều phức tạp cao xa về khoa học. Những  lời giảng này cần được sự phù họa  của  

những hiểu biết sâu xa về khoa học, những định luật khoa học cũng là luật Chúa lập ra 

để bảo đảm cho sự Tự do của loài người, không có định luật biến đổi của khoa học cũng 

như tính chất bất biến của  chúng thì loài người không thể tồn tại.   

Tuy không thể làm sao thấy được Thượng đế, Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể nhận 

biết Ngài qua công trình Vô cùng Tinh vi và Vĩ đại của Ngài qua muôn vàn Tạo vật trong 

Vũ trụ.  

Ngày xưa khi trực giác còn mạnh, các Thánh được chúa Giê su mạc khải, nên các Ngài 

cảm nghiệm được Thiên Chúa toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ. Các Tổ phụ của Việt tộc 

cũng vậy, nhờ quan chiêm thời tiết mà cảm nhận được Thiên lý: Lý Thái cực: Âm Dương 

hoà. 

Ngày nay nhờ Lý trí được phát triển, giúp Khoa học vô cùng tiến bộ, nên : 

Khi đi vào Thế giới vô cùng Bé, các Khoa học gia  khi tìm hiểu vật chất thì khám phá ra 

được có cả một thế giới vô cùng Lớn ở trong.  

Ngược lại khi đi vào Thế giới vô cùng Lớn trong Không gian vô cùng vô tận, các Khoa 

học gia cũng lại tìm ra được vô vàn thế giới vô cùng Bé ở trong. 

Nói tóm lại trong cái Tinh vi có cái Vĩ đại, ngược lại trong Vĩ đại cũng chứa cái Tinh vi. 

Chúng ta có thể kết luận : Đấng đã sáng tạo ra cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại trong Vũ 

trụ là Thượng Đế, là Thiên Chúa hay Đấng Chí tôn , hay Cha Trời Mẹ Đất hay một 

danh xưng nào thích hợp là được. 

Vũ trụ này cứ biến hoá không ngừng trong trật tự nhờ cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại được 

kết thành Lưỡng nhất. Có những định luật bất biến duy trì sự Biến hoá bất biến trong mọi 

lãnh vực trong Vũ trụ. Đó là Thiên lý hay Luật của Thiên Chúa.  

Như vậy, thời nào và ở đâu đâu cũng có phép lạ, phép lạ xẩỳ ra từng sát na, xẩy ra mãi 

mãi và bất biến từ Alpha tới Omega, chỉ khi nào Lương tâm chúng ta có trong sáng mới 

cảm nhận ra được. 
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ĐÔNG / TÂY, TÂM LINH  / KHOA HỌC, ĐẠO / ĐỜI  ĐỒNG QUY 

Nền văn hoá Hoà bình được thai nghén cách nay đã từ 12 đến 30 ngàn năm, thế mà nhờ 

trực giác mà Tổ tiên Việt đã cảm nghiệm được Thiên lý từ thời đó, mãi đến thế kỷ thứ 17, 

18, 19 khoa học mới khám phá ra rõ ràng. Đây là nơi Kim Cổ gặp nhau, Khoa học Vật lý 

vi tử gặp Nho giáo.   

Nho gia còn bảo: “Vạn vật đồng nhất Thể và Vạn vật tương liên” : vạn vật đều được 

cấu tạo bởi ( vật chất và ) năng lượng  nhờ đó mà vạn vật trong vũ trụ đều có thể liên hệ 

mật thiết với nhau qua các môi trường: Nước, Không khí, Đất và Tư tưởng cũng như Tâm 

linh.    

Những nhà Yoga cho rằng những môi trường đó là Cơ thể nới rộng ( extended body ) của 

con người, qua các môi trưòng đó các sinh vật trên trái đất trao đổi mọi thứ với nhau để 

sinh tồn và phát triển.   

Con người của chúng ta được liên kết chặt chẽ với môi trường xung quanh: Khí oxy ta 

vừa thở vào có thể xuất phát từ cánh rừng Amazon, thực phẩm ta ăn vào ở Mỹ châu có 

phẩm chất từ đất đại tại Á châu.  

