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Sáng ngày 14-7-2012, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Minh triết phối hợp với 
Trung tâm Lý học Đông phương đã tổ chức buổi Tọa đàm tưởng niệm cố triết gia Lương Kim 
Định, nhân  ịp 1  năm ngà  m t c a ông  Đâ   à   n đ u ti n tại Việt Nam c  một  inh h ạt học 
thuật như vậ  về những công trình gâ  nhiều tranh cãi c a Kim Định  

 

Triết gia Lương Kim Định (1914-1997) 

Tới dự Tọa đàm có ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng 
CSVN khóa IX, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Dân vận TƯ; có đại diện của Ủy 
ban đoàn kết Công giáo, ông Nguyễn Mạnh Can – Giám đốc Trung tâm văn hóa ngư i cao tu i; có 
các học giả như GS TS     hội học Tô Duy Hợ , PGS TS     học Chương Thâu, nhà Hán-Nôm học 
Trần Nghĩa, PGS TS  văn học Trần Ngọc Vương, c ng nhi u học giả, nhà nghiên c u và nh ng 
ngư i quan tâm (t ng  ố tham dự ước chừng trên 70 ngư i)  

Sau khi nghe nhà nghiên c u Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết  hát biểu khai 
mạc (   toàn văn ở dưới), nh ng ngư i tham dự đ  nghe hai diễn giả chính là nhà nghiên c u Hà 
Văn Th y và GS TSKH  Trần Ngọc Thêm trình bày  

Bài thuyết trình của nhà nghiên c u Hà Văn Th y gồm ba  hần: (1) Đôi dòng v  cuộc đ i triết 
gia Kim Định; (2) Bước đầu tìm hiểu  ự nghiệ  triết gia kim Định; (3) Th  đánh giá cống hiến của triết 
gia Kim Định  Trong  hần th  ba, Hà Văn Th y viết: “Từ n a thế kỷ trước, Kim Định như nhà tiên tri 
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thấu thị tuyên bố: ngư i Việt chiếm đất Trung Quốc trước ngư i Hoa và  ây dựng n n văn hóa Việt 
nho nhân bản, minh triết! C ng chung  ố  hận nh ng nhà tiên tri,  uốt năm mươi năm Kim Định bị 
ghẻ lạnh và ném đá! Nhưng ngày nay, th i gian và khoa học minh ch ng cho Kim Định  Thuyết Việt 
nho và An vi của ông trở thành báu vật không chỉ giú  dân tộc Việt tìm lại bản thể của mình để  ây 
dựng một dân tộc Việt Nam mới mà còn thắ  lên ngọn l a minh triết  oi đư ng cho nhân loại” (   
toàn văn Bài thuyết trình tại đây). 

Bài thuyết trình của GS TSKH  Trần Ngọc Thêm gồm bốn  hần: (1) Hiện tượng Kim Định; (2) 
Nh ng điểm mạnh và nh ng thành công của Kim Định; (3) Nh ng điểm yếu và nh ng hạn chế của 
Kim Định; ( ) Cơ hội, thách th c và nh ng trách nhiệm của chúng ta    Việt Nam  au 1 7 , GS  
Trần Ngọc Thêm là ngư i đầu tiên chính th c giới thiệu các công trình của Kim Định trong cuốn    
                     uất bản năm 1    và trong chuyên luận                                 
 uất bản năm 1  6  Trong bài thuyết trình lần này, trong khi đánh giá cao năm điểm mạnh làm nên 
ba thành công lớn, c ng là nh ng công lao đóng gó  lớn của Kim Định, Trần Ngọc Thêm nêu ra bốn 
điểm yếu với ba hạn chế của Kim Định và đ  nghị: “vào th i điểm hiện nay – 1  năm  au khi Kim 
Định đ  ra ngư i thiên c , nh ng đóng gó  của ông cần được đánh giá một cách bình tĩnh, khoa học, 
khách quan để  hát huy nh ng gì có thể  hát huy được, trong nh ng  hạm vi và theo nh ng cách 
th c  h  hợ   Nh ng hạn chế của ông cần được rút ra làm bài học để tránh lặ  lại trong nh ng 
nghiên c u khoa học v   au”  Và diễn giả cảnh báo: “Tinh thần khoa học, khách quan đòi hỏi  hải 
tránh không chỉ việc p ê p á  ô g  ộ   á    ự  đo  , mà cả việc     gợ  ô g  ộ   á   quá đà  Cần 
coi chừng quả lắc  au khi đ  lắc quá m c  ang tả  ẽ rơi vào trạng thái ngược lại là vượt khung v  
bên h u!” (   toàn văn Bài thuyết trình tại đây). 

Nh ng ngư i tham dự tọa đàm c ng đ  nghe các tham luận của nhà nghiên c u Nguyễn V  
Tuấn Anh, TS Trần Ngọc Linh, nhà nghiên c u Ngô Sỹ Thuyết, b c thư của ông V  Khánh Thành - 
Chủ tịch Hội An Việt tại Vương quốc Anh (toàn văn ở dưới)  

Sau đó là  hần thảo luận, trao đ i với các  hát biểu của PGS TS  Trương Sỹ H ng, GS TS  Tô 
Duy Hợ  và PGS TS  Trần Ngọc Vương  Tọa đàm kết thúc vào lúc 12g1 ’  Bu i chi u, trong một 
 hạm vi hẹ  hơn đ  diễn ra cuộc thảo luận bàn tròn, tiế  tục trao đ i v  Kim Định và v  việc hợ  tác 
đẩy mạnh nghiên c u minh triết và văn hóa Việt  

 

 

TS  V  Thị Tú Anh (Đại học Thái Nguyên, ngư i d n chương trình) và quang cảnh hội trư ng vào gi  
khai mạc 

 

http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-co-trung-dai-o-viet-nam/2254-ha-van-thuy-buoc-dau-tim-hieu-su-nghiep-triet-gia-kim-dinh.html
http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-co-trung-dai-o-viet-nam/2253-tran-ngoc-them-kim-dinh-voi-viec-nghien-cuu-van-hoa-viet-nam.html
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Ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết  hát biểu khai mạc 

 

 

Ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng CSVN khóa IX 

 

 

Diễn giả th  nhất - nhà nghiên c u Hà Văn Th y 
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Diễn giả th  hai - GS TSKH Trần Ngọc Thêm 

 

 

Nhà nghiên c u Nguyễn V  Tuấn Anh trình bày tham luận 

 

 

PGS TS  Trương Sỹ H ng  hát biểu trao đ i 
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GS TS  Tô Duy Hợ   hát biểu trao đ i 

 

 

PGS TS  Trần Ngọc Vương  hát biểu trao đ i 

 

 

Chụ  ảnh lưu niệm 
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Thảo luận bàn tròn  au Tọa đàm 

II.- Phần Hai: Diễn văn khai mạc 

1.- Phát biểu khai mạc  
của ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết 

Kính thưa các học giả, các nhà nghiên c u, các nhà báo, các bạn thanh niên,  inh viên quan 
tâm đến lĩnh vực văn hóa của nước nhà, 

Kính thưa các vị đại diện của Ủy ban đoàn kết Công giáo, 

Kính thưa TS Đặng kim Ngọc GĐ TTVHVMQTG  

Chúng tôi vinh dự được chào đón các quý vị trong cuộc Tọa đàm tưởng niệm cố Triết gia Linh 
mục Lương Kim Định  

Trong sách Thi thiên của Kinh thánh, quyển III, mục 7 , câu 6 có nói: “Vì chẳng  hải  hương 
Đông,  hương Tây  Hay là từ  hương Nam mà có  ự tôn cao đến”  Có thể câu này là của Thiên chúa 
dành cho một ngư i con của ngài, mà chúng ta tôn kính và hôm nay họ  mặt để tưởng nhớ, để tìm 
hiểu nh ng đống gó  nhằm tôn cao c  văn hóa Việt từ  hương Nam đến  

Cố triết gia linh mục Lương Kim Định  ính ngày 1 -6-1 1  tại làng Trung Thành, Nam Định, tốt 
nghiệ  Triết học tại Chủng viện Albert le grand  Từ năm 1   -1  6 dạy Triết học tại Chủng viện B i 
Chu  Năm 1  7 đi học ở Phá  tại Học viện cao học Trung Quốc học - In titut de  Haute  e’tude  
Chinoises - Pari   Năm 1  8 v  nước, dạy Triết học ở Học viện Lê Bảo Tịnh - Gia Định,và ỏ nhi u 
trư ng ĐH ở MN  Sau 1 7 , cụ định cư tại Hoa Kỳ, từ trần ngày 2 -3-1 77 tại Mi  ouri Hoa Kỳ, 
hưởng thọ 82 tu i  

Thưa các quý vị, 

Triết gia Lương Kim Định, một gương mặt văn hóa lớn của đất nước  Ông là Linh mục, là triết 
gia, nhưng trước hết là nhà nghiên c u c  văn hóa    Việt Nam, từng để lại một di  ản văn hóa đồ 
 ộ với  6 đầu  ách v  nh ng lĩnh vực trên  Ông đ   ướng thuyết Việt Nho với nh ng cột trụ triết lý: 
an vi, nhân bản, thái hòa, bình  ản     Lậ  thuyết của ông từng có dư luận khen – chê mà ông từng đ  
cậ  trong các trước tác của mình  Tuy nhiên, nhi u học giả trong nước tiế  nhận hướng nghiên c u 
và  hương  há  luận của ông đ  có nh ng công trình học thuật có giá trị  Môn đệ của ông ở nước 
ngoài trong làng An Việt đang tiế  tục cuộc nghiên c u của ông và theo đu i một lối  ống minh triết 
đáng trân trọng  

Riêng v  hai ch  Minh Triết thì có thể coi Lương Kim Định là ngư i hiện đại đầu tiên đ  cho 
 ống lại khái niệm ấy và đ  cho nó một hàm nghĩa khá có lý  Trước đó vào thế kỷ XVIII, Ngô Thì 
Nhậm đ  đ  cậ  đến khái niệm này trong bài  hú Thiên quân thái nhiên. 

Trung tâm Minh triết cho rằng việc t  ch c nghiên c u nh ng tác gia và tác  hẩm của họ là một 
nhiệm vụ văn hóa, vừa là để tỏ lòng biết ơn vừa là  ự trân trọng đối với nh ng giá trị học thuật mà họ 
để lại cho đ i  Với tinh thần ấy, hôm nay chúng tôi  in m i quý vị lắng nghe hai diễn giả: Nhà nghiên 
c u Hà Văn Th y và G T  Trần Ngọc Thêm trình bày nh ng kiến giải của mình v  học giả Triết gia 
Lương Kim Định  Đồng th i là nh ng ý kiến của Giáo  ư S  học Chương Thâu, của nhà Lý học 
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Đông  hương Nguyễn V  Tuấn Anh và của T  triết học Trần Ngọc Linh  Ban T  ch c c ng  ẽ dành 
thì gi  để nghe nh ng ý kiến trao đ i  Xin g i cho chúng tôi  hiếu đăng ký  hát biểu  

Cuộc Tọa đàm này mở đầu cho nh ng nghiên c u tiế  theo v  nh ng vấn đ  học thuật mà 
Triết gia Lương Kim Định đ  đ   uất  

Xin cảm tạ các quý vị  

 

2.- Thư của ông Vũ Khánh Thành  
- Chủ tịch Hội An Việt tại Vương quốc Anh 
gửi Giám đốc Trung tâm Minh triết 

Thưa Giáo  ư Nguyễn Khắc Mai thân mến, 

Tuần trước tôi được anh Hà Văn Th y cho biết, giáo  ư  ẽ t  ch c thảo luận v  Kim Định tại Văn 
Miếu Hà Nội  Đáng lẽ tôi  hải viết thư cho Giáo  ư  ớm hơn nhưng tôi  hải nằm bệnh viện để giải 
 h u cục u ở c  nay mơi có vài dòng cảm ơn Giáo  ư được  Xin giáo  ư th  lỗi  

Tôi rất vui khi được tin này và càng vui khi biết bu i tọa đàm lại được t  ch c tại Văn Miếu n a, 
như một chỉ dấu v   ự  hục hưng văn hóa Việt Nam  Anh Trần Ngọc Thêm, Hà Văn Th y c ng cộng 
tác với Giáo  ư v  việc này thì thật đáng quí  Xin cho tôi g i l i cảm ơn anh Thêm (tôi lạc mất email 
của anh Thêm rồi  - tôi đ  gặ  anh Thêm tại London và anh Thêm c ng đ  nói chuyện v  văn hóa 
Việt Nam cho đồng bào Việt Nam tại Trung Tâm An Việt)  

Sự nghiệ  của Kim Định cho văn hóa Việt Nam rất lớn lao  Tôi không biết nói gì hơn là lặ  lại l i 
của GS  Nguyễn Ngọc Bích, Giáo  ư Đại học Geoge Mai on Hoa Kỳ đ  viết v  Kim Định trong một 
cuộc Hội Thảo v  Văn hóa Việt Nam tại  a hington năm 1 8  như  au: 

“Trong nỗ lực đi tìm một con đư ng Việt tộc, nhân chủ, tự do thì chúng ta  hải kể ở hàng đầu 
công trình đồ  ộ của Linh mục Kim Định     đâu c ng thế, không  hải  ang đến Mỹ ông mới tìm “v  
nguồn”   Việc làm của ông, trong một tình cảnh mất mát vô biên, chẳng qua c ng chỉ là tiế  nối công 
việc của ông đ  bắt đầu khi còn ở trong nước    Từ 1 63 tới nay, ông đ  hòan tất được 23 cuốn triết 
học, tương đương với khoảng 7 000 trang – một mảng tư tưởng mà không dễ mấy triết gia có thể  o 
 ánh được  

Sự độc đáo ở nơi ông c ng đ  là một chuyện quá rõ – dầu ta có đồng ý với ông hay không thì ta 
c ng không thể  hủ nhận được tính cách độc đáo của tư tưởng ông   Có ngư i đưa ra nh ng thắc 
mắc như “nho học” thì rõ ràng là của Tàu,  ao ông lại có thể quả quyết được là “nguyên nho” chính là 
“Việt Nho” (đi u ông khẳng định trong  ách C a Kh ng)? Có ngư i lại bảo, ch ng minh v  triết lý 
Việt Nam mà  ao ông lại dung toàn tiếng Hán (như quan niệm “tả nhậm”, “Lạc thư” v v )? 

Đối với tất cả nh ng câu chất vấn đó, ông đ u đ  có câu trả l i mạch lạc và khúc triết: Tàu nó 
 ang đô hộ ta và tìm cách hủy hết cả nh ng di tích của một n n văn minh văn hóa rạng ng i (như M  
Viện đem cho thu hết trống đồng để đúc hình ngựa cho hắn, như quân Minh thu hồi hết  ách vở trong 
nước để hoặc đem v  Tàu hoặc cho đốt  ách), trư ng hợ  đó thì lấy đâu ra ch ng minh cái của 
mình, cái của Việt tộc nếu không đi tìm ở trong  ách Tàu? Thậm chí chính  ự kiện Tàu tìm cách hủy 
diệt hết mà rồi c ng v n còn  hải nhắc đến trống đồng, chẳng hạn, trong tiểu    (“truyện”) của M  
Viện chính là bằng ch ng h ng hồn của n n văn hóa trống đồng của ta    

Ngày nay, tham vọng cuối c ng của Linh Mục Kim Định là  ẽ dựng  ong một bộ kinh (hiểu theo 
nghĩa “Bible”) cho dân tộc ta  Để thực hiện tham vọng này, ông đ  cho in lại hoặc đang in   cuốn 
thuộc bộ “Ng  Kinh Khải Triết”, đó là: Hù g      Sử   , K    Hù g K     r ế , P o  ượ g Đẹp   ấ  
 ủ        ộ , Sứ Đ  p  rố g Đồ g và     L  g  ũ Bộ ( ố lớn do nhà in H T Kelton  uất bản)  

Nếu ai hỏi tôi rằng có nên đọc hay không thì tôi  in thưa ngay: D t khoát là có! Tại  ao? Tại vì, 
nếu ta không nhất thiết đồng ý với hết cả ý kiến của ông, ta c ng  ẽ được làm thân với một trong 
nh ng bộ óc triết lý lớn nhất, nếu không của nhân lọai, thì c ng của  Việt Nam   Tôi nói đi u này trong 
 ự cân nhắc, c ng không khác gì câu tôi  ẽ trả l i cho ngư i nào hỏi: Có nên đọc Platon hay Ari tote 
không? Đ  nhất thiết gì ta đồng ý với Platon trong tác  hẩm La République nhưng ai không đọc tác 
 hẩm đó thì chắc chắn là mất đi một mảng hiểu biết rất rộng lớn v  triết học Tây Phương   C ng như 
vậy, ai không đọc Kim Định c ng không  ao, ông  ẽ từ tốn mà “an vi” để ch  một ngày kia ngư i nọ 
 ẽ tỉnh mộng mà trông thấy hết cả cái mất mát của mình”  



 

8 Tọa Đàm Về Việt Nho Và Triết Lý An Vi Của Triết Gia Kim Định                  www.vietnamvanhien.net 

 

Chân thành cảm ơn và  in kính chào Giáo  ư  

Chúc bu i Hội Luận thành công. 

V  Khánh Thành 

Giám Đốc Hội An Việt tại Vương Quốc Anh 

www.anvietuk.org, www.anviettoancau.net 

 

 

 

 
 

III.-Phần  Ba: Phần thuyết trình 

 

1.- BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SỰ NGHIỆP TRIẾT GIA KIM ĐỊNH 

Hà Văn Thùy 

 

 

Tôi xin trình bà  ba v n đề: Thứ nh t, đôi  òng về cuộc đời triết gia Kim Định  Thứ hai, bước 
đ u tìm hiểu  ự nghiệp triết gia kim Định  Và thứ ba, thử đánh giá công hiến c a triết gia Kim 
Định  

 

 X. tin: Trung tâm văn hóa học: Tọa đàm tưởng niệm cố triết gia Lương Kim Định nhân 15 

năm ngày mất của ông 

X. tin: Báo Công an Nhân dân: Khẳng định ni m tự hào dân tộc từ thông điệ  văn hóa c   

 

 

I. Đôi dòng về cuộc đời triết gia Kim Định 

http://www.anvietuk.org/
http://www.anviettoancau.net/
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/12/176267.cand
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Triết gia Kim Định  inh ngày 1  6 1 1  tại Nam Định  Sau khi tốt nghiệ  triết học tại Chủng 
Viện Giáo Hoàng Sait Albert Le Grand, ông dạy triết tại Đại Chủng Viện B i Chu (1  3-1  6)  Từ 
năm 1  7, ông  ang Phá  10 năm nghiên c u v  triết học tại Học viện Cao học Trung Hoa (Institut 
de  Haute  Etude  Chinoi e) để thu thậ  tài liệu  ây đắ  n n triết lý Việt Nam  

Trở v  nước năm 1  7, triết gia Kim Định dạy triết Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học 
Văn Khoa Sài Gòn, Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Đà Lạt  Từ năm 1 60, ông bắt đầu  uất bản 
nh ng cuốn  ách v  triết Việt: Dị biệt gi a hai n n triết lý Đông Tây, C a Kh ng, Triết Lý Giáo Dục, 
Nhân Bản, Căn Bản Triết Lý Trong Văn Hóa Việt Nam    Trong  uốt 16 năm tr i tại giảng đư ng Đại 
Học Văn Khoa Sài Gòn, giáo  ư đ  ảnh hưởng  âu rộng cho cả một thế hệ thanh niên và  inh viên  
Mặc dầu bao chống đối, ông đ  im lặng  ây dựng hệ thống triết lý Việt Nho  Từ Đại Học Văn Khoa 
Sài gòn, ông mở rộng mặt trận tới Đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đ c, Thành Nhân và An Giang  
Chính trong giai đoạn này ông đ   áng lậ  chủ thuyết Việt Nho và An Vi  

 

Triết gia Lương Kim Định (1914-1997) 

 

Sau Tháng Tư năm 1 7 , ông di tản  ang Hoa Kỳ  Tại đây, ông tiế  tục nghiên c u, trước tác 
và  iển dương triết Việt c ng văn hóa Việt  Năm 1 87, tại hội nghị Quốc Tế v  “Kh ng Học Với Thế 
Giới Ngày Nay” (International Sym o ium on Confuciani m and the Modern  orld) t  ch c tại Đài 
Bắc, Đài Loan, qui tụ  00 học giả khắ  thế giới, Triết gia Kim Định c ng với Lm V  Đình Trác đ  
thuyết trình đ  tài “Đạo Trư ng Chung Cho Đông Nam Á” (A Tao-Field for South East Asia). Bài tham 
luận đ  gây tiếng vang rất lớn trong giới Nho học Á Châu  Sau đó ông còn tham dự Hội Nghị Triết 
Học tại Brighton Anh Quốc năm 1 88 (The  orld Congre   of Philo o hy) – Hội Nghị Triết Học Á 
Châu và Bắc Phi lần th  33 tại Toronto Canada năm 1  0 (The XXXIII International Conference on 
Asian and North African Studies). 

Do công khai thác và biên khảo,  áng tác của giáo  ư, nh ng bậc th c giả khắ  nơi đ   uy tôn 
ông là Triết Gia Việt Nam  Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho của ông đ  gây ý th c cho ngư i Việt 
khắ  nơi nhìn lại thực tại văn hóa của mình  Các đồ đệ của ông đ  đá   ng nguyện vọng của Thầy 
để khai thác và  h  biến Việt Lý qua t  ch c An Việt  An Vi đ  như một luồng gió mang tinh thần dân 
tộc b ng lên khắ  nơi có ngư i Việt định cư  Ảnh hưởng của Triết Gia còn lan rộng tới các học giả, 
triết gia Âu Mỹ và Viễn Đông  

Triết gia Kim Định từ trần ngày 2  tháng 3 năm 1  7 tại dòng Đồng Công hải ngoại, Carthage, 
Mi  ouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tu i  Ông để lại bộ triết Việt Nho và An Vi, gồm  2 cuốn, với ngót 
8000 trang in, mở ra kỷ nguyên mới cho văn hóa dân tộc  

 

II. Bước đầu tìm hiểu sự nghiệp triết gia kim Định 
Nh ng năm học ở Chủng Việt Giáo hoàng tại La M  và Học viện cao học Trung Hoa tại Pari  

đ  giú  ông có đi u kiện thu nhận khối tri th c kh ng lồ v  văn minh nhân loại  Có thể nói là, ngay 
bước khởi đầu, Kim Định được trang bị năng lượng tri th c ở tầm m c hàng đầu của nhân loại  
Trong khi  hần lớn học giả trong nước  hải lần mò chủ yếu trên nh ng trang c  thư Trung Hoa c ng 
một vài tài liệu  hương Tây hiếm hoi thì Kim Định được bơi trong biển kiến th c mênh mông v  
 hương Đông mà  hần quan trọng đ  được giải m  theo nh n quan khoa học của các học giả 
 hương Tây  Tiế  đó, trong  uốt cuộc đ i, Kim Định đ  không ngừng tự học, trang bị cho mình 
nh ng tri th c mới nhất của nhân loại từ khảo c  học, nhân chủng học, văn hóa học, ngôn ng  học, 
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 hân tâm học, huy n học, hiện tượng học, cấu trúc luận và nh ng kiến th c của khoa học vật lý hiện 
đại… Chính nh  vậy, cái nhìn của ông không bị giới hạn trong  hạm vị khu vực hạn hẹ  mà là cái 
nhìn toàn thế giới với nh n quan khoa học liên ngành  Trong khi  hần lớn học giả ngư i Việt chỉ biết 
văn minh Trung Hoa từ  au th i Tần Hán thì Kim Định có đi u kiện để nhận ra rằng, cái khoảng trống 
trước Tần Hán mới là quan trọng, mới là quyết định cho văn hóa  hương Đông  Khi kiên tâm cày  ới 
mảnh đất còn hoang hóa đó, ông đ  nhận được nh ng tín hiệu mang ý nghĩa định hướng  áng  uốt 
v  nh ng yếu tố làm nên nước Trung Hoa c : “Không nên nói nước Tàu mà  hải nói nh ng nước 
Tàu: có nuớc tàu mạn Bắc gọi là Cathay, có nước Tàu mạn Nam gọi là Manzi  Có nước Tàu mạn Bắc 
mặc áo len lông thú, uống   a  Có Tàu  anh  hương Nam mặc áo bông ăn gạo  Có Tàu đư ng  á, 
có Tàu  ông ngòi, có Tàu ngựa  e, có Tàu thuy n bè ” (Paul David: Art  et Style  de la Chine, 
Larou e 1  1)  Không chỉ vậy, ông còn được nh ng gợi ý v   hương  há  luận tìm  ự thực qua 
huy n thoại, truy n thuyết của Marcel Granet, Paul Mu … Triết gia Kim Định c ng là ngư i rất  ớm 
   dụng cấu trúc luận trong nghiên c u  Quan niệm triết là triệt - triệt để, nên ông luôn đặt nhiệm vụ 
khám  há tới chi u  âu tận c ng của mọi đối tượng nghiên c u bằng cách truy tìm bốn tầng cấu trúc 
c a chúng, bắt đầu từ   ể  ứ    ể   ế - là  ê  gọ ,        ứ   ồ   ạ   ủ  đố   ượ g, đế   ừ -  gô   gữ 
p    á   đố   ượ g, rồ  ý –  ư  ư  g  ủ  đố   ượ g  à  uố   ù g là    –     ấu  ủ  đố   ượ g. Chính 
nh  vậy,  au n a thế kỷ tốn tại,  ách của ông không nh ng không c  mà v n nói với ta nh ng gì  âu 
nhất không chỉ v  tri th c mà cả trong chi u  âu thẳm của tâm linh Việt  Có thể nói, chính Kim Định là 
ngư i mở đư ng đưa ta vào tận đáy  âu của minh triết  hương Đông  

Hôm nay, tôi  in trình bày hai cống hiến lớn nhất của triết gia Kim Định  

Từ n a thế kỷ trước, ông tuyến bố: 

Người Việt chiếm Trung H a trước người Tàu và người Việt đã xâ   ựng nền văn h a 
nông nghiệp Việt nh  nhân bản và minh triết  Người H a đã học rồi thể chế thành kinh điển 
đồng thời cũng  àm  a đọa Việt nh  the  tư tưởng c a văn minh  u mục Mông Cổ  

Từ ch ng lý rất mong manh, Kim Định cho rằng, chính ngư i Việt là chủ nhân của kinh Dịch, 
Thi, Thư, Lễ, Nhạc    Không nh ng thế, tiếng Trung hoa và cả ch  vuông Hán ng  c ng là của ngư i 
Việt! 

Đ   uất của Kim Định quả đ  gây chấn động, như  ấm gi a tr i quang khiến nh ng đầu óc 
yếu đuối hoảng hốt và chống trả ông quyết liệt  

Nhưng nay, khoa học đ  làm  hát lộ một thực tế còn hơn cả dự cảm của Kim Định: Ngư i Việt 
chiếm lĩnh đất Trung Hoa trước nhưng không  hải từ tây bắc  uống mà lại từ chính Việt Nam lên  Và 
do là cái nôi của dân cư Đông Á nên Việt Nam là cội nguồn văn minh  hương Đông  Bằng nh ng 
ch ng c  không thể tranh c i, chúng ta đ  ch ng minh được rằng, không chỉ Dịch, Thư, Thi… là 
 áng tạo của ngư i Việt mà tiếng Việt là chủ thể tạo nên tiếng Trung Hoa  Không nh ng thế, ch  Việt 
c ng là chủ thể tạo nên ch  Trung Hoa    

Tuy nhiên thiên tài của Kim Định là trong văn minh  hương Đông vô c ng đa tạ , ông lọc ra 
Việt nho là n n văn hóa cội nguồn do tộc Việt  áng tạo, gồm bốn thành  hần: 



 

11 Tọa Đàm Về Việt Nho Và Triết Lý An Vi Của Triết Gia Kim Định                  www.vietnamvanhien.net 

 

 

Sách của Kim Định  uất bản tại Sài Gòn trước 1 7  

 

1. Quan niệm về vũ trụ tham thi n  ưỡng địa 

“Nhất âm, nhất dương chi vị đạo”:  Âm và Dương đó là đạo! Đạo ấy là  ự vận hành của v  trụ  
Đúng là Âm và Dương tạo ra đạo  Nhưng cái “đạo” đang lưu hành trong v  trụ là bao nhiêu Âm cùng 
với bao nhiêu Dương? Nếu là cân bằng tĩnh một Âm (-1) + một Dương (+1) thì v  trụ triệt tiêu, không 
tồn tại! Trên thực tế, v  trụ vận hành theo chi u hướng đi lên, tích cực, có nghĩa là Dương chiếm ưu 
thế  Nhưng ưu thế tới m c nào? Ngư i  hương Đông khôn ngoan đ  nhận ra Âm và Dương vận 
động hòa hợ  trong  hạm vi con  ố   v  trụ! Dương + Âm =  = con  ố v  trụ! Nhưng vấn để đặt ra là, 
trong con  ố v  trụ đó, Dương bao nhiêu và Âm bao nhiêu? Chỉ có 2 đá  án: hoặc Dương  , Âm 1 
hoặc Dương 3, Âm 2! Đó là hai cách lựa chọn của con ngư i cho  ự  hát triển  Minh triết  hương 
Đông nhận ra 3 Dương + 2 Âm là con  ố vàng của vận hành v  trụ  Cuộc  ống là đi lên, là tăng 
trưởng, là Dương nhưng trong đó  hần của Dương của Tr i là 3 còn giành cho Đất, cho Mẹ 2  hần 
 ẽ đạt tới  ự hài hòa cao nhất  Nhận th c ra bí mật lớn này của v  trụ nhưng  hương Đông không 
c ng nhắc nói “tam thiên nhị địa” mà ghi nhận theo minh triết “tham thiên lưỡng địa”: đúng là 3 /2 đấy 
nhưng không  hải là tương quan toán học bất định mà là tương quan biện ch ng: lúc 3 nhưng có khi 
du di lớn hoặc nhỏ hơn 3 chút ít, đảm bảo  ự năng động của  hát triển  

Quan niệm như vậy của  hương Đông khác hẳn quan niệm  hương Tây  Vốn từ nh ng ngư i 
 ăn bắt hái lượm trọng động, chuyển  ang du mục c ng trọng động,  hương Tây quan niệm v  một 
 hương th c  ống năng động, triệt để khai thác thiên nhiên c ng cạnh tranh với nh ng bộ lạc khác  
Trong con mắt của ngư i  hương Tây, v  trụ c ng như cuộc  ống vận hành theo tỷ lệ Dương   Âm 
1  Đó là  ự  hát triển nóng, d n tới Dương cực thịnh, Âm cực  uy, cuối c ng là  há vỡ cân bằng của 
thiên nhiên, của    hội, gây ra thảm họa cho con ngư i  

2. Quan niệm nhân sinh: Nhân ch , Thái hòa, Tâm  inh 

Từ văn hóa nông nghiệ  lúa nước quán chiếu nhân  inh c ng v  trụ, ngư i  hương Đông thấy 
rằng, v  trụ hợ  thành từ 3 yếu tố: Thiên, Địa và Nhân, trong đó con ngư i là trung tâm  Là chủ thể 
của v  trụ, con ngư i gi  quan hệ thái hòa với thiên nhiên v  trụ c ng như với đồng loại  Và một khi 
con ngư i đ  Nhân chủ, Thái hòa như vậy thì đó là con ngư i Tâm linh, cảm thông, linh  ng với 
nh ng thế giới  iêu nhiên khác  