Cơ thể của ta gồm những phân tử tạm thời gồm tế bào, mô và các cơ quan. Cơ thể của ta 

xem ra rắn chắc và ít thay đổi, thực sự là nó thay đổi không ngừng. Nhờ dùng phương 

pháp đồng vị phóng xạ mà biết được 98% của 10 lũy thừa 28 tế bào ( ten trillion 

quadrillion atoms ) trong cơ thể ta được thay thế hàng năm. Lớp tế bào lót trong dạ dày 

được thay đổi trong 5 ngày, da của ta được thay hàng tháng, gan của ta trong 6 tuần.   

Đa số tế bào trong cơ thể ta đều do thực phẩm ta ăn vào. Nước, Không khí là nhu yếu tối 

thiết. 

Tư tưởng, Tâm linh lại càng bức thiết hơn, tất cả đều có mối liên hệ khăng khít với ta. 

Ngày nay nhiều nơi người ta đang cố sức phá họai các môi trường để thủ lợi bất chính, 

tức là người ta đang đẩy nhau tự tử một cách vô ý thức vậy 

Ta cũng nên biết mọi vật đều có những nguyên tử, phân tử hoạt động liên miên trong đó, 

nên đều phát ra những tần số, những vật chất đặc thì có tần số chậm, nên ta thấy được, 

những vật chất ở thể khí có tần số cao hơn, nên vượt qua tầm giác quan của ta,  những 

tần số của đài phát thanh thì cao hơn nữa, như làn sóng ngắn. khi ta suy tư cũng phát ra 

tần số, mà tần số có phát ra được là nhờ năng lượng, khi thiếu năng lượng thì không thể 

suy tư được.  

Nhờ các tần số mà  “đồng thanh, đồng khí thì tương cầu”, nếu ta suy tư cùng tần số 

như Tổ tiên ta thì ta có thể gặp “ Hồn thiêng Sông Núi tức là Nhân / Nghĩa, Hùng / 

Dũng (: Bao dung )  ” 

Đây là thế giới Động thuộc thế giới hiện tượng. Còn thế giới Tâm linh là thế giới Tĩnh, 

thế giới VÔ: vô hình, vô tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, quê hương của Thượng Đế, lại  

nữa“ Thiên hà ngôn tai!: Trời có bao giờ nói đâu! 
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Những giá trị như Bác ái /công bằng; Từ bi / Trí tuệ; Nhân ái/ Công chính . .. đều 

thuộc thế giới Tâm linh.Tâm linh là thế giới Tĩnh, các giá trị vừa kể trên đều không thay 

đổi mà  là vĩnh hằng, không có Cũ Mới gì hết.   

Ngoài ra người ta khám phá ra ra có hàng tỷ vũ trụ, mỗi vũ trụ có hàng tỹ thiên hà, trong  

thế giới vô cùng lớn đó đều chứa những thứ vô cùng nhỏ như nguyên tử, vi tử…Trong các 

nguyên tử đó cũng còn là thế giới vô cùng lớn nữa. Đó là công trình của Thượng Đế, tuy 

không thấy Ngài, nhưng nhìn vào nguồn Tiến hoá khôn cùng trong vũ  trụ  ( tiến hoá theo 

định luật chứ không thể ngẫu nhiên  ) thì việc chối bỏ không thấy Ngài là thiếu Tâm đạo: 

Tâm bất tại yên, thị bất kiến thính bất văn, thực bất tri ký vị: Khi con người đánh mất 

Tâm Đạo, thì mắt nhìn chẳng thấy, tai nghe chẳng hiểu, miệng ăn cũng chẳng biết mùi 

vị!  Đó là tình trạng của những người vong thân.  

Tóm lại, những phép lạ được xẩy ra từng sát na trong ta, quanh ta và khắp vũ trụ từ thưở 

đời đời tới nay và mãi mãi trong tất cả mọi vật từ những hạt bụi đến vũ tru bao la, nhất 

là con ngưòi.. Thượng Đế ở trong ta, quanh ta và cũng ở xa ta, đâu đâu cũng có Ngài. 