3. Quan niệm kinh tế: Bình sản 

Hai hạt nhân trên  ở dĩ tồn tại được là do đ ng trên cơ chế bình  ản  Đó là cơ chế đảm bảo  ự 
công bằng nhất định trong  hân chia thu nhậ  của cộng đồng  Không h  là chủ nghĩa bình quân vì 
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không có ai toàn quy n  hân  hối của cải mà là bình  ản nhằm đạt tới  ự công bằng tương đối v  tài 
 ản  Trong ký  c  hương Đông còn ghi lại cách  hân chia tài  ản th i c , đó là p ép  ỉ   đ   : Cộng 
đồng chung tay vỡ khu ruộng, ngư i ta cố làm cho khu ruộng vuông v c,  au đó chia làm    hần đ u 
nhau  Tám gia đình cày cấy 8  hần  ung quanh đồng th i chung tay chăm  óc  hần ruộng gi a, gọi 
là ruộng giếng (tỉnh đi n)  Phần thu hoạch từ “tỉnh đi n” được nộ  vua  Sau này, cơ chế bình  ản 
được chuyển  ang hình th c công đi n  Đến trước năm 1    ở Việt Nam v n còn 20% công đi n, ba 
năm một lần làng chia cho ngư i nghèo cày cấy  

 

4. Quan niệm sống: Đạo Việt an vi 

Để  ống được trong mối quan hệ như vậy với v  trụ và đồng loại, con ngư i cần thi hành đạo 
An vi  Trái với h u vi là mọi hoạt động đ u vì mối lợi nên tranh giành, chiếm đoạt  Trái với vô vi bị 
động, tiêu cực không ước mơ, không ham muốn, bàng quan, lánh đ i… An vi là đạo  ống tích cực 
hết lòng và làm việc hết lòng nhưng không  hải do thôi thúc từ tư lợi mà do  ự cần thiết của lợi ích 
chung  Trong khi  hương Tây làm việc và  áng tạo vì lợi ích cá nhân thì  hương Đông c ng làm việc, 
 áng tạo hết mình vì lợi ích chung trong  ự đam mê của ni m vui và danh dự  

Bốn yếu tố kể trên là nh ng thuộc tính của văn hóa Việt c , làm nên minh triết  hương Đông, 
được hình thành từ  a  ưa  Sau khi diệt nhà Ân của ngư i Lạc Việt, nhà Chu, một bộ lạc Hoa Hạ, đ  
thấm nhuần văn hóa Việt, thực hành vương đạo, tậ  hợ  được  hần lớn tâm lực của ngư i dân và trí 
th c Việt,  ây dựng n n văn hóa Việt nho rực rỡ: Hoàn chỉnh ch  vuông tượng hình từ ch  khắc trên 
giá  cốt và đồng thành ch  viết trên thẻ tre và lụa;  an định Ng  kinh: Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nhạc  
Chuẩn hóa tiếng nói theo ngôn ng   hương Nam gọi là Nh  ng … Khoảng  00 năm TCN, khi nhà 
Chu tan r , n n văn hóa này  ụ  đ  theo  Từ th i Tần Hán, văn minh du mục bộc  hát đ  làm đọa lạc 
văn hóa Việt nho thành Hán, Tống, Minh, Thanh nho    Suốt 2 000 năm nhân loại lầm tưởng toàn bộ 
gia tài văn hóa trên đất Trung Hoa là khối thống nhất mà chủ nhân duy nhất là ngư i Trung  

Sự  hân định của triết gia Kim Định giú  ta nhận ra n n văn hóa cội nguồn do t  tiên Lạc Việt 
 áng tạo để học hỏi và á  dụng trong công cuộc  ây dựng đất nước Việt trong tương lai  

 

III. Thử đánh giá công hiến của triết gia Kim Định. 
Hàng nghìn năm nay, do không biết cội nguồn c ng văn hóa, lại bị cớm nắng dưới cái bóng 

kh ng lồ Trung Hoa, nhi u ngư i Việt đau buồn cảm thấy dân tộc như bầy trôi  ông lạc chợ… 

Từ n a thế kỷ trước, Kim Định như nhà tiên tri thấu thị tuyên bố: ngư i Việt chiếm đất Trung 
Quốc trước ngư i Hoa và  ây dựng n n văn hóa Việt nho nhân bản, minh triết! 

C ng chung  ố  hận nh ng nhà tiên tri,  uốt năm mươi năm Kim Định bị ghẻ lạnh và ném đá! 

Nhưng ngày nay, th i gian và khoa học minh ch ng cho Kim Định  Thuyết Việt nho và An vi 
của ông trở thành báu vật không chỉ giú  dân tộc Việt tìm lại bản thể của mình để  ây dựng một dân 
tộc Việt Nam mới mà còn thắ  lên ngọn l a minh triết  oi đư ng cho nhân loại  

Thế giới đang trong cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế chưa từng có  Truy nguyên  ự cố này, 
triết gia  hương Tây cho rằng do     quy   lấ  á   ữ quy    Và  hương thuốc c u ch a là  r  lạ  
quy     o p ụ  ữ (!) 

Kim Định có cách nhìn khác  Biết rằng cuộc khủng hoảng như vậy tất  hải n  ra nhưng ông cho 
rằng, do 300 năm qua, chủ nghĩa tư bản  hương Tây mang văn minh du mục duy lợi, đ  cao chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan, triệt để khai thác thiên nhiên, bóc lột đồng loại, nâng khoảng cách giầu 
nghèo lên quá  a, khuếch trương lòng tham và  ự tiêu thụ quá m c… d n thế giới tới  ụ  đ   

N  quy n bị chén é  chỉ là biểu hiện cụ thể của  ự vận hành lớn lao bao quát hơn mà do thiếu 
minh triết,  hương Tây không nhìn ra: đó là  ự m t cân bằng Âm Dương. 

Trong khi v  trụ vận hành hài hòa là ba Dương hai Âm thì chủ nghĩa tư bản đẩy thế giới đi theo 
chi u bốn Dương một Âm khiến Dương cực thịnh Âm cực  uy, d n tới đ  vỡ  Muốn c u thế giới, chỉ 
có con đư ng là toàn thể loài ngư i đồng tâm hiệ  lực     lạ      u  ậ   à    ủ    ế g ớ  theo minh 
 r ế  p ư  g Đô g         ê  lưỡ g đị . 

Trong cuộc khủng hoảng này, Việt Nam bị ảnh hưởng d  dội  Là cái nôi của minh triết  hương 
Đông, con ngư i và    hội Việt Nam gi  trong mình nh ng kháng thể b n bỉ của văn hóa nông 
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nghiệ  Việt nho  Nhưng do tác động m nh liệt và kéo dài của văn minh du mục ngoại lai, kháng thể 
của    hội Việt bị hủy hoại, d n tới cuộc  uy thoái không chỉ kinh tế mà còn văn hóa,    hội, đạo 
đ c… 

Tuy nhiên, do là cội nguồn của minh triết  hương Đông, nếu biết  hát hiện lại mình, thực thi 
bốn đặc điểm của Việt nho, Việt Nam không chỉ c u được mình mà còn là ngọn c  d n đắt nhân loại 
trên con đư ng  hục hưng  

Do lẽ đó, di  ản của triết gia Kim Định là báu vật vô c ng quý giá mà chúng ta  hải trân gi , 
học hỏi và truy n dạy cho hậu thế  

 

Thành  hố Hồ Chí Minh, tháng Sáu 2012 

   

 

 .-KIM ĐỊNH V I VIỆC NGHI N C   VĂN H A VIỆT NAM 

   T K   Tr n  gọc Th m 

Giám đốc  ru g  â           ọ  Lý luậ   à Ứ g dụ g, Trư ng Đại học KHXH và NV thuộc ĐHQG 
T   Hồ Chí Minh 

 

 

Đâ   à bài viết (c  bổ  ung) đã trình bà  tại Tọa đàm tưởng niệm 1  năm ngà  m t c a GS  
Lương Kim Định    Trung tâm Minh triết phối hợp với Trung tâm Lý học Đông phương tổ 
chức ngà  1 - -2012 tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội (x  tin tại  TT VHH 2012; CAND 2012]). 

 ài viết gồm bốn nội  ung: (1) Hiện tượng Kim Định  (2) Những điểm mạnh và những thành 
công c a Kim Định  (3) Những điểm  ếu và những hạn chế c a Kim Định  ( ) Cơ hội, thách 
thức và những trách nhiệm c a chúng ta  

X. tin: Trung tâm văn hóa học: Tọa đàm tưởng niệm cố triết gia Lương Kim Định nhân 1  năm ngày 
mất của ông 

X. tin: Báo Công an  hân dân: Khẳng định niềm tự hào dân tộc từ thông điệp văn hóa cổ 

 

http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/12/176267.cand
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1. Hiện tượng Kim Định 

1.1. Trong lịch    nghiên c u văn hóa Việt Nam, có bốn cái mốc quan trọng được tạo nên bởi 
bốn nhân vật  

Ngư i đầu tiên viết  ách v  văn hóa Việt Nam là Lê Quý Đôn với “ â  đà  loạ   gữ” (  quyển, 
1773), và  ách đó mang tính bách khoa thư  

Ngư i đầu tiên viết chuyên luận v  văn hóa Việt Nam và bảo vệ lấy bằng tiến  ĩ tại  hương Tây 
(Đại học Sorbonne, Pari , 1 3 ) là Nguyễn Văn Huyên với luận án chính là “Há  đố  đáp      ữ 
        ê    A     ” và luận án  hụ “  ập  ô   g  ê   ứu   à  à    Đô g     Á”, hai luận án 
này được  ế  loại  uất  ắc và được  uất bản ở Phá  với  ự hoan nghênh của giới dân tộc học châu 
Âu. 

Ngư i đầu tiên viết  ách giáo khoa v  văn hóa Việt Nam theo tiêu chuẩn  hương Tây là Đào 
Duy Anh, và  ách đó là “                  ử  ư  g” (1 38); ông c ng là một nhà bách khoa thư 
trong nhi u lĩnh vực  

Tất cả nh ng  ách bách khoa thư,  ách chuyên luận, và  ách giáo trình nêu trên đ u được 
 oạn thảo rất công  hu và đ u là nh ng  ách rất có giá trị (cho đến tận ngày nay), nhưng cả v  hình 
th c và nội dung đ u tuân theo nh ng chuẩn mực của th i đại mình  Vì vậy các tác giả của chúng 
đ u  ống một cuộc đ i  uôn  ẻ  Con đư ng quan lộ của Lê Quý Đôn có  hần lận đận nhưng ông 
c ng từng nhi u lần gi  các trọng trách, khi mất được truy  hong là thượng thư Bộ Công  Đào Duy 
Anh là một nhà giáo khả kính  Nguyễn Văn Huyên là ngư i gi  ch c Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt 
Nam lâu nhất (gần 2  năm)  

Trong lịch    nghiên c u văn hóa Việt Nam, ngư i đầu tiên làm nên một hiện tượng, gây nên 
một  hong trào, và  ống một cuộc đ i không thể nói là  uôn  ẻ, ấy là Kim Định (1914-1997). 

1.2. “Hiện tượng” là một  ự kiện hay  ự việc đặ       và  ấ    ườ g  Đi u  ấ    ườ g         
  ứ  nằm ở chỗ Lương Kim Định là ngư i đầu tiên và cho đến nay là duy nhất viết nhiều  ách nh t 
v  văn hóa Việt Nam  

Nếu không kể 7 cuốn chưa in,   cuốn in rồi mà bị thất lạc, thì Kim Định có t ng cộng 32 cuốn 
mà ngày nay chúng ta có thể tiế  cận được[1]. Trong đó có 20 cuốn được  uất bản trong giai đoạn 
1965-1 7 , và 12 cuốn được  uất bản trong giai đoạn 1 7 -2000  Có hai năm ông  uất bản tới   
quyển mỗi năm (1 70, 1 73) và hai năm ông  uất bản 3 quyển mỗi năm (1 6 , 1 87),    bảng 1  

Năm 
Số 
lượng 

Tên sách 
Giai 
đoạn 
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1965 1 C a Kh ng 

 

20 

 

1967 1 Ch  Th i 

1969 3 V  trụ nhân linh; Định hướng văn học; Nh ng dị biệt gi a hai n n 
triết lý Đông Tây 

 

1970 4 Tâm tư; Việt lý tố nguyên; Dịch Kinh linh thể; Hiến chương giáo 
dục 

 

1971 2 Lạc Thư minh triết; Triết lý Cái Đình 

 

1972 1 Cơ cấu Việt Nho 

 

1973 4 Loa Thành đồ thuyết; Vấn đ  nguồn gốc văn hóa Việt Nam; Vấn 
đ  Quốc học; Tinh hoa Ng  Điển 

 

1975 1 Triết lý giáo dục 

1979 1 Hồn Nước với lễ Gia Tiên 

 

12 

1982 1 Văn Lang v  bộ 

 

1984 2 H ng Việt    ca; S  điệ  trống đồng 

 

1986 1 Hoa Kỳ và thế chiến lược toàn cầu 

 

1987 3 Đạo trư ng chung cho Đông Á; Cẩm nang Triết Việt; Hưng Việt 

1988 2 Gốc rễ Triết Việt; Việt Triết nhậ  môn 

 

1997 1 Thái bình minh triết 

 

2000 1 Phong thái An Vi 

 

Không 
rõ năm 

3 Nhân chủ; Kinh H ng khải triết; Pho tượng đẹ  nhất của Việt Tộc 

 

Bảng 1:           xuấ       á    ủ  K   Đị   

 

Trong 32 cuốn đó, cuốn dày nhất, c ng được chính ông đánh giá cao nhất, là “  ữ   ờ ” dày 
700 trang  Có 2 cuốn dày  30 trang là “     lý  ố  guyê ” ( 30 tr ) và “Sứ đ  p  rố g đồ g” ( 31 tr )  
Hai cuốn mỏng nhất là “Đạo  rườ g   u g   o Đô g Á” (111 tr ) và “ ẩ     g  r ế      ” (80 tr )  27 
cuốn còn lại dày trung bình khoảng 200-250 trang. 
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Sách của Kim Định  uất bản tại Sài Gòn trước 1 7  

 

1.3. D  dày mỏng thế nào thì nh ng gì Kim Định để lại c ng thực  ự là một di  ản vô c ng đồ 
 ộ  Tuy là một di  ản đồ  ộ, nhưng đi u làm nên HI N TƯ NG KIM Đ NH không  hải là ở hình th c 
 ố lượng và khối lượng, mà là ở nội dung: Trong nh ng cuốn  ách đó, Kim Định đ  đưa ra nh ng 
“đề qu ết động trời” (như ngư i ta thư ng nói và chính Kim Định c ng thừa nhận)  Ông khẳng định 
rằng giống ngư i Việt là một  ắc tộc đ  đến ăn ở trên khắ  nước Tàu trước giống ngư i Hoa  Ngư i 
Việt từng là chủ nhân không chỉ của nước Tàu, mà còn là của  hần lớn các giá trị văn hóa tinh thần 
quan trọng đ  bị ngư i Hán dần dần thâu tóm hết là Nho giáo và Ng  kinh  Theo cách nói của Kim 
Định, tộc Việt đ   ây n n văn hóa minh triết nhân bản rồi ngư i Hoa học theo và chiếm đoạt  

Nếu đang tự nhiên mà có ngư i tuyên bố như vậy hẳn  ẽ bị    hội  em là kẻ không bình 
thư ng  Và cách  ng    thông thư ng với kẻ không bình thư ng là không ai thèm để ý đến, nếu có 
nhắc đến thì là để đem ra chế diễu như ngư i ta đ  từng làm đối với ông đạo Dừa  

Với Kim Định c ng đ  từng có cách  ng    tương tự ở Sài Gòn trước năm 1 7  và ở hải ngoại 
 au năm 1 7   Song với một ngư i điên bình thư ng thì  au đó  ẽ là quên l ng, như ngư i Tây Nam 
Bộ từng quên l ng vô  ố các ông đạo Đi, đạo Đ ng, đạo Nằm, đạo Ngồi, v v  đến rồi lại đi ở v ng Tây 
Nam Bộ trong các năm đầu thế kỷ XX  Nhưng với Kim Định thì tình hình không  hải như thế mà tệ 
hơn rất nhi u  Giới học giả giễu cợt chê bai đ  đành, ngư i ta “đánh” Kim Định bằng l i nói và ngòi 
bút đ  đành, ngay cả các cha b  trên trong đạo của ông c ng quay lưng lại với ông  Hà Văn Th y 
nhận  ét rằng “Gần như  uốt cuộc đ i, Kim Định  ống gi a hai làn đạn” [Hà Văn Th y 2011]  Theo 
tôi,  hải nói là “Kim Định  ống gi a rấ      u là  đạ ” mới đúng! 

Vì  ao ngư i ta lại  ợ ông đến thế? Câu trả l i hình như rất đơn giản: Là vì ông có quá nhi u 
ngư i theo  Mà  ố ngư i theo này lại mỗi ngày một đông  Mà  ố ngư i mỗi ngày một đông này lại 
không  hải là ngư i bình dân, gần như tuyệt đại bộ  hận họ là trí th c (tuy  hần nhi u là nh ng 
ngư i không chuyên  âu trong lĩnh vực này), và là  inh viên, t c nh ng chủ nhân của tương lai  

Tất cả nh ng cái bất thư ng đó đ  làm nên “      ượ g K   Đị  ”  

1.4. Lôi kéo được nhi u ngư i theo, ấy hẳn là vì ông có nh ng điểm mạnh  Bị nhi u ngư i 
chống đối, ấy chắc là vì ông có nh ng chỗ yếu  Nh ng điểm mạnh  ẽ là cơ  ở để gặt hái các thành 
công  Nh ng điểm yếu  ẽ là nơi  uất  hát d n đến nh ng hạn chế  
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Chúng ta h y lần lượt  ác định nh ng điểm mạnh và nh ng thành công c ng nh ng điểm yếu 
và nh ng hạn chế ấy của Kim Định  

 . Những điểm mạnh và những thành công của Kim Định 

2.1. Có thể thấy Kim Định có tất cả năm điểm mạnh. 

Điểm mạnh th  nhất của Kim Định là ông  ố   g   p   uyê   gà    r ế   ây; nghĩa là ông đ  
được đào tạo rất bài bản và có  hương  há   

Điểm mạnh th  hai là ông lại còn  ọ    o  ọ    uyê   gà    ru g  uố   ọ  (ngành Đông 
 hương học)  ạ  P áp: Nh  đó mà ông am hiểu lịch    và văn hóa Trung Hoa, tiế   úc được với các 
tác  hẩm nghiên c u Trung Quốc của ngư i  hương Tây; trong ông tri th c Tây và Đông đ  b   ung 
khá hoàn hảo cho nhau  

Điểm mạnh th  ba là Kim Định là  l     ụ   ạ    à   ờ: do vậy dễ hiểu rằng ông là ngư i ham 
muốn truy n đạo và rất có  hương  há , kinh nghiệm trong việc t  ch c truy n đạo, gây dựng  hong 
trào. 

Nếu chỉ hoạt động tôn giáo, chỉ truy n đạo, thì chỉ cần có một ni m tin  Nhưng ông còn có điểm 
mạnh th  tư là      g   g   g dạy  r ế   ọ   ạ  đạ   ọ ; đi u đó có nghĩa là ông có may mắn  ống 
trong môi trư ng đại học khuyến khích tư duy  áng tạo  Trong ngành triết học, tư duy  áng tạo ấy đòi 
hỏi một năng lực  uy luận, không loại trừ cả năng lực tưởng tượng  hong  hú n a  

Điểm mạnh th  năm nằm ở chỗ Kim Định là ngư i      r    B   Kỳ,  o g lạ   ố g       Kỳ  
Sinh ra ở đất Bắc (Nam Định) nên trong con ngư i ông có cái “máu” thích làm lý luận  Nhưng chính 
cái môi trư ng  ống Nam Kỳ mới là yếu tố mang tính quyết định trong việc tạo ra “hiện tượng Kim 
Định”  

Nam Kỳ là nơi mà vào đầu thế kỷ XX từng có một công t  Bạc Liêu  ắm máy bay để đi thăm 
đồng (lúc ấy cả nước chỉ có hai ngư i có máy bay riêng là vua Bảo Đại và công t  Trần Trinh Huy), 
còn nay thì có nh ng nông dân “Hai Lúa” to gan dám tự mình chế tạo máy bay (như Lê Văn Danh, 
Trần Quốc Hải ở Tây Ninh)  Kim Định học được ở họ lối  ư duy p   g k oá g,  á    à   xử    g 
độ g  à  ạ   dạ , “dá   g ĩ dá  là ”. 

Nam Kỳ lại là nơi ở  a Đất T ; mà ngư i trí th c như Kim Định càng ở  a Đất T  bao nhiêu thì 
 ấ  lò g  à           ướ g     guồ   à g  ạ    ẽ bấy nhiêu  

Nam Kỳ th i Kim Định còn là mảnh đất tư bản tự do  Cái chất “tư bản tự do” này nếu đặt trong 
môi trư ng  hương Tây thì  ẽ  hát triển mạnh  u hướng quốc tế mà coi nhẹ dân tộc quốc gia; nhưng 
nếu đặt trong môi trư ng  hương Đông thì ngược lại, lại  ạo đ  u k      o      p á   uy           
quố  g   dâ   ộ . 

T ng hợ  của tất cả năm điểm mạnh ấy đ  làm nên ba thành công lớn, c ng là nh ng đóng 
gó  của Kim Định  

2.2. Thành công và đóng gó  lớn th  nhất là trên lĩnh vực hoạt động nghiên c u khoa học, Kim 
Định là ngư i đi ti n ph ng tr ng việc tìm kiếm những giá trị tinh th n đ c th  c a  ân tộc. 

Trong một bài viết công bố năm 200  nhân dị   0 năm ngày thống nhất đất nước [Trần Ngọc 
Thêm 200 ], chúng tôi đ  nhận  ét rằng  he Tư bản Chủ nghĩa hình thành trước ở khu vực  hía Tây, 
nên mang đậm nh ng giá trị đ  định hình của văn hóa  hương Tây là  o   rọ g  á   â , p á   uy 
dâ    ủ và p     ế  K  ô g áo. Phe X  hội Chủ nghĩa thì hình thành muộn hơn ở khu vực  hía Đông, 
nên tư tưởng của K  Mar  c ng với kinh nghiệm của V I  Lenin, được thực hiện bởi I V  Stalin và Mao 
Trạch Đông đ  kết hợ  với nh ng giá trị c  truy n của văn hóa  hương Đông mà thành ba cột trụ là 
 o   rọ g  ộ g đồ g,  ập  ru g quy   lự  (“chuyên chính vô  ản”), và đ    o  ô      luậ   Bởi vậy mà 
ở các nước X  hội Chủ nghĩa trước đây không có chỗ đ ng cho các tư tưởng dân tộc, nếu có  ẽ lậ  
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t c bị coi là “dân tộc hẹ  hòi” (Nguyễn Ái Quốc đ  từng bị Quốc tế Cộng  ản  hê  hán như thế)  Bởi 
vậy mà trong khi ở mi n Nam, T ng thống họ Ngô v n    dụng trang  hục khăn đóng áo dài trong 
các dị  quốc lễ, thì cán bộ mi n Bắc giai đoạn này lại d ng bộ “đại cán” của ngư i Tàu! 

Chính trong bối cảnh ấy mà ở mi n Nam giai đoạn 1   -1 7  đ  có nhi u ngư i quan tâm 
nghiên c u văn hóa dân tộc như Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Duy Cần, Toan Ánh, Lê Văn Siêu, Kim 
Định    và đ   uất bản được nhi u công trình nghiên c u văn hóa dân tộc có giá trị  Trong khi đó, ở 
mi n Bắc giai đoạn này duy nhất chỉ có ngành khảo c  học gặt hái được nhi u thành công trong việc 
tìm v  cội nguồn, còn nh ng công trình nghiên c u văn hóa dân tộc tương tự như của các đồng 
nghiệ  mi n Nam thì hầu như vắng bóng. 

Trong  ố nh ng tác giả vừa nêu, Kim Định đ  n i lên một cách khác thư ng, n i lên như một 
hiện tượng đặc biệt  Với thành công này, không ai có thể  hủ nhận rằng ông là một ngư i có tinh 
thần dân tộc đầy nhiệt huyết trong  ố nh ng ngư i yêu nước, yêu dân tộc  

2.3. Trên lĩnh vực tư tưởng học thuật, với tất cả nh ng thuận lợi và khó khăn vào th i đại của 
mình, trên cơ  ở nh ng tư liệu và tài liệu chưa  hải là nhi u, Kim Định đ  đưa được cái tinh thần 
 hóng khoáng “dám nghĩ dám làm” của ngư i Nam Bộ vào trong nghiên c u khoa học để đề xu t 
những nhận định khái quát r t mạnh bạ , r t ti n ph ng, và, tuy còn ch a nhi u  ai lầm mang 
tính bộ  hận, nhưng về cơ bản và tr n những nét tổng thể thì c  thể n i  à đúng hướng  Đó là 
nhận  ét v  vai trò và đ ng g p c a văn h a  ách Việt đối với văn h a Trung Hoa. 

Nh ng nhận định này đ  gó  công khai  hóng, giải thoát ngư i Việt khỏi th  tư duy nô lệ coi 
cái gì c ng từ Trung Hoa mà ra; chúng trở thành nguồn cảm h ng và động viên cho rất nhi u ngư i 
tiế  tục bỏ công   c đi theo hướng này  Đó là thành công và đóng gó  lớn th  hai của Kim Định  

2.4. Thành công và đóng gó  lớn th  ba của Kim Định là trên lĩnh vực  hong trào  Trong hơn 
30 năm (1 6 -1  7), với nh ng   c chống  há d  dội từ nhi u  hía, nhưng Kim Định đ  không chỉ 
nghiên c u một mình, mà ông đ  khởi tạ  ra được một ph ng trà  nghi n cứu văn hóa Việt, tư 
tưởng Việt   , ông đ  khơi gợi   n được  òng   u nước,   u  ân tộc tr ng một phạm vi rộng  ớn 
trí thức và  ớp trẻ  Hội An Việt tại Vương Quốc Anh (do ông V  Khánh Thành thành lậ  năm 1 82), 
Hội An Việt toàn cầu,  hong trào H ng Việt là nh ng minh ch ng  

Đúng như GS  Trần Văn  oàn, nguyên trưởng khoa triết học tại Đại học Quốc gia Đài Loan, đ  
nhận  ét: “Từ các tiểu bang bên Mỹ, cho tới các nước tại Âu Châu, từ Gia N   ại cho tới Âu Châu, 
nơi đâu c ng có  hong trào H ng Việt hấ  d n cả ngàn ngư i  Thật là một hiện tượng chưa từng 
thấy”  “Có thể nói mà không  ợ lịch    chê bai, cụ Kim  ịnh có lẽ là một ngư i trí th c Việt duy nhất 
có thể gây lên một ảnh hưởng như vậy” [Trần Văn  oàn 1  7]  Là ngư i khá gần g i với GS  Trần 
trong định hướng nghiên c u (nên được ông m i làm một trong năm thành viên nòng cốt của Ủy ban 
Nghiên c u Tư tưởng Việt [Trần Văn Đoàn 1   ]) và c ng gần g i với GS  Trần trong cách đánh giá 
v  Kim Định, tôi chỉ có thể  in ký thêm một ch  vào nhận định rất  ác đáng của ông  

Đóng gó  này của Kim Định là vô c ng lớn lao  Nếu chỉ đơn thuần là một trí th c, một nhà giáo, 
một nhà khoa học thì không dễ gì làm được  Đóng gó  đó rất đáng tôn vinh, ca ngợi và noi theo  Khơi 
gọi lên được tinh thần yêu nước ở mọi ngư i, thì cái tinh thần ấy ở ngư i khởi  ướng  hải lớn gấ  
chừng nào  Khơi gọi lên được nhiệt tâm của nh ng ngư i khác, thì cái nhiệt tâm ấy ở Kim Định  hải 
lớn biết chừng nào! 

3. Những điểm yếu và những hạn chế của Kim Định 

3.1. Nh ng cơ  ở làm nên các điểm mạnh của Kim Định vừa nêu trên c ng chính là nơi bắt 
nguồn nh ng điểm yếu của ông  

Th  nhất, việc Kim Định đ  ở x  đấ     trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, mọi thông tin (kể 
cả thông tin khoa học) bị ngăn chặn, thành ra rất    ếu   ố      ư l  u, lại cộng thêm đối tượng nghiên 
c u là môn  r ế   ọ   rừu  ượ g rất dễ khiến ông  a và  tư biện. 
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Th  hai, thậ  niên 1 60 là lúc mà ở Sài Gòn gần như có một “ hong trào” nghiên c u v  triết 
Việt với  ự tham gia của một  ố ngư i tự học triết, thậm chí là không chuyên v  triết như 
Nguyễn  ăng Thục, Hồ H u Tư ng, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Công Thiện, B i Giáng, v v  
[Trần Văn  oàn 2000]. Mô   rườ g    ếu   uyê   g   p này cộng với việc  à    g    ô  g áo 
(động, coi trọng  hong trào) là nh ng lý do d n đến khả năng  àm giảm tính kh a học,  àm phai 
nhạt tính nghi m túc hàn  âm,  àm nả   inh tính  ễ  ãi,  ãng mạn ở Kim Định, một ngư i mặc d  
đ  được đào tạo triết học một cách bài bản  

Th  ba, việc Kim Định thụ hưởng một n n giáo dục Tây  hương tại đất  hương Tây cộng với 
văn hóa Ki-tô giáo tạo nên   ấ          p ư  g  ây quá  ạ   rất dễ khiến ông  inh ra cực đ an. 

Th  tư, việc Kim Định nghiên c u triết học (liên quan đến  ư  ư  g), nghiên c u văn hóa (liên 
quan đến dâ   ộ ), cộng với hoạt động  hong trào (liên quan đến qu     ú g) rất dễ khiến ông bị 
hiểu lầm là  àm chính trị. 