Thượng Đế linh thiêng nên chỗ nào cũng có Ngài hiện diện, con người có tìm cách tiếp 

cận với Ngài thì mới mong là  “ Nhân linh ư vạn vật “, chứ đừng có lầm nghĩ là Thượng 

Đế  chỉ có mãi trên tít Trời cao, mà ở dưới thấp này mình muốn làm gì thì cứ thản nhiên. 

làm những điều nghịch với Thiên lý! Những người “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” 

là những đầu mối của nhiều tệ đoan con người và xã hội. 

Tuy không thấy được Thiên Chúa, nhưng chúng ta thấy Tình yêu của Ngài tỏa khắp mọi 

nơi, đó là năng lượng mặt Trời nguồn sống của muôn loài trong Vũ trụ. 

Sở dĩ Chúa Giê-su phải giảng cụ thể và đơn giản như thế để cho những người nghe dễ 

hiểu, vì những người thời đó trình độ hiểu biết còn thấp chưa thể lãnh hội được những 

điều phức tạp cao xa về khoa học. Những  lời giảng này cần được sự phù họa  của  

những hiểu biết sâu xa về khoa học, những định luật khoa học cũng là luật Chúa lập ra 

để bảo đảm cho sự Tự do của loài người, không có định luật biến đổi của khoa học cũng 

như tính chất bất biến của  chúng thì loài người không thể tồn tại.   

Tuy không thể làm sao thấy được Thượng đế, Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể nhận 

biết Ngài qua công trình Vô cùng Tinh vi và Vĩ đại của Ngài qua muôn vàn Tạo vật trong 

Vũ trụ.  

Ngày xưa khi trực giác còn mạnh, các Thánh được chúa Giê su mạc khải, nên các Ngài 

cảm nghiệm được Thiên Chúa toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ. Các Tổ phụ của Việt tộc 

cũng vậy, nhờ quan chiêm thời tiết mà cảm nhận được Thiên lý: Lý Thái cực: Âm Dương 

hoà. 

Ngày nay nhờ Lý trí được phát triển, giúp Khoa học vô cùng tiến bộ, nên : 

Khi đi vào Thế giới vô cùng Bé, các Khoa học gia  khi tìm hiểu vật chất thì khám phá ra 

được có cả một thế giới vô cùng Lớn ở trong.  

Ngược lại khi đi vào Thế giới vô cùng Lớn trong Không gian vô cùng vô tận, các Khoa 

học gia cũng lại tìm ra được vô vàn thế giới vô cùng Bé ở trong. 

Nói tóm lại trong cái Tinh vi có cái Vĩ đại, ngược lại trong Vĩ đại cũng chứa cái Tinh vi. 
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Chúng ta có thể kết luận : Đấng đã sáng tạo ra cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại trong 

Vũ trụ là Thượng Đế, là Thiên Chúa hay Đấng Chí tôn , hay Cha Trời Mẹ Đất hay 

một danh xưng nào thích hợp là được. 

Vũ trụ này cứ biến hoá không ngừng trong trật tự nhờ cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại được 

kết thành Lưỡng nhất. Có những định luật bất biến duy trì sự Biến hoá bất biến trong mọi 

lãnh vực trong Vũ trụ. Đó là Thiên lý hay Luật của Thiên Chúa.  

Như vậy, thời nào và ở đâu đâu cũng có phép lạ, phép lạ xẩỳ ra từng sát na, xẩy ra mãi 

mãi và bất biến từ Alpha tới Omega, chỉ khi nào Lương tâm chúng ta có trong sáng mới 

cảm nhận ra được. 

Các hình dưới đây  cho ta  thấy vài Biểu tượng về sự vô biên của Vũ trụ. 

Đây là phép lạ vừa Vĩ đại và vừa Tinh vi trong Vũ trụ 

.  

Hình dung về tỷ lệ thành phần vũ trụ: 

năng lượng tối 68,3%, 

vật chất tối 26,8%, 

khí Hydro, Heli tự do, các sao, neutrino, thành phần chất rắn và các phần còn lại 4,9% 

 

NĂNG LƯỢNG TỐI CHIẾM PHẦN LỚN THẾ GIỚI VẬT CHẤT 

Tuy vũ trụ Tinh vi và vĩ đại như thế, bao la như thế nhưng đểu quy về một mối, đó là 

Thái cực lưỡng cực nhất Nguyên ( Bipolar ), Thái cực  chính là Thiên Chúa, là Thượng 

Đế, là Đấng Chí Tôn :Toàn năng , toàn Thiện , toàn Mỹ.    

LỜI CHUNG KẾT 

Qua sự tìm hiểu, học hỏi Thánh Kinh và nền Dân chủ Hoa kỳ, chúng tôi lấy làm 

ngạc nhiên là tuy có ít Dị biệt nhưng làm sao giữa Thánh Kinh và Việt Nho lại có 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hydro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Heli
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Neutrino
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cùng chung Cơ cấu từ Vũ trụ quan, Nhân sinh quan đến Phụng vụ và ngay đến 

Phép Rửa cùng việc  táng xác  và lên Trời của Chúa Giê – su.   

Ngoài ra, nền Dân chủ Hoa kỳ cũng chẵng khác, tinh thần Dịch lý Âm Dương Hòa 

đã được áp dụng một cách tài tình trong  Cơ cấu xã hội .  

Chúng ta biết trươc khi lập Quốc, các Tổ phụ Hoa kỳ như George Washington, 

Thomas Jefferson . ..   đã qua bên Anh  tham khảo với phong trào Quesnay, cũng 

như sang Pháp tham khảo Tài liệu Missions étrangères của các Vị Lm Dòng Tên về 

Nho giáo. 

Các Tổ phụ đã học được vài vấn đề quan trọng của phuơng  Đông mà  các vị Lm 

Dòng Tên đã  tham khảo với các nhà thâm Nho Trung Hoa mới có được, đó là mấy 

điểm quan trọng sau : 

1.- Tìm Hạnh phúc ngay ở đời nay, chứ không chỉ ở đời sau. 

      2.- Việc giáo dục phải phổ thông, chứ không dành riêng  cho Quý tộc. 

3.-Tuyển hiền dữ năng ( Chọn người có Đức và có Tài ) ra gánh vác việc nước. 

      4.- Nền tảng  Nhân bản của Quốc gia  Dân tộc là : 

“ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh .Tru bạo quốc chi quân, nhược trụ độc phu “  :  

Dân là gốc của Nước, gốc có vững thì nước mới yên, giết một ông Vua bạo ngược, 

chẳng khác gì trừ khử một tên phàm phu tục tử.    

Đó là Tinh thần Dân chủ nơi Văn hóa  phương Đông . 

Đây cũng là tinh thần Việt Nho của  Tổ Tiên Vìệt, nhưng Văn Hóa Dân tộc ta đã  bị 

Kẻ thù Đông Tây làm cho sa đoạ, nay  mới  có cơ hội chấn hưng lại và đồng thời học 

hỏi  Thánh kinh theo tinh thần  Đông phuơng,  giúp Dân Việt Nam có thêm môt 

nguồn sinh lực mới theo tinh thần Vạn giáo nhất lý hay  Tôn giáo đại kết  để  nhân 

loại  có thể  sống chung hòa vui với nhau, nhất là giúp Dân tộc chúng ta nhận ra có 

nguồn Ánh sáng  đang le lói trước đường Hầm, là  giữa Cơ cấu Thánh kinh Công 

giáo và Nho giáo - Văn Hóa của Dân tộc Việt – có một nền tảng vững bền để sống 

chung với nhau, hoà giải với nhau, hợp tác với Tôn giáo khác mà cứu Dân giúp 

Nước, nên không có lý do gì để Tôn giáo khác gây khó khăn, khi người giáo dân đi 

vào lòng Dân tộc ( chứ không phải ở ngoài và ở trên Dân tộc ) để thi hành Đại 

Nghĩa,  thì việc này sẽ giải tỏa được  sự ngộ nhận âm ỉ xưa nay giữa các Tôn giáo với 

lý  do Nội / Ngoại để gây khó khăn  cho nhau như đã từng trải qua. 