Bốn điểm yếu vừa nêu đ  d n đến hậu quả là các công trình nghiên c u của Kim Định mắc 
 hải ba hạn chế: (a) Dễ d i, l ng mạn, tư biện; (b) Cực đoan; và (c) Mang màu  ắc chính trị  

3.2. Hạn chế th  nhất trong các công trình nghiên c u của Kim Định là tính  ễ  ãi,  ãng mạn 
và tư biện. 

Đây chính là hạn chế lớn nhất mà các nhà khoa học thực  ự khó có thể chấ  nhận được  Và 
đây c ng là lý do chính đáng d n đến  ự  hản  ng và quay lưng của nhi u ngư i trong giới khoa 
học  Từ  hản  ng d n đến mỉa mai châm chọc quá đà chỉ là một bước ngắn  Bài “   “ uy    ử g  ” 
K   Đị    à  á     ,  à g p á  “ uy    ử  ọ ”         ?” của Tạ Chí Đại Trư ng đăng trên mạng 
talawas.org ( au đăng lại trên tạ  chí Xư   à   y  ố 377, 378) tuy ch a đựng cái  ự mỉa mai châm 
chọc (đáng tiếc là rất không nghiêm túc!) ấy ngay từ trong tên bài, nhưng một  ố  ự kiện mà ông    
gia họ Tạ đưa ra  hê  hán không  hải là  ai  

Nh ng  uy luận kiểu như ngày giỗ t  H ng Vương mồng 10 tháng 3 được đọc thành “Tam 
Miêu và Bách Việt”, vì “Tam Miêu là tháng 3, còn Bách Việt là mồng 10  Mư i là  ố chẵn [chục nên] 
có thể thay  ố chẵn trăm” ( r ế  lí  á  đ   , mục “VII  Việt H ng”) rõ ràng là quá l ng mạn  Hoặc từ 
khẳng định “ngư i Việt từng cư trú trên khắ  đất Tàu” d n đến khẳng định  ông Di (t  tiên ngư i 
M n Châu, Tri u Tiên) là một chi của Việt; mặt khác, Kh ng T  theo Nghiêu Thuấn, mà Thuấn là 
ngư i  ông Di, cho nên kết luận  ách Kh ng T  là của Việt cả (P o  ượ g đẹp   ấ   ủ        ộ ) [Tạ 
Chí Đại Trư ng 2008] thì rõ ràng là quá dễ d i  

Không c  gì Tạ Chí Đại Trư ng, Hà Văn Th y c ng chỉ ra nh ng trư ng hợ  mà khi hăng hái 
quá đà, Kim Định đ   a vào tư biện, d n tới  ai lầm  Quá  ay  ưa với  hương  há  của mình, ông đ  
viết cả một cuốn  ách “Lo    à   đồ   uyế ” giảng giải v  thành C  Loa chín vòng, hình trôn ốc là 
biểu trưng tuyệt v i của văn hóa Việt  Khi khảo c  học  hát hiện thành chỉ có hai vòng do An Dương 
vương  ây, còn vòng th  ba do M  Viện đắ , hóa ra không nh ng không có chín vòng thành mà chả 
làm gì có cái thành hình trôn ốc [Hà Văn Th y 2011]  

Ngay trong bài viết tưởng niệm Kim  ịnh vào năm ông ra đi (1  7), Trần Văn Đoàn có viết một 
câu khiến tôi  hải  uy nghĩ m i: “Kim  ịnh vượt  a Trần   c Thảo trong l nh vực  uy tư và trong tinh 
thần ái quốc, c ng như  ự nhiệt tâm của kẻ  ỹ” [Trần Văn  oàn 1  7]  Tôi cho rằng với cụm từ “vượt 
 a Trần   c Thảo” này, GS  Trần Văn Đoàn vừa có ý khen, nhưng c ng vừa có ý “chê khéo” học giả 
họ Lương  Khen là khen cái tinh thần  uy nghĩ độc lậ , đôi khi có thể đi ngược lại với  ố đông (đi u 
mà đáng tiếc là còn yếu ở Trần   c Thảo: Trần   c Thảo nghiên c u triết học Mar  và hiện tượng 
học đ u là nghiên c u theo  hong trào, theo “mốt” mang tính th i đại)  “Chê khéo” Kim Định là tuy cụ 
có  uy nghĩ độc lậ , nhưng cái  uy nghĩ ấy nhi u khi lại quá dễ d i, vượt  a Trần   c Thảo là ngư i 
viết rất bài bản, hàn lâm    một chỗ khác trong chính bài này, ông viết rõ hơn: “tôi tuy khẳng định triết 
học của cụ,  ong c ng  hê bình tính chất thiếu nghiêm túc và quá l ng mạn trong n n triết học An Vi 
của cụ” [Trần Văn  oàn 1  7]  Trong “      r ế  luậ   ập”, giáo  ư Trần đánh giá cụ thể hơn n a: 
“Ngay các tác  hẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn  ăng Thục, Kim  ịnh c ng đ u vướng vào 
nh ng lỗi lầm căn bản như    ếu      ố g, p â   í   rờ  rạ , lý luậ     ếu  ữ g     , đô  k   
 âu   uẫ ,  ử l  u     ồ, vân vân” [Trần Văn  oàn 2000]. 



 

20 Tọa Đàm Về Việt Nho Và Triết Lý An Vi Của Triết Gia Kim Định                  www.vietnamvanhien.net 

 

Cái tinh thần năng động “dám nghĩ dám làm” Nam Bộ thì quý thật, nhưng d  là để tư duy triết 
học  áng tạo ra triết Việt hay để thực hành kỹ thuật chế tạo ra máy bay, đ u cần  hải có một cơ  ở lý 
luận v ng chắc mang tính hệ thống chặt chẽ,  hi mâu thu n như nhau  

3.3. Hạn chế th  hai trong các công trình nghiên c u của Kim Định là tính cực đ an. 

Như đ   hân tích ở trên, việc Kim Định được thụ hưởng một n n giáo dục Tây  hương tại đất 
 hương Tây cộng với văn hóa Ki-tô giáo đ  tạo nên trong ông chất văn hóa  hương Tây quá mạnh  
Một ngư i ủng hộ ông rất mực, trong một bài viết đăng trên trang mạng “An Việt toàn cầu” c ng  hải 
thốt lên rằng: “L i văn trong  ách [của Kim Định] ch a đầy tinh thần yêu nước mà cái gì Việt Nam 
c ng nh t, và tôi  ợ quan niệm quá  ự  đo   thì rất khó dung nạ  trong các nước tự do  hương 
Tây” [Lê Hùng 2012]. 

Trong cuốn “     lý  ố  guyê ” (và nhi u nơi khác) Kim Định từng viết rằng “hễ mình chống đối 
cái gì thì cuối c ng  ẽ  a vào cái đó, trong triết quen gọi là nhị nguyên” (     lý  ố  guyê , mục XIII)  
Bản thân Kim Định trong tư duy nghiên c u, cả đ i luôn có nhận th c rất đúng v  vai trò tối thượng 
của  ự “quân bình”, luôn có ý th c rất rõ v  vai trò của tỷ lệ “tham thiên lưỡng địa”, luôn có chủ 
trương hành động hướng tới “thái hòa”, luôn mong muốn thông qua con đư ng “an vi” để tạo nên “An 
Việt”, thế nhưng nhi u kết luận khoa học của ông lại quá cực đoan  

3.4. Hạn chế th  ba của Kim Định là ông để cho các công trình nghiên c u của mình mang 
màu   c chính trị, còn trong cuộc đ i thì để ngư i ta cho rằng ông “ àm chính trị”  

Làm chính trị ở m c cao nhất là tìm cách tác động đến  ư  ư  g của một dâ   ộ  nhằm tạo ra 
một p o g  rào qu     ú g rồi vạch ra đườ g lố  mà d n dắt họ  Như chúng tôi đ   hân tích ở trên, 
 ự đan  en và hội tụ của nh ng hoạt động khác nhau mà Kim Định đ  thực hiện trong cuộc đ i đ  
tạo nên một th  rất giống với việc “làm chính trị”: Ông nghiên c u triết học là cái liên quan đến  ư 
 ư  g, ông nghiên c u văn hóa là cái liên quan đến dâ   ộ , ông tạo nên các  hong trào là cái liên 
quan đến qu     ú g. 

Quan sát các tác phẩm của ông, một  ố ngư i cảm thấy cái “màu  ắc chính trị” bao 
tr m hình như là             ố g  ộ g. Lê H ng nhận  ét rằng “Kim Định thư ng lấy cái Duy Vật 
cộng  ản ra diễu cợt nhi u nhất” [Lê Hùng 2012]. Theo Tạ Chí Đại Trư ng thì “Bị đẩy ra khỏi nước, 
Kim  ịnh t c giận, căm th  ngư i cộng  ản” [Tạ Chí Đại Trư ng 2008]  Chúng tôi đ  th  thống kê, 
chỉ trong một cuốn “     lý  ố  guyê ” (bản có b   ung)[2], đ  có  8 lần tác giả nhắc đến từ 
“cộng  ản”  Nếu bỏ ra một bên nh ng từ ng  mang tính mỉa mai giễu cợt, thì có thể thấy ông 
chỉ đơn thuần coi đó là một mảng tài liệu thực tế được đưa ra  hân tích dưới ánh  áng lý 
thuyết của mình  

Trong  uốt cuốn “     lý  ố  guyê ”, Kim Định đ  chỉ ra rằng ngư i cộng  ản đ  đúng khi 
nhìn ra được vai trò của dân chúng nên không nh ng đ  d ng “tiếng dân” (ngôn ng  bình 
dân) để tuyên truy n, mà còn trao vào tay thợ thuy n quy n l nh đạo (mục VI)  Theo Kim 
Định, ngư i cộng  ản đ  “độc quy n chuyên chế”, “nghi kỵ tự do”, nhưng ông lại tỏ ý đồng 
tình: “nghi kỵ là  hải, vì nếu ai c ng đòi tự do tự trị cả thì làm  ao t  ch c    hội cho mạnh 
được” (mục XI)  Kim Định chỉ ra rằng  ở dĩ “Trung cộng, Việt cộng” đ  thắng thế là bởi, thay 
vì chỉ dựa vào thợ thuy n như cộng  ản  hương Tây thì họ d  biết dựa vào thôn dân: “Mao 
    có lý vì đ  gi  được y nguyên cái lương tri lành mạnh của thôn dân mi n Giang Nam” mà 
“Tây Âu gọi  ự thành công này là một  ự Tàu hóa cộng  ản (sinisation du coummunisme)”  
“Thôn dân (trước kia là Viêm Việt) có một n n triết lý đặc trưng rất ơn ích cho con ngư i và 
nh  đó đ  trở thành một   c mạnh ghê gớm không một bạo lực nào có  thể đàn á  được”  
Chính là nh  biết “đi  át dân, đúng hơn là ở ngay trong lòng dân” mà ngư i cộng  ản đ   hát 
động được tinh thần yêu nước của dân chúng, “đoàn kết để đánh bật ngoại bang”  Trong khi 
“ hía quốc gia chỉ là mấy nhóm chính trị tuy thành tâm     nhưng thiếu hẳn triết lý”, “ý th c thì 
lại là Tây: lơ mơ như thế     thì có thua cộng  ản c ng là chuyện bình thư ng” (mục XV)  

D  đúng hay  ai, thì nh ng  hân tích như thế – trong hoàn cảnh thông tin một chi u, rất 
thiếu thốn v  tư liệu c ng như thực t iễn – thực  ự là nh ng cố gắng  uy tư khách quan của 
một ngư i làm khoa học  
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Cuối c ng, nếu nói rằng Kim Định “làm chính trị” (để  hủ định nh ng đóng gó  của ông) 
thì  hải chỉ ra được ông thuộc  he  hái nào? Nhưng đi u đó là không thể: “Làm chính trị” 
kiểu gì mà đ ng ở gi a nh ng làn đạn đến từ mọi  hía? Sau năm 1 7 , tên ông từng bị đưa 
vào danh  ách 10 tác giả bị cấm đọc ở Việt Nam  Nh ng ngư i  ế  mình vào  hái “quốc gia” 
thì “đánh” Kim Định từ trong nước (trước 1 7 ) ra đến nước ngoài ( au 1 7 )  Còn nh ng 
ngư i đồng đạo với ông thì đ  giam lỏng ông trong nh ng năm cuối đ i tại một nhà tu ở nước Mỹ  
“Học trò muốn gặ  ông  hải giả  in  ưng tội để hỏi thêm v  triết lý, trong  ự ch ng kiến của ngư i 
giám  át  Lúc bị đột qụy, bất tỉnh, máy tính của ông bị mất, trong đó có ch a hơn mư i tác  hẩm đ  
viết  ong hay chưa hoàn tất để ch   uất bản” [Hà Văn Th y 2011]  “C   úy duy trì n n Văn hoá Việt 
Nam trong cộng đồng hải ngoại và việc làm cuả Linh mục Kim Định trên  hương diện văn hoá đ  bị 
hiểu lầm là ngư i làm chính trị, đi u mà Giáo hội Thiên chúa giáo không muốn các vị tu  ĩ công khai, 
 ợ động chạm, hiểu lầm” [Lê Hùng 2012]. 

Đến đây thì việc Kim Định có “làm chính trị” hay không, có viết  ách theo chỉ thị của một 
 he  hái nào hay không thiết tưởng đ  đủ rõ: Là ngư i theo chủ thuyết Plato, hẳn ông muốn 
có một đất nước tuyệt v i  Bởi vậy, “tham vọng chính trị” thì có thể có, còn “mưu đồ chính trị” và 
“làm chính trị” thì chắc là không  Ông là một học giả không theo  đảng  hái nào  Cái “lỗi” từ 
 hía chủ quan là đôi khi ông đ  để cho một  ố ngư i lợi dụng, là ông đ  “tạo đi u kiện” để từ 
 hía khách quan ngư i ta vô tình hoặc cố ý “quy tội” cho ông là làm chính trị!  

4. Cơ hội, thách thức và những trách nhiệm của chúng ta 

4.1. Hiện nay, chúng ta đang  ống trong kỷ nguyên  oà    u  oá  Khi mà yếu tố quốc tế gia 
tăng thì yếu tố dân tộc, quốc gia có nguy cơ bị  uy giảm  Chính trong bối cảnh ấy mà vai trò của     
    dâ   ộ  đang được chú trọng hơn bao gi  hết  

Kỷ nguyên toàn cầu hoá là kỷ nguyên của k o   ọ  k    uậ   Khi mà yếu tố khoa học kỹ thuật 
gia tăng thì yếu tố con ngư i có nguy cơ bị lấn át  Chính trong bối cảnh ấy mà vai trò của         nói 
riêng và   ấ    â      nói chung đang được đ  cao  

Giới trẻ Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật mang tính toàn cầu thấy 
rất rõ nhu cầu trở v  với truy n thống, với văn hóa, với dân tộc  Đó là một trong nh ng lý do giải thích 
vì  ao mà nh ng tư tưởng kiểu như của Kim Định hấ  d n họ đến thế  

4.2. Trong bối cảnh đó, nh ng gì mà Kim Định đ  viết ra và đ  tạo dựng là một di  ản có giá trị; 
nó có ảnh hưởng trong một  hạm vi công chúng trí th c khá rộng, thực  ự không thể coi thư ng  

Liên quan đến di  ản của Kim Định, chúng ta cần làm ba việc: 

(1) Đánh giá đúng Kim Định  Đây là việc dễ mà khó  Dễ, vì mọi th  khá rõ ràng  Khó, vì Kim 
Định cực đoan nên  inh ra nh ng ngư i ủng hộ và chống đối Kim Định c ng cực đoan, nhi u khi còn 
 ự  đo            í   ô g  Mà  ự ủng hộ và chống đối một cách cực đoan thì  ẽ có nguy cơ mắc 
 hải nh ng  ai lầm của chính Kim Định ở một m c độ trầm trọng hơn  Cái khó không nằm ở việc  ác 
định chân lý mà nằm ở  ự đối kháng gi a nh ng tư tưởng cực đoan ch a đựng  ai lầm ấy  

(2) Khi đ  đánh giá đúng rồi thì với nh ng gì là đóng gó  của Kim Định, chúng ta cần giới 
thiệu, phát hu   Cái cần giới thiệu ở đây là ý tưởng  ác định nh ng đóng gó  của văn hóa Bách Việt 
trong n n văn hóa chung của Trung Hoa (việc này lần đầu tiên đ  được chúng tôi thực hiện vào năm 
1   , khi đưa   cuốn  ách của Kim Định vào danh mục “Tài liệu tham khảo” trong bản in chính th c 
cuốn “                      ” do Trư ng Đại học T ng hợ  T   Hồ Chí Minh  uất bản,    hình 1)  
Cái cần  hát huy ở đây trước hết là một ý th c dân tộc lành mạnh trên cơ  ở một tinh thần đoàn kết 
rộng r i mọi ngư i Việt Nam trong và ngoài nước,  ế  lại quá kh , c ng gó  công   c hướng đến 
tương lai  
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Hình 1:  rí    r  g      uố  “                      ” (1995) 

(3) Và với nh ng gì chưa rõ ràng, chưa chính  ác ở Kim Định, chúng ta cần  hải kiểm chứng, 
cụ thể h a và chính xác h a  Với nh ng  ai  ót, hạn chế của Kim Định, chúng ta cần  hải uốn n n, 
chỉnh  ửa  Công việc này cần tiến hành một cách chu đáo, thận trọng, với  ự gó    c của nhi u 
ngư i  

Từ  hía mình, chúng tôi đ  chỉnh   a và ch ng minh quan niệm v  nguồn gốc Đông Nam Á 
(không  hải Việt Nam) của triết lý âm dương và đ  trình bày thành công tại Hộ     o quố   ế    Dị   
 ọ    ờ    o kỳ t  ch c tại Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) tháng 10-2011 [x.: Khoa Văn hóa học 
2011]  Các quan niệm cực đoan cho rằng Dịch học, Nho học Trung Hoa là của ngư i Việt đ  được 
chúng tôi đi u chỉnh và chỉ ra là có hai con đư ng  hát triển của triết lý âm dương; có  ự tích hợ  
văn hóa  hương Bắc với văn hóa  hương Nam trong Nho giáo nguyên thủy [Trần Ngọc Thêm 
1996/2004: 118-121, 481-  3]  Tương tự, tương quan “văn hóa nông nghiệ  / văn hóa du mục” đ  
được chúng tôi  hát triển thành lý luận v  ba loại hình văn hóa trọng tĩnh, văn hóa trọng động, và văn 
hóa trung gian [Trần Ngọc Thêm 200 ], v v  