Một điều mà mọi Tôn giáo phải công nhận là nước ta đã có một nền Văn Hóa  vững 

bền suốt  5000 năm, tuy có phần sa sút vì nạn độ hộ lâu ngày và  chiến tranh liên 

miên, nhất là sự cai trị độc tài của CS, nay đã có  Việt Nho và Triết lý An vi là nền 

Văn Hóa Thái hòa vừa là nền Văn Hoá có Triết lý Nhân sinh vừa có phương cách 

đem Đạo lý Nhân sinh vào các Cơ chế xã hội để cùng nhau vươn lên vực dậy mưu 

ích cho toàn dân .   
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NẾN VĂN HÓA NÀY CÓ: 

 

Một Chủ đạo Hòa chung cho cả Dân tộc, Giáo cũng như Lương, mọi người đoàn kết 

một Lòng mà cứu Dân giúp Nước. 

MỘT NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ : 

TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, 

 

Một Lộ đồ đem “  Đạo lý Nhân sinh vào đời  theo Dịch lý “  luôn tiến bộ trong trạng 

thái ổn định.. 

Nếu có một phong trào Canh tân  đời sống theo Tinh thần  Hòa và Bất khuất của 

Dân tộc, giúp đoàn kết toàn dân hầu thiết lâp  các Cơ chế Dân chủ một cách Công 

chính, thì có thể có hàng ngàn chuyên viên nguời Việt ở ngoại quốc sẽ đổ về cùng 

toàn dân vùng lên vực dậy, thì làm sao mà dân không ấm no, nước nhà không thịnh 

vượng! 

Trong công việc Cứu và Dựng nước thì Vấn đề đoàn kết Dân tộc là quan trọng hàng 

đầu.  Nước ta là một nước đa giáo, tuy tôn giáo nào cũng mang bản chất Hòa bình, 

nhưng thực tế là không Tôn giáo nào có thể độc diễn được, vì  sẽ gây ra tình trạng 

phân hoá dân tôc rất nguy hiểm, Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm về nan đề này.   

Thiển nghĩ  chỉ có  Văn Hoá Dân tộc là nơi đồng quy của mọi thành phần nhất là 

nền Văn Hoá Thái hòa của Dân tộc, nển Văn hoá này không những chung cho toàn 

dân từ ngày Lập quốc đến nay đã 4091 năm, lại nữa  nền Văn hoá này  là nền Văn 

hoá có nền tảng Hoà chung  cho từng cá nhân, từng gia đình tới quốc gia và ngay tới 

lãnh vục Triết lý và Tâm linh.  

Các Tôn giáo không những có Cơ hội truyền giáo bằng Lời, mà đặc biệt bằng hành 

động cụ thể  là  đem tinh thần Tôn giáo vào Chính trị, Kinh tế và Xã hội mà ai  cũng 

thấy, mà ai cũng hiểu , vì “ Hữu Xạ tự nhiên Hương “, nên quy tụ được toàn Dân. 

Văn Hóa, Tôn giáo là nguồn Ánh sáng soi đường: 

Cho Giáo dục đạt được hai mục tiêu thành Nhân ( có Tư cách ) và thành Thân ( có 

Khả năng );  

Cho  Chính trị với Nhân quyền  và Dân quyền lưỡng nhất để mọi người có cuộc 

sống Tự do và no ấm  (  quyền Tư hữu  được tôn trọng )  

            Cho Kinh tế giúp mọi thành phầnsống no đủ hợp với Nhân phẩm . 
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Xã hội có Dân sinh gồm đủ cơ hội và phương tiện giúp mọi người dân phát triển 

toàn diện  để  Dân Trí được  nâng cao.   

Một nước có Dân sinh no ấm và Dân trí cao thì làm sao mà dân chẳng ấm no hạnh 

phúc.  

Việc tách rời Tôn giáo ra khỏi Chính trị chỉ để tránh sự lạm dụng của Thần quyền 

vào Chính trị, chứ không thể loại trừ tinh thần Bác ái Công bằng, Từ bi trí tuệ, 

Nhân ái, công chính ra khỏi Chính trị !  

Tách  “ tinh thần Tôn giáo Văn Hóa ra khỏi chính trị  “ thì dĩ nhiên rơi vào con 

đường bị lạm dụng mà Tà trị! 

Đây cũng là Cơ hội thuận tiện cho Tín đồ Phật giáo, Công giáo cùng các Tôn giáo 

khác đi vào Lòng Dân tộc Việt Nam vừa Cứu Dân Giúp Nước vừa truyền giáo một 

cách hữu hiệu nhất ! 

Ngày nay, một số nước Dân chủ đang sa vào con đường : “ Đảng nhi bất Quần “ 

nghĩa là coi quyền lợi Riêng của Đảng quan trọng hơn quyền lợi Chung của Dân tộc, 

vì xa rời tinh thần Hiến pháp  ( :   xa Tinh thần “‘ E Pluribus Unum “ : Out of 

many: One.  của Hoa Kỳ ), nên gây ra cảnh phân hóa, nên cứ khích bác nhau, ngăn 

cản nhau làm nát việc chung.  

Các hãng Truyền thông thường dùng  “ Lý chay vô Hồn vô Hướng  “ xa  “ tinh thần 

Hiến pháp “để  hướng dẫn dư luận quần chúng cũng như các cuộc survey ( hỏi dân 

cho biết sự tình )  dùng tinh thần Thích và Không thích nhất Thời của Quần chúng  

đa tạp đã và đang xoi mòn Tinh thần Hiến pháp. Phải chăng đây là tinh thần Dân 

Chủ  Mị Dân ?  

Nạn Duy Lý cực đoan  đang đưa nhau vào cuộc cãi vả vặt: Mang khẩu trang / 

Không mang khẩu trang, việc Lấy tiền thuế quần chúng cung cấp tiền phá thai cho 

những người nữ sống phóng túng hay không Phá thai,  coi việc Tự do mang súng 

quan trọng hơn việc giết Người hàng loạt,  Khi Lòng cạn Trí nông thì mới tính  đến 

chuyện ti mi tỉ mỉ, xa con đường Đai Nghĩa thênh thang như thế!  

Đây là những vấn đề  về một nền Dân chủ  ( thiếu kỷ cương  ) coi trọng tự do phóng 

túng cá nhân hơn Đạo lý chung cho cả Dân tộc, vấn đề  đang làm điên đầu các Vị 

Thẩm phán từ Tối cao pháp viện cho đến Toà án địa phương, nguyên nhân là họ 

không  hiểu đựợc  là có hai thứ Tự do: 

Tự do hàng Dọc về Văn Hóa và  Tôn giáo thì vô biên, vì liên quan đến lãnh vực Tĩnh 

của Tâm linh vô hình bất biến, không Cũ không Mới, không thay đổi thường xuyên 

như trong thế giới Hiện tượng ( Trần gian )   
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Tự do hàng ngang giữa con người trong xã hôi với nhau thì Tự do người này được 

hạn chế bởi quyền Tự  do của người  khác, nên phải có Tinh thần Liên đới trách 

nhiệm theo tinh thần Hiến pháp hay tinh thần Dân tộc để quy chiếu hầu mọi người 

theo đó mà sống an vui với nhau.   

Điều  quan trọng là  khi sống trong xã hội  thì mọi người phải tôn trọng mối  tương 

quan   ( Thiên - Nhân - Địa ) với nhau theo Tinh thần Dân tộc.   