Thiếu  ự thận trọng, cái dễ d i của Kim Định  ẽ có nguy cơ không nh ng không được chỉnh 
  a mà còn có thể bị nhân lên  Câu chuyện “ gườ        ào  ướ   àu  rướ ” là một ví dụ  Nếu nói 
đơn giản rằng ngư i nguyên thủy  au khi  hát  inh tại châu Phi đ  men theo b  biển đi v   hía 
Đông, tới Đông Nam Á thì rẽ ra làm hai nhánh, một nhánh đi lên  hía Bắc, nhánh kia rẽ  uống  hía 
Nam, thì hầu như không có gì  hải bàn, c ng không cần  hải viện d n đến nh ng nghiên c u di 
truy n học để ch ng minh  Song nếu nói như Kim Định hoặc “ gườ       vào nước Tàu trước”, hay 
như một ngư i  hát triển Kim Định rằng “con đư ng ven biển  n Độ đ  đưa ngư i ti n    tới      
Nam rồi từ Vi      , ngư i Việt c  đi lên khai  há  ru g  uố ” thì lại không chuẩn  ác; đơn giản là 
vì vào lúc đó (khoảng 7-8 vạn năm trước, lúc ngư i nguyên thủy từ châu Phi di cư đến Đông Nam Á 
rồi rẽ lên Đông Bắc Á) thì làm gì đ  có “Việt Nam” với “Trung Quốc” hay “nước Tàu”? Làm gì đ  có 
“tộc Việt” hay “tộc Hoa”? Kể cả “ngư i Việt c ” lúc ấy c ng chưa h  có  Gán ghé   ai lệch v  tọa độ 
gi a chủ thể với không gian và th i gian diễn ra  ự kiện như vậy  ẽ có nguy cơ kéo theo nhi u kết 
luận  ai lầm khác, kiểu như “Không chỉ  ách Dịch mà ngay cả ngôn ng  ngư i Trung Hoa đang d ng 
c ng là  ản  hẩm của tộc Việt”  Theo kiểu  uy luận đó, ngư i  n Độ, ngư i A-rậ , ngư i châu Phi 
đ u có thể nói rằng họ “đến khai  há và cư trú ở Việt Nam và Trung Quốc” trước ngư i Việt và ngư i 
Hoa! 

Đóng gó  thực  ự của Kim Định không  hải ở nh ng khẳng định cực đoan như thế, mà là ở 
việc khai  hóng, giải thoát ngư i Việt khỏi th  tư duy bị trói buộc  Vào th i của Kim Định, căn bệnh 
đ  cao một chi u văn hóa Trung Hoa là tư duy nô lệ, phát ngôn dễ d i là đáng trách  Còn vào th i 
điểm hiện nay – 1  năm  au khi Kim Định đ  ra ngư i thiên c , nh ng đóng gó  của ông cần được 
đánh giá một cách bình tĩnh, khoa học, khách quan để  hát huy nh ng gì có thể  hát huy được, trong 
nh ng  hạm vi và theo nh ng cách th c  h  hợ   Nh ng hạn chế của ông cần được rút ra làm bài 
học để tránh lặ  lại trong nh ng nghiên c u khoa học v   au  Tinh thần khoa học, khách quan đòi hỏi 
 hải tránh không chỉ việc p ê p á  ô g  ộ   á    ự  đo  , mà cả việc     gợ  ô g  ộ   á   quá đà. 
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Cần coi chừng quả lắc  au khi đ  lắc quá m c  ang tả  ẽ rơi vào trạng thái ngược lại là vượt khung 
v  bên h u! 
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IV.- Phần Bốn: Góp ý của một thành viên An Việt hải ngoại 

(Sau khi nhận được Hình ảnh và Nội dung cuộc Toạ đàm ) 

I.-Vào đề 

Kính Ông Vũ Khánh Thành, 

Tôi xin cảm ơn Ông đã chuyển cho xem hình ảnh quang cảnh buổi “ Tọa Đàm về công 

trình của triết gia Kim Định “ cũng như nội dung hai bài thuyết trình của Ông Hà Văn 

Thùy và của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm đọc tại Văn Miếu Quốc Tử  Giám Hà Nôi. 

Việc này làm cho chúng tôi rất vui mừng, vì sự liên hệ này cũng làm cho những thành 

phần trong Dân tộc chúng ta ngày một hiểu nhau và sẽ gần gủi nhau hơn. Đây là bước 

đột phá đầu tiên rất hệ trọng.  Tôi nghĩ khi đi vào lòng Dân tộc, Anh linh Hùng tâm 
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http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/2252-toa-dam-tuong-niem-co-triet-gia-luong-kim-dinh-nhan-15-nam-ngay-mat-cua-ong.html
http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-the-gioi/van-hoa-trung-hoa/1860-tran-ngoc-them-su-phat-trien-cua-dong-a-tu-goc-nhin-he-thong-loai-hinh.html
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24 Tọa Đàm Về Việt Nho Và Triết Lý An Vi Của Triết Gia Kim Định                  www.vietnamvanhien.net 

 

Dũng chí của Tổ tiên sẽ giúp chúng ta vượt qua được những trở ngại cũng như những 

ngộ nhận nhỏ nhặt, nhất là về phương diện Văn hoá, mà Đồng quy vào Lòng Dân tộc. 

Văn hoá còn có nghĩa là dùng lời văn để cảm hóa nhau, hầu cùng nhau trở về Nguồn 

gốc của Dân tộc, nếu không về Nguồn được, tất chúng ta không sao thoát được cảnh 

chia ly.   Sự phân hoá là Quốc nạn kinh niên, có giải tỏa được nạn này thì Dân tộc 

chúng ta mới thoát nạn trầm luân như hiện nay. Đó là khát vọng thiết tha của triết gia 

Kim Định. 

Thú thật khi được tin có cuộc Toạ đàm, tôi không mấy tin là việc làm được đàng 

hoàng và trang trọng như thế, không phải do những người chủ trì và các vị tham gia, 

mà có lẽ là do Môi trường không mấy thuận lợi cho việc bàn thảo về Đạo lý Dân tộc 

theo đường hướng của TG Kim Định, vì hai bên “Môi trường Xã hội”  và “ Đạo lý 

Dân tộc” theo Việt Nho vẫn còn khó gặp nhau. 

Thế mà cuộc Toạ đàm đã được tổ chức một cách trang trọng, với nơi tổ chức thích hợp, với 

số đông người tham dự chọn lọc và nội dung vấn đề được thuyết trình tương đối bao quát và 

có những đóng góp thẳng thắn tích cực. 

Hình thức nơi tọa đàm rất trang trọng và thích hơp, vì khi bàn về Văn hoá Việt Nam mà được 

tổ chức tại Văn Miếu  Quốc Tử Giám của một Dân tộc có gần 5000 năm Văn hiến thì rất hợp 

Tình hợp Cảnh, nhất là trong thời gian cần trở về Nguồn, vì Văn Miếu là miếu thờ Anh Linh 

của những vị Trai hùng Gái đảm đã xây dựng nên nền Văn hiến nước nhà, đã trải dài gần 

5000 năm, vì vắng bóng Trai hùng Gái đảm mà Dân tộc chúng ta mắc nạn, cầu xin Hồn 

Thiêng Sông Núi nơi đây sẽ soi sáng và độ trì cho tất cả chúng ta, giúp cho chúng ta trở 

thànhTrai hùng Gái đảm là những công dân “ Thung dung tựu Nghĩa: nan “ chứ không 

là công dân kiểu Bolchevick hay cowboy “ Khảng khái tòng vương: dị “. 

Số người Tham dự gồm nhiều thành phần khác nhau, đa phần là  những người có học vị, đã 

có công trình nghiên cứu, thuộc nhiều ngành, rất hợp với cuộc toạ đàm về công trình của 

Kim Định -  một công trình  bao quát - có liên hệ đến nhiều lãnh vực thuộc Đông, Tây, Kim 

Cổ. 

Những người tham dự gồm nhiều vị chuyên một số ngành, Đạo học có, Khoa học có, nhất là 

có Ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng CSVN khóa IX là 

thành phần cao cấp của Đảng CSVN. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nêu ra vài câu chữ Nho 

như “ Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư . . ., cũng như một số Ca dao Tục ngữ  để hướng 

dẫn cán bộ, có số cán bộ nhận lầm đó là Minh triết Hồ Chí Minh. 

Nội dụng hai bài thuyết trình đã có đính kèm ở trên, chúng tôi lắng nghe, còn bài khác và 

những góp ý của cử toạ, chúng tôi không nhận được, chúng tôi rất cảm ơn.  Chúng tôi chỉ có 

ý kiến của riêng mình như là một sự đóng góp chung của một thành viên An Việt hải ngoại để 

cho rộng đường dư luận. 

Để giúp việc tìm hiểu TG Kim Định và hiểu nhau hơn, chúng tôi cũng xin góp thêm vài ý kiến 

về con Người và Công trình của Triết gia ( TG ) Kim Định. 

II.- Con Người cô đơn đa dạng với nhiều tràng đạn xuyên Tâm 

Triết gia Kim Định theo thiển ý là một “ cô Hồng thiên ngoại: một cánh chim Hồng 

cô đơn tung bay trong cõi Trời mênh mông  ”, với một Tâm hồn dào dạt yêu thương 
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con Người và Dân tộc, với một Trí tuệ bén nhạy, cuộc sống chẳng giống ai, suốt đời 

cứ một mình một ngựa lầm lũi trong cõi Không gian mất hút và Thời gian mịt mù để 

tìm lại dấu vết xưa của Tổ tiên giống nòi, hầu mong tìm một lối giải thoát cho Quốc 

nạn và Quốc nhục.  Với tư tưởng độc đáo nhưng ngược đời, mê mãi trong hành trình 

lội ngược giòng để khai quật Mỏ Triết Việt, TG Kim Định đã gặt hái được nhiều ngộ 

nhận!.  Nhân sự tiết lộ của Ông Hà văn Thùy và Giáo sư Trần Ngọc Thêm, chúng tôi 

cũng xin góp thêm đôi lời: 

1.-Là một Lm Thiên Chúa gíáo 

Lm Kim Định không chỉ hoàn toàn chuyên chú vào việc rao giảng Thánh kinh theo 

đường lối Quốc tế của Giáo hội, lại chuyên tâm đi về Cội nguồn Dân tộc thuộc Địa 

phương Quốc gia, đây là nền tảng sự sống của Tổ tiên, của Dân tộc mình, với hy vọng 

giữ lấy cái Gốc Dân tộc, vì bỏ mất Gốc Dân tộc thì chẳng khác nào cái cây mất Rễ: 

Con  gười có Tổ có Tông 

Cái Cây có Cội, con  ông có  guồn  

Cây có Cội thì  gọn  gành xanh tốt  

 ước có  guồn thì Bể rộng  ông sâu  

Con  gười  guồn gốc từ Đâu?      

( Ca dao ) 

Nếu Dân tộc không giữ được Nguồn gốc cho vững bền thì làm sao giúp Đất nước phồn vinh,  

phỏng đóng góp được gì cho một Quốc tế rộng lớn an bình, việc đó ít ai chú ý tới. Qua sự 

dấn thân đó, Lm Kim Định được mặc nhiên coi như một người hơi đi hoang trong 

hàng Giáo phẩm Việt Nam, cũng không mấy giống như một số trí thức thường hoạt 

động trong Dân tộc xưa nay, nên cũng bị lạc lỏng bơ vơ!  

Nhiều người Kitô giáo tin Chúa Cha ở trên Trời,. . . và tìm Đạo từ nơi Xa con 

Người.  Khi tiếp xúc với Nho giáo, TG  Kim Định bắt gặp được nhiều Tư Tưởng độc 

đáo, rất nhạy cảm, đại loại như những câu: 

Thể Dụng nhất Nguyên, Hiển vi vô gián  ( Trung Dung ) : 

Thể và Dụng có cùng một Nguồn gốc, hay cách khác, Đạo ( Thể ) Đời ( Dụng ) cũng 

là Một.  Nhất Đa cũng là Một.  ( 1 ) Nhất (Đạo ) gồm nhiều Đa ( Đời ), mà trong mỗi 

Đa cũng có đủ mọi thứ của Nhất. Một thanh Nam Châm có hai cực, khi cắt ra thành 

nhiều Nam châm thì những Nam châm nhỏ bị cắt ra đều có hai cực, chứng tỏ trong Đa 

vẫn có Nhất.  Vạn vật trong thế giới hiện tượng đều được cấu tạo bởi Năng lượng từ 

Thiên Chúa, Năng lương và Vật chất cũng chỉ là Một. Do đó ta mới suy ra Đạo và Đời 

cũng chỉ là Một,( 2 ) do đó  trong bất cứ vật nào và ở đâu ta cũng có thể tìm được 

Đạo, nhờ nhận biết “ hiển vi vô gián”, nghĩa là cái hiển hiện trong Đời và cái tinh vi 

ẩn khuất của Đạo không có xa cách nhau mà liên kết chặt chẽ với nhau, cứ tìm nơi 

những cái nhỏ nhặt tầm thường trong Đời cũng có thể nhận ra có Đạo ẩn ở trong. 
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Đạo đây là “ Đại Đạo Đạo Âm Dương hoà”  hay Lý Thái cực cũng là Thiên lý hay 

Dịch lý. 

Âm là nguồn Tình u linh man mác như Nhân ái hay Bác ái hay Từ bi, 

Dương là nguồn Lý rõ ràng khúc chiết như Lý Công chính hay Công bằng hay 

Trí huệ. 

Âm Dương cũng như Tình Lý dầu hai đường cách trở nhưng có thể hòa cùng 

nhau làm Một, như Sóng và Hạt của ánh sáng, Sóng truyền theo hình sin bao 

quanh lấy dòng hạt photon truyền theo đường thẳng,( Louis De Broglie )  Sóng bao 

quanh che chở tương tự như “ Nhân “,  dòng Hạt truyền theo đường thẳng như “ 

Nghĩa “, hai thứ không thể tách rời, chẳng khác nào” Tình Lý tương tham “ , cũng 

như Bác ái và công bằng cũng chỉ là Một. 

Kitô giáo đã dạy “ Chúa ở khắp mọi nơi “, do đó nơi đâu cũng có Đạo, khiến  Đạo 

bất viễn nhân: Đạo không xa con Người, nên không cần tìm Đạo ở xa, chỗ nào chúng 

ta cũng thấy lẽ huyền vi của Đạo, huyền vi Đạo ở ngay trong các phân tử, nguyên tử, 

và vi tử tức là các cấu trúc của Vật chất. Với cái nhìn đó, ta thấy ở đâu cũng có phép 

lạ, nhất là con Người, như thế trong cái Vĩ đại có chứa cái Tinh vi, và trong cái Tinh 

Vi nào cũng đều có cái Vĩ đại. Cả vũ trụ bao la đều chứa Nguyên tử, Phân tử, Vi tử, 

trong mỗi Nguyên Phân tử còn có cả một vũ trụ bao la.  Tất cả vũ trụ này đều là công 

trình sáng tạo của Thượng Đế, nhờ thấy được cái huyền vi của Vũ trụ ở khắp mọi nơi, 

mà chúng ta linh cảm được được Thiên Chúa, Thượng Đế. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ 

đều được vận hành triền miên theo Định luật bất biến chứ không thể do Ngẫu nhiên, 

Ngẫu nhiên tất không thể có định luật, nếu không có định luật bất biến trong Thiên 

nhiên thì nhân loại đâu tồn tại được. Chỉ riêng có Kitô giáo mới được Chúa Mạc khải. 

Lại nhờ quan niệm “ vạn vật đồng nhất Thể, vạn vật tương liên: Mọi vật đều có cùng 

bản thể, nên mới có thể liên hệ cơ thể với nhau, do đó “ khi tay ta đứt thì ruột ta 

xót”, chứ không phải mối liên hệ cơ khí hay liên hệ một chiều. Các vật thể đều được 

liên hệ với nhau nhờ Tần số, vật nặng có Tần số thấp, vật nhẹ có Tần số cao, nhờ định 

luật “ Loại tụ”, mà các loại Tần số ( thích hợp)“ Đồng thanh tương ứng, đồng Khí 

tương cầu”  “ nhờ đó mà vạn vật có thể giao thoa, hội thông với nhau, và cộng hưởng 

nữa, tất cả đều do năng lượng phát sinh ra Tần số, kể cả năng lượng Tư tưởng và năng 

lượng Tình thương. 

Tất cả sinh vật trên quả đất chúng ta đều cùng chung  một môi trường sống, luôn 

được trao đổi mọi thứ với nhau, một nắm tay dơ lên cũng được truyền đi khắp vũ trụ, 

một sự ô nhiễm chốn này sẽ được chuyền đi và ảnh hưởng đến khắp nơi, sự ô nhiễm 

trong nhiều lãnh vực ngày nay đã làm cho môi trường chung nhiễu loạn, nhất là mội 

trường tư tưởng. Nhân loại đang trải nghiệm sự Ô nhiệm môi trường gây nguy hại cho 

cuộc sống chung. 

Sở dĩ có sự chia ly phân hoá là do mối liên hệ bị xáo trộn  hay bị cắt đứt, vì Bất 

Nhân và Bất Nghĩa, mối liên hệ bị ngăn cách không những tràn lan ngoài xã hội, mà 

có ngay ở trong các tôn giáo! Mối liên hệ một chiều là mối liên hệ trong chế độ Nô lệ, 

mối liên hệ hai chiều là mối liên hệ trong chế độ Dân chủ, mối liên hệ luân lưu giữa 

Thân Nho và Cành nho là mối liên hệ cơ thể trong Kitô giáo . Mối liên hệ một chiều 

đang làn tràn khắp chốn, gây nguy khốn cho nhân loại! 
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Cũng nhờ mối liên hệ cơ thể mà con người chúng ta mới đoàn kết với nhau được, 

nhưng sự dị biệt do việc sống trong môi trường khác nhau thường làm cho mối liên hệ 

lòng lẻo hay bị cắt đứt, mà con người chia cách nhau. Khi mối liên hệ bị cắt thì có sự chia 

ly phân hoá. Đó là nan để khó giải nhất của Dân tộc, vì Thù đồ mà quên Đồng quy! Đồng 

Quy nơi gốc “ nguồn Tình “ giúp con Người kết hợp, Thù đồ vì sự  khác biệt của “ Lý trí “ 

do ảnh hưởng của cuộc sống trong môi trường địa phương, có thể gây chia ly. Thù đồ “ 

mang  tính cách phân ly”  mà quên Đồng quy “ để kết hợp làm Một “ thì bị phân hoá. Có 

Suy tư theo “ Tinh thần khoa học để  phát triển bản sắc “ mà không Nghĩ lại theo “ nguồn 

Tình Tâm linh “để kết hợp lại “, thì mất cân bằng mà gây ra rối loạn.     Điều này Tổ tiên 

chúng ta đã tỏ bày trong câu “ Tính tương Cận ( Đồng quy ), Tập tương Viễn ( Thù đồ ): 

Theo Bản tính thì con Người gần nhau, nhưng theo Tập quán những nơi khác nhau thì 

con người có thể xa nhau. 

Đây là vần đề mấu chốt để giải quyết nạn phân hoá, giúp Dân tộc đoàn kết với nhau, 

chúng ta không thể coi khinh!  Vấn đề quan trọng hàng đầu của Nhân loại là “ sống Hòa 

vui với nhau “, chứ không phải “ Chạy đua Hơn Thua “  dành phần thắng bằng bất cứ 

phương tiện bất chính nào để cuối cùng sát hại nhau! 

Chỉ vì không kết hợp  được giữa Thù đồ  Riêng và  Đồng quy Chung theo Đạo lý Dân tộc, 

nên các chế độ độc tài mới nảy sinh, vì “ Khảng khái tòng Vương ( hay Đảng ) dị, mà 

Thung dung tựu Nghĩa ( công lý ) nan “, nghĩa là lấy việc đấu tranh chém giết nhau làm 

vinh quang thì “ Dễ và Mau “ hơn là lấy điều Nhân mà hành xữ theo điều Nghĩa ( Lẽ 

Công bằng ) mà sống Hòa với nhau thì khó vô cùng! Chính trị và Tà trị khác nhau ở chỗ 

đó. 

Nhân dân Việt Nam ngày nay đã tỏa ra khắp bốn phương, đã hấp thụ được những kiến thức 

khác nhau, Đông có, Tây có, tinh hoa cũng nhiều, mà cái dở cũng không ít. Vì ở Điạ phương 

khác nhau, nên những thứ đó cũng khác nhau, có khi ngược chiều nhau, như một bên nặng 

Tình, bên kia nặng Lý, nếu không biết Đồng quy vào Gốc Tình Nghĩa của Dân tộc, hấp thụ có 

chọn lọc những kiến thức học hỏi được thích hợp với Tinh thần Dân tộc, dùng Minh triết điều 

hoà nghịch lý của Tổ tiên mà tìm ra sinh lộ, nếu không làm được như thế thì cứ bị giam hãm 

mãi trong cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn”.  Đông nói Đông hay, Tây bảo Tây phải, Đông Tây cứ 

kèn cựa nhau, kết cuộc chẳng ai phải cả, cứ phân ly mà tan đàn xẻ nghé, nếu  Đồng quy để 

kết hợp được mối liên hệ chung thì trở thành sức mạnh vô địch. Trước cảnh “ Thù trong 

Giặc ngoài “ , làm cho Quốc phà Gia vong, cứ hô hào đoàn kết, cứ thuyết trình và tuyên 

cáo, tưởng thế là xong, mà quên tìm cách nối lại “ mối dây Liên hệ toàn dân” thì chỉ là lối 

hô hào suông, cứ chạy lăng xăng mà không phải là hoạt động! 

Cũng nhờ mối liên hệ cơ thể đó mà Đạo và Đời cũng chỉ là Một, hai bên đều có mối liên hệ 

hội thông nhau, nền tảng của hội thông là Bác ái, Công bằng hay Nhân Nghĩa, hay Bi Trí . 

Thông thường người ta chỉ thấy Đạo một đường mà Đời một ngả, nhưng khổ thay Đời ( 

Nghĩa ) không có Đạo ( Nhân )  thì Đời mất hướng, sống giữa Đời mà con Người chẳng 

khác nào đi trong rừng, không thấy lối ra.  Đạo không giúp Đời trong cuộc sống hàng 

ngày thì Đạo cũng bằng không. “ Đạo thực “ là Đạo gần với con Người, Đạo Nói và Đạo 

Làm chỉ là Một, nhờ vậy mà Đạo mới cứu được con Người, cứu được Dân tộc.   Những thành 

phần trong nước đang can trường đứng lên trước bao nguy nan thử thách để đấu tranh cho 

Nhân quyền và Dân chủ, đang đem Công lý của Đạo vào Đời. Còn những người Vô cảm ( 

Bất Nhân ) và Vô trách nhiệm liên đới ( Bất Nghĩa ) thì ta rõ ra họ là con người nào! 
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Việc Độc hành vào lòng Dân tộc cũng như đi Tu mà bàn về Chính trị theo tinh thần  Triết 

học là điều ít nhà làm Văn hoá bàn đến triết lý Nhân sinh, triết lý Nhân sinh là mạch sống 

của dân tộc, là nền tảng của Chính trị. 

“ Làm Người “ mà tránh bàn chuyện về con Người Tự Chủ, tự Lực, tự Cường, “ Làm Dân 

một nước ” nhất là “ những người Hoạt động Chính trị “ mà không lưu tâm đến “ Tình 

Nghĩa Đồng bào “   của Dân tộc thì quả là đã vong Thân và vong Bản đưa tới vong Quốc. 

Trong khi đó hầu hết các nhà làm Văn hoá chỉ đề cập tới Văn học nghệ thuật một cách thiếu 

nền tảng, và thiếu hệ thống, thường họ bàn  những chuyện trên trời mây, không liên hệ đến 

nhu yếu thiết thân của con người, có người làm văn hoá mà tránh bàn về chính trị, để cho 

yên thân, khỏi bị rắc rối. Ngày nay Chính trị lại bao trùm lên mọi lãnh vực, một nền chính trị 

bạo ngược đàn áp và bóc lột mọi người, phỏng mọi người có né tránh được không, phỏng 

nhà làm văn hoá tránh chính trị có được tư do đeo đuổi công trình của mình cho đến nơi đến 

chốn hay không, thường trong chế độ Độc tài, thay vì dẫn đường thì Trí thức lại buộc phải 

làm công cụ cho chế độ độc trị. Dầu sao, sống trong một chế độ dầu tốt hay xấu, người Trí 

thức không thể Vô Cảm mà không có Trách nhiệm Liên đới thích hợp !? 

Việt Nho có một hệ thống về triết lý Nhân sinh, là mạch sống của Dân tộc, có nền tảng 

Nhân quyền và Dân quyền vững chắc cũng như con Người Nhân chủ có dũng lực sống 

Hòa với nhau để xây dựng một chế độ Dân chủ có nền tảng, có khả năng mưu phúc lợi 

cho toàn dân. 

Nền tảng của Nhân quyền ở tại Nhu yếu thâm sâu của con Người, đó là  “ Thực, Sắc, Diện “ 

được gọi là Thiên Tính, vì thiếu những thứ đó thì con Người sẽ đánh mất Bản tính của mình 

được bẩm thụ từ Trời. Lý do quan trọng là không định vị được vị trí của mình  trong Trời 

Đất, nên con Người cứ phiêu bồng không biết “ nơi đâu để Đi và chốn nào để Về “. Hết Duy 

Tâm qua Duy Vật, rồi Duy Nhân, mà con Người không nhận ra vị trí con Người Nhân chủ 

của mình, thì làm sao mà làm Chủ được Vận hệ mình, Gia đính mính và Đất Nước mình! 

*Thực là nhu cầu ăn uống cũng như phương tiện nhật dụng, ăn uống không chỉ để 

nuôi thân xác, mà còn là “ Có Thực mới vực được Đạo”. Thực để trau dồi Đạo: Chân, 

Thiện, Mỹ. 

Thực là Thiên tính mà con Người không thể chối từ, không Thực là đi đời, phải nhận biết đó 

là CHÂN lý nền tảng, mà người ta thường coi khinh hay quá xem trọng, mà phải Thực sao 

cho có “ Một Tinh thần minh mẫn trong một Cơ thể tráng kiện”  .  Thực còn là dịp thường 

xuyên phải làm cho thức ăn của uống được đẹp mắt để kich thích sự tiêu hóa cũng như trau 

dồi óc Thẩm MỸ. Ngoài ra trong các bữa ăn chung hàng ngày với thức ăn chung, ngồi ăn 

chung, không những ăn cho no bụng, mà còn là dịp để các bậc Cha mẹ tập luyên cho con 

cháu biết cách thi Lễ trong bữa ăn, bằng cách biết chia sẻ với nhau các thức ăn, nhất là trau 

dồi thói quen “ Kính già yêu trẻ “. Đó là dịp trao Tình gởi Lý để trau dồi Tánh THIỆN, tức 

là lối hành xử “ phải Người phải Ta “ . 

*Sắc là sắc dục hay Tính dục trong Đạo Vợ chồng, Đạo này được tôn lên làm “ Đại 

Đạo Âm Dương hoà “.   Khi nào Vợ Chồng duy trì được sự Thương yêu, Kính trọng  mà ăn ở 

Công bằng với nhau thì mới Hoà thuận. Có “ Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn “ 

thì không những lo cho “  Nhà êm cửa ấm “ mà còn làm cho Đất   Nước phồn vinh mà sống 

vui chung. Do đó việc sống cho được “ Thuận Vợ thuận Chồng “ là điều vô cùng khó khăn và 

quan trọng, vì đây là cái “ Tổ ấm của loài Người “. 
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*Diện là Thể Diện. Diện là bộ mặt hiền lành biểu lộ ra bên ngoài, cái Thể có Lương 

Thiện thì bộ mặt Diện mới lộ ra dáng vẻ Hiền Lành, vì bộ mặt bên Ngoài là tấm gương phản 

chiếu Tâm hồn bên Trong. Muốn có cái Thể tốt thì phải thăng hoa đời sống như Tổ tiên Việt. 

bằng cách lên Non hay tìm nơi vắng vẻ như Mẹ Tiên Âu cơ trên Núi cao, xa sự náo động trần 

thế, hầu quy Tâm để tu dưỡng nguồn Tình hay lòng Nhân, và theo gương Cha Rồng Lạc 

Long như lặn dưới biển sâu cũng như tung lên không trung làm mưa làm gió để luyện Trí cho 

được chu tri, tránh phiến diện.   Có sống theo Nhân, Trí vẹn toàn thì đạt đức Dũng để thành 

Trai hùng Gái đảm. Họ là những người Nhân chủ, biết cách tự Chủ, tự Lực, tự Cường. Sống 

như thế để thăng hoa đời sống cho đạt những giá trị cao cả mà vượn lên, vượt qua những trở 

ngại khó khăn gọi là siêu Việt, như cái tên Việt của giống nòi. Những giá trị cao cả đó là 

Nhân, Trí, Dũng là ba giềng mối của Đạo lý làm Người, hay tóm lại chỉ có hai chữ Nhân 

Nghĩa, ta còn có thể gọi là Chính Nghĩa Quốc gia. Muốn làm tốt cả ba lãnh vực Thực, Sắc, 

Diện, thì mỗi người phải bắt đầu từ những chuyện tầm thường nhỏ nhặt hàng ngày mà vươn 

lên. 

Vậy Tiên Rồng không còn là chuyên hoang đường mà là chuyện thực tế làm Người hàng 

ngày qua hai Biểu tượng thăng hoa đời sống.    Ta nên rõ văn hoá của Tổ tiên là Văn hoá 

biểu tượng chứ không có trừu tượng như triết học Tây phương. 

Vì nhận biết con Người đang sống trong Thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối,  trong cái 

nhỏ có cái to, trong cái Xấu có cái Tốt, trong cái  Đơn giản có cái phức tạp, trong cái thường 

có chứa cái phi thường, nên làm việc gì cũng bắt đầu từ cái nhỏ, cái dễ, cái thường thường, 

để khám phá ra cái to, cái khó, cái phi thường, nhất là phải nhận biêt con Người là “ Qủy 

Thần chi hội: nơi hội tụ của Thánh và Quỷ “, nên phải lo tu Thân để giúp hoàn thiện mọi 

việc Làm và mọi mối Liên hệ. Đây là con đường mòn mà toàn dân, ai ai cũng đều có thể làm 

được, miễn là phải chịu khó tu Thân. Có trau dồi thường xuyên như vậy mới đào luyên được 

tam cương Nhân, Trí, Dũng, để có những Trai hùng Gái đảm hay là con người Nhân chủ, có 

Dũng lực để sống Hoà với mọi người mà cùng nhau xây dựng Đất nước. 

Về mặt Xã hội, những tư tưởng  “ Dân vi bang  bản, bản cố bang ninh : Làm chính trị phải 

lấy dân làm Gốc, Gốc có được vững mạnh, nước nhà mới yên “  cùng  thiết lập chế  độ  Bình 

sản, để xây dựng công bằng Xã hội tương đối, để giảm bớt sự bất công, đồng thời giúp 

những người không tự mưu sinh được cũng có thể sống như một con người không bị ai lấy 

miếng ăn mà cướp mất Tư do, cũng như biết cách thiết lập mọi Cơ chế xã hội cho được 

quân bình và tiến bộ là điều rất cần thiết . Nhờ tìm ra nét Lưỡng nhất tức là những đối cực 

giao hoà hay “ Âm Dương hoà “. mà thiét lập các Cơ chế  xã hội được tiến bộ và Quân bình. 

Về Chính trị thì phải điều hoà được cặp Đối cực Nhân quyền và Dân quyền. Nhân quyền 

giúp con Người có đủ Tự do và phương tiện để phát triển toàn diện, hầu  không những có Tư 

cách, khỏi làm bậy, mà còn có Khả năng Ăn nên Làm ra . Có Dân quyền mới giúp người Dân 

có khả năng và ý thức về nhiệm vụ Công dân của mình đóng góp hữu hiệu cho công việc xây 

dựng và bảo vệ nước. 

Về Giáo dục  thì phải điều hòa  được cặp đối cực thành Nhân và thành Thân. Thành Nhân 

để có Tư cách, thành Thân để có Khả năng.Muốn đạo luyện con người thành Nhân và thành 

Thân thì chương trình Giáo dục phải có đủ Kinh, Triết, Sữ, Văn: 

Kinh  để dạy Minh triết về sự sống làm Chủ, để “ Biết sống hoà  với con Người  và vũ trụ“, 

có như thế mới biết sắp xếp mọi việc từ bản Thân, việc Nhà đến việc Nước sao cho mọi người  

được hạnh phúc chung. Vì Hoà là nguồn mạch của hạnh phúc. 
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Triết phải biết Triệt để Triệt Thượng và triết Hạ và làm sao cho Thượng Hạ được giao hòa. 

*Triệt Thượng còn gọi là “ Cao minh phối Thiên “ hay “ Đội Trời “  nghĩa là phải vươn 

lên cao để tiếp cận với Trời cao tức là đấng Tối cao mà tiếp nhận Nguồn Sống và Nguồn 

Sáng, tức là Tình Nhân ái và Lý Công chính ( hay Nghĩa ) , để định vị  được vị trí con Người 

trong Trời Đất. Đó là con Người Nhân chủ không Duy Tâm, Duy Vật, Duy Nhân, để biết sống 

hoà với mọi người và cả vũ trụ theo tinh thần “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà “ 

*Triệt Hạ hay “ Bác hậu phối Địa “ hay “ Đạp Đất ” là phải khám phá vũ trụ sâu dày để 

thấy mọi vật, mọi việc cho được chu tri nghĩa là đến nơi đến chốn, tránh phiến diện mà gây 

chia rẽ, mà nhà Nho bảo là “ cách vật trí tri : thấy được mọi vật như “ nó đang là “. 

*Triệt Thượng triệt Hạ giao hòa hay được Lưỡng nhất cũng gọi là “ Ở Đời “.  Điểm khó 

khăn nhất là dàn xếp làm sao cho nghịch lý  “  Trời tròn “  và  “ Đất vuông “ được giao hoà, 

để giúp cho con  Người sống được hài hòa giữa Trời cao và Đất dày, nhờ đó mà con Người 

biết cách ăn ở công bằng với nhau, hầu sống hoà được với nhau. Cách khác là Đội Trời để 

có Nhân Nghĩa, Đạp Đất để nhận rõ thực tế nhiêu khê của trần thế, và Ở đời là liệu lý làm 

sao dàn xếp mọi vấn đề để  cho các nghịch lý ( Tình / Lý ) hài hòa với nhau mà sống hòa ở 

Đời. 

Sử để nhận rõ sự phế hưng của Đất nước, giúp kiểm chứng lại mach sống của Dân tộc qua 

các thời kỳ hưng phế như thế nào mà rút kinh nghiệm hầu sửa đổi những khiếm khuyết. Lịch 

sử chẳng qua là tấm gương phản chiếu đời sống Nội Tâm của Dân tộc, “ Con Người làm sao 

thì Bào hao làm vậy “. Con Người là đời sống Nội tâm của Dân tộc, Bào hao những hành 

động của Dân tộc tạo nên Lịch sử. Dân tộc tốt và biết sống Hoà thì lịch sử Hưng và ngược 

lại là Phế. 

Văn theo  nghĩa “ Văn dị tải Đạo “ . Văn là phương tiện chuyên chở Đạo Nhân sinh 

để giúp nhau sống hòa, chứ không tranh luận hơn thua để gây phân hoá. Nền Giáo dục mà 

thiếu Nội dung như trên mà chỉ có Văn học nghệ thuật chẳng đào tạo nên con người Toàn 

diện. Nền giáo dục thế giới ngày nay đang đeo đuổi gấp rút yếu tố thành Thân để thủ lợi cho 

nhiều. “ Thượng hạ giao tranh lợi “ mà thiếu tiêu chuẩn “ công bằng theo Đạo lý làm 

người”  thì gây loạn, vì chỉ có biết sống theo lối” Mạnh dược Yếu thua “ mà tranh  dành hãm 

hại nhau!~ 

Về kinh tế  thì phải điều hoà được hai yếu tố Công hữu và Tư hữu, không chấp nhận 

quyền Tư hữu tuyệt đối như một số nước Tư bản, cũng  không tước quyền Tư hữu sung vào 

Công hữu như  CS, mà lấy Công hữu để điều hoà với Tư hữu để thiết lập chế độ Bình sản, tức 

là xây dựng công bình xã hội tương đối để cho bất cứ ai cũng có phương tiện sống như  một 

con người có nhân phẩm, không ai lấy miếng ăn để đoạt quyền sống của bất cứ ai cũng như 

cách cai trị thắt bao tử để kìm hãm con người trong đói nghèo và ngu dốt.Vấn đề Bất công 

Xã hội đã gây nên không biết bao nhiêu tang tóc cho nhân loại. 

Trên đây là một vài nét về nền tảng của chế độ Dân chủ, theo tinh thần Việt Nho và triết lý 

An vi,  cũng là lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình, đó là “ con đường mòn của dân tộc “, Khởi đầu từ con 

Người Nhân chủ và  điểm Đến là một cộng đồng Dân tộc an vui trên bườc đường  Dựng nước 

và Giữ nước. Con đường này phải khởi đầu từ cái dễ đến cái khó, từ cái nhỏ đến cái to, từ 

Nền tảng cho đến Ngọn ngành để cho ngươi dân nào cũng có dịp và bổn phận góp công theo 

khả năng của mình, không trao phó quyền làm Người, làm Dân cho một nhóm nào, phe phái 

nào, đó  mới thực là chế độ Dân chủ. 
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Vì cứ hiểu Triết gia là người chỉ suy nghiệm về các ý tưởng mà không động đến chính 

trị, cũng như làm văn hoá là chỉ làm công tác Văn học nghệ thuật, là thứ Văn hoá 

không nền, mà không biết rõ nền tảng của Văn hoá là triết lý Nhân sinh, là mạch sống 

của dân tộc, mạch sống đó cần được thể hiện vào xã hội nhất là về mặt Chính trị để 

mưu phúc lợi chung.  Vì không phân biệt được tư tưởng về chính trị cũng như việc làm 

chính trị Công dân và Chính trị Chuyên nghiệp, mà không định vị được con người Kim 

Định ở vị trí nào, nên tô vẽ nên con người Kim Định không giống ai, khiến Kim Định 

thật khó được tiếp nhận suôn sẻ vào cộng đồng hàng Giáo phẩm trong Giáo hội cũng như 

Cộng đồng Dân tộc. 

Đối với hàng Giáo phẩm trong Giáo hội Việt Nam, tuy Lm Kim Định không bị coi 

khinh, nhưng cũng không được nhiều người ưa, có thể kính nhi viễn chi, có một số còn 

cho là lạc đạo nữa, thảm thương nhất là những ngày cuối đời! Là môn đệ của Chúa 

Yêsu, không những vui lòng lầm lũi cô hành suốt đời mà cố sống sao cho được êm xuôi mọi 

phía để tiếp tục công trình nghiên cứu riêng với hy vọng cứu con Người và Đất nước, cuộc 

sống Kim Định quả là vô cùng khó khăn, việc phải nếm thêm Chén đắng cuối đời, theo 

quan niệm của đời thường là một thương đau, nhưng theo tinh thần Kitô giáo thì giúp môn đồ 

Kim Định lại giống Thầy Chí Tôn hơn.! 

2.-Là một nhà Nho 

Là một nhà Nho, nhưng Kim Định không theo lối “ ngâm thi vịnh nguyệt, tầm  chương 

trích cú “ của hủ Nho như một số Vua quan chúng ta đã mãi mê hàng ngàn năm, làm 

cho con Người sống trong quê mùa hủ lậu, Đất nước suy đồi, mà Kim Định lại tìm về 

“ Vi Ngôn Đại Nghĩa “ bằng cách gạn đục khơi trong Hán Nho thành Việt Nho, để 

làm sáng tỏ Đạo lý làm người mà sống cho đàng hoàng viên mãn, vì không giống nhà 

Nho nào xưa nay,nên Kim Định chẳng được mấy nhà Hán Nho săn đón, thậm chí có 

nhà Hán Nho đã nói, tất cả những gì của Kim Định đều vất bỏ đi hết, vì họ không tìm 

được gì hợp với cái “ sở học Hán học”  của họ nơi Kim Định, do đó tạo nên bức xúc mà 

phát biểu như thế, thật ra họ đâu có thì giờ đọc cho hết hàng  7 ngàn trang mà hiểu công 

trình Kim Định! 

3.-Là một Giáo sư Đại học. 

Trong khi các vị ở khoa khác dạy triết Tây theo thời đại, thì Giáo sư  Kim Định lại truyền 

bá  triết Đông và nền Văn hoá với triết lý Nhân sinh  ngược dòng, các trường đại học chỉ xí 

ra cho một số giờ khiêm nhường để cho ra vẻ có Kim có Cổ, mà thực sự không mấy ai tin về 

những giá trị cho là đã quá mùa và nhất là niềm tin cố hữu là Việt Nam làm gì có Triết, có 

chăng là học mót của Tàu của Tây, nhưng Giáo sư Kim Định đã làm xoay chiều đổi 

hướng được Tâm Trí một số sinh viên  trẻ của mình về một triết lý Nhân sinh “ vừa Quê 

mùa vừa Văn minh”, vừa “ thấm nhuần Đạo học vừa hợp với Khoa học “ ngày nay, có 

khả năng sống trong giai đoạn Toàn cầu hóa. 

Trong giai đoạn thế giới đang lao đầu vào “ Thị trường chung “ ( thuộc Khoa học )  để 

kiếm lời, thì Kim Định đã cống hiến cho một “ Đạo trường chung “( thuộc Đạo học )  ít nhất 

là cho vùng Đông Nam Á, hầu  khi  ăn nên làm ra thì đừng có dại lao đầu vào việc tranh 

dành nhau bất công, gây chiến tranh đem đổ công sức của Quốc gia mình xuống biển Đông. 

Về mặt Chế độ của Quốc gia thì không hoàn toàn theo Tư bản với quyền Tư hữu tuyệt đối, 

mà cũng nhất định không theo CS tước quyền Tư hữu đem vào Công hữu, tước mất Thiên tính 
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con Người, mà Chiết trung theo Tinh thần chế độ Bình sản, nghĩa là theo tinh thần  quyền Tư 

hữu tương đối để giảm sự cách biệt Giàu Nghèo, vì đó là  nan đề cổ kim của Nhân loại. 

Trong nước có nền tảng Khoa học và kỹ thuật như chế độ Tư bản Hoa kỳ, họ đã lấy thuế Lũy 

tiến để làm thăng bằng phần nào sự cách biệt giữa Giàu nghèo, nhất là tổ chức Hạ tàng cơ 

sớ và Thượng tắng kiến trúc hài hoà, cũng như thiết lập An sinh xã hội để giúp cho ai cũng 

có đời sống xứng với nhân phẩm. Đó là sự gặp gỡ giữa  Tây và Đông do các Tổ phụ Hoà Kỳ 

khai sáng, cứ nhìn xem Cơ chế xã hội Hoa Kỳ ta thấy đượm tinh thần Dịch lý theo Việt Nho.  

Đó mới chỉ là Hướng chung mà chính chúng ta phải cùng nhau tìm cho ra kế sách phù hợp 

với tình trạng đất nước mà thực hiện.     Tóm lại giáo sư Kim Định không những truyền kiến 

thức để sinh nhai, mà còn truyền sự sống sung mãn cho Dân tộc nữa. 

4.- Là một nhà làm Văn hoá 

Triết gia kim Định không chú trọng nhiều về văn học nghệ thuật, vì đó mới chỉ là phần “ 

Nghệ thuật vị Nghệ thuật, - phần Ngọn Văn hoá -, mà phải đi cho đến tận Nền là  “ Nghệ 

thuật vị Nhân sinh “-  phần Gốc của Văn hóa -, mà nền Văn hoá phải gồm đủ cả Gốc 

Ngọn hài hoà, hầu giúp cho “ con Người được phát triển toàn diện”  để vươn lên “ những 

giá trị cao đẹp hay siêu việt như tên Việt của Tổ tiên”, hầu mọi người sống Hoà với nhau thì 

mới có hạnh phúc tương đối ở trần gian, có được “ Hạnh phúc tương đối “ Đời nay, thi  mới 

mong có “ Hạnh phúc miên viễn “ Đời sau, Đời nay mà sống trong hỗn loạn khốn khó thì 

làm sao  mà xây dựng được gì cho Đời sau? 

Những công trình của TG Kim Định đều tìm về Cội nguồn của con Người và Văn hoá Dân 

tộc, đây là nền Văn hoá Thái hòa, giúp mọi người bỏ Tà đạo, bỏ lối sống Duy lý cực đoan“ 

Tham tàn và Cường bạo “, mà theo lối sống “ Thung dung tựu Nghĩa  “ mà Hòa với nhau 

theo Đạo lý chung của Dân tộc, để  chung Lòng chúng Trí và chung Sức xây dựng con Người 

và Đất nước, chứ không dùng mưu mẹo và bạo lực dành ưu thế cho thành phần nào. 

Công trình Việt Nho và triết lý An vi của Kim Định là khai quật nền “ Văn hoá Thái hòa “ 

của đại chủng Việt, nhất là của Việt Nam, đã bị lớp bụi Thời Không vùi lấp, có Cơ cấu được 

thai nghén từ nền Văn hoá Hòa Bình, có Nội dung phong phú về triết lý Nhân sinh  và  Đỉnh 

cao của Văn hóa chỉ gồm 3 chữ ” Chí Trung hoà “ hay “ Dĩ Hoà vi quý ”. 

Trước đây, những cuốn sách về Văn hoá của TG Kim Định đều bị nhà cầm quyền Việt Nam 

cấm lưu hành, đến nay mới được Trung Tâm Minh triết tại Hà nội đem ra Toạ đàm, hy vọng 

có một ngày không xa sẽ được phổ biến sâu rộng. 

Trong tình Nghĩa Đồng bào, chúng tôi rất hân hoan đón chào và chân thành cảm ơn Ông 

Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết Hà Nội, nhà nghiên cứu Hà văn Thuỳ, 

GSTSKH Trần Ngọc Thêm cùng tất cả quý Tham dự viên buổi Toạ đàm đã bắt đầu lưu tâm đi 

về Nguồn cội của Dân tộc . Kính mong sẽ có những buổi Toạ đàm kế tiếp sâu rộng hơn để 

tìm ra Chủ đạo chung mà phục hoạt lại nền Văn Hiến bị bỏ quên của Tổ tiên, đã bao nay chỉ 

còn trơ lại cái Văn Miếu còn Nhang mà ít Khói! 

5.-Là một triết gia 

Kim Định là một triết gia vừa xuề xoà theo Văn hoá “ Nhà quê “, việc gì cũng “ Chín 

bỏ làm Mười, một Vừa hai Phải, phải Người phải Ta “, nặng Tình hơn Lý, có người 

cho là cuộc sống “ Ba phải “, nhưng chính là nhằm sống theo “ Đạo lý chung“ không 
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dành phần thắng về mình trái Đạo lý để sống Hoà với người khác, mà cũng vừa theo 

Văn minh “ Đô thị “ của Tây phương, để có những ý tưởng tuy đơn sơ nhưng không 

kém rõ ràng khúc chiết, khi nghiên cứu thì tìm dùng những tài liệu giá trị và mới nhất 

của các học giả và triết gia nổi tiếng thế giới đương thời, làm việc nghiên cứu thì theo 

phương pháp mới nhất của Tây phương, nhưng tinh thần Triết thì không chiêm nghiệm 

các ý tưởng trên trời mây