Người Nữ không nên nói My Body my Choice được, vì người  nữ không tự tạo ra 

mình được, người nữ còn liên hệ đến  Di truyền  từ Cha mẹ, cũng như những nhu 

cầu vật chất và tinh thần để khôn lớn lên, một không gian  và một thời gian để sống, 

một  nghề nghiệp do xã hội cung cấp để  mưu sinh, có phải người nữ  không cần đến 

đến những nhu cầu đó để vượt ra ngoài không gian và thời gian dể được thoát ra  

ngoài vòng Hiến pháp . Nền tảng của Hiến pháp Hoa kỳ là Bác ái, Công bằng và 

Tha thứ buộc mỗi người phải biết tôn trọng nhau, sống Công bằng, giữ tốt mối Liên 

hệ Hòa với nhau, an vui  với nhau.     

Đanh rằng nhà nước cũng phải có cách giúp đỡ người nữ không chồng mang thai 

một cách nhân đạo để giúp ```````````thoát ra  cảnh khó khăn. 

Ngày nay, dân Da đỏ đã ở trong Reservation đâư cần súng để tự vệ,  ai phạm pháp, 

đã có nhiều Tòa án phân xử!  

Thiếu lòng Bác ái  thì Lý công chính mới  trở thành Duy Lý cực đoan, đó là nguồn 

gốc của sự tranh cãi vặt là phá tan tinh thần Dân tộc.  khi Chính trị  xa tinh thần 

Hiến pháp thì phải đem những chiêu Mị dân ra để làm quan.   

Nguyên do là con người đã xa nguồn Tình nên sinh ra có  “ nhiều lý lẽ vặt “, xa Tinh 

thần “ Bác ái, Công bằng và Tha thứ “ của Hiến pháp, nguyên do là mình đã  đánh 

mất  “ tinh thần Liên đới trách  nhiệm với  nhau “ , mình chẳng lưu ý là khi sống 

trong xã hôi, ngoài trách nhiệm với đời sống Tâm linh ( Thiên ), với đời sống khoa 

học ( Địa ), mọi ngưòi còn có trách nhiệm với Bản thân mình và Tha nhân ( Nhân ), 

nếu mình phủ nhận mối liên hệ với tha nhân để mình sống theo Tự do phóng túng 

của mình, mình không lý tới hành động Tự do quá trớn của mình gây nguy hại cho 

kẻ khác, cho xã hội, thì tự mình đã phủ nhân Tổ chức xã hội rồi, mình còn xứng 

đáng  để sống nương nhờ nhau trong xã hội nữa không ?.  

Sống trong một xã hội có Tổ chức, có quy củ mà mình cứ ngang nhiên coi như mình 

ở ngoài, thì mình đã đứng trên xã hội.  Là công dân của một dân tộc văn minh mà 

mình hành xử kém Nhân bản như thế thì thật không biết nói  ra lời nào cho dễ 

nghe? !  

Đây là Cơ hội thuận tiện cho Giáo dân Công giáo, Phật giáo, các Tôn giáo khác cùng 

toàn dân đi vào Lòng Dân tộc vừa Cứu Dân Giúp Nước vừa truyền giáo  của Tôn 

giáo mình  bằng cách làm chứng, bằng nếp sống Đạo của mình.  
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Thiển nghĩ cách sinh hoạt Tôn giáo này sẽ xiển dương sinh họạt “ Hữu Xạ tự nhiên 

Hương “  sẽ giúp cho cách  truyền giáo tích cực và  hữu hiệu nhất !  

Bản chất Tôn giáo nào cũng là Hòa, nếu luôn đi theo nẻo đường Công chính , đồng 

thời phải lưu tâm tránh tính trạng các Tôn giáo nghi kỵ nhau, hiềm khích nhau,  

chèn ép nhau !     

Nói  cho nghe lọt tai đã khó, còn làm việc cho đưọc đàng hoàng lại  càng  khó khăn 

hơn, hai nguời sống Hòa với nhau đã khó, những người trong gia đình  sống được 

yên vui với nhau  lại khó hơn, một trăm  triệu người, 8 tỷ người  sống hòa với nhau 

thì khó khăn biết dường nào ?.   

Nhân loại hiện nay đang như con chuột sắp chạy cùng sào Nhân thế, nên hoặc quay 

về đời sống Tâm linh, un đúc nguồn Tình, hành xử  “ một vừa hai phải “   để sống 

an vui với nhau; hoặc chỉ mê mãi tranh hùng xưng bá, đem mồ hôi nuớc của dân 

để  sắm vũ khí  giết nguời hàng loạt, cứ thản nhiên vô cớ đem đại quân đi hủy diệt 

nước yếu hơn để bành trướng, quả thật con người ngày nay tự nhận là Văn minh 

tân tiến,  nhưng hành động lại rợ man hơn loài thú cầm.  

Quả Khoa học đã đem lại không biết bao nhiêu tiện nghi cho nhân loại, những 

đồng thời cũng để lại những môi trường ô nhiễm và tinh thần Duy lý vừa hại cho 

sức khỏe lẫn Tinh thần !   

Vấn đề là đời  sống  “ Tình Lý “  hay  “ Tâm linh /  Khoa học  “ của con Người 

đã mất quân bình, vì con người đã dánh mất Lương tâm nên đã “ lạm dụng Thiếu 

“  Tâm linh và  “ lạm  dụng Thừa  “ Khoa học ( Law of Giving  ( - ) and Receiving ( 

+ )   mà gây ra muôn vàn khổ lụy cho nhau! 

Chỉ có độc lộ là cùng nhau Canh tân cuộc sống sao cho  “ Tình Nghĩa nhập thần 

hay Luỡng nhất “ để cùng nhau rán vươn  lên vực dậy, xiết tay nhau mà dấn thân 

trên nẻo đường Công chính mà thoát nạn trầm luân truyền thống!   

Không biết chúng tôi có mơ ngủ không ? 

Qua  sự  tìm hiểu  trên, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao từ đầu chí 

cuối Việt Nho và Thánh kinh Kitô giáo lại có Cơ cấu tương đồng dường ấy?. 

Phải chăng Thượng Đế  đã giao cho Phương Đông sứ mệnh  chuyên về nguồn Tĩnh 

Tâm linh, còn Phương Tây lại vượt trội hơn theo nguồn Động Khoa học?.  

Phải chăng Chúa Giê su Kitô  đã đem tinh thần Văn Hoá Phương Đông  kiện toàn  

Cựu Ước và rao giảng Tân Ước  thích hợp với môi trường Văn minh Phương Tây?.  

Phải chăng Chúa Giê su Kitô đã mỡ ra một Đất Mới  theo tinh thần Trời Mới rộng 

thênh thang bao trùm cả 4 Bờ Đông / Tây Kim / Cổ?   

Phải chăng rồi ra  một  “ Toàn cầu Mới  “ sẽ mở ra cho Nhân loại một Vận hội Mới? 



- 314 - 

 

Thiển nghĩ chừng nào nền Văn Hoá Thái hòa Dân tộc sẽ được Phật giáo, Công giáo, 

các Tôn giáo khác cùng toàn dân sóng vai nhau trên con đường Cứu dân giúp nưóc. 

thì Dân tộc mới vùng lên vực dây được.  

Nhưng các nhà Văn hóa có đi sâu vào Văn Hóa Dân tộc để chấn hưng tinh thần bất 

khuất của dân tộc thì Dân tộc mới vùng lên vực dây được, và cũng là dịp thuận lợi  

giúp cho những ngộ nhận về  công trình Việt Nho và Triết lý An vi của Lm. Kim Định  

ngày càng  đựợc sáng tỏ  mà  đi sâu vào lòng Dân tộc , thì  khi đó  T.G. Kim Định tất sẽ 

được cảm thông và được “ kính nhi cận chi “!   

Kỳ vọng thay! 

Tiết Đông Chí  “ Nhất Dương sinh “ của năm Nhâm Dần, tháng Chạp năm 2022. 

Việt Nhân 

 

T.B.  Đây là vấn đề nhạy cảm, lại rộng và sâu, rất khó tránh khỏi sai lầm, kính mong  

Qúy Vị vui lòng chỉ điểm cho những điều thiếu sót cho  nvietnhan27@yahoo.com để 

chúng tôi hoàn chỉnh lại.    Xin hết lòng đa tạ! 
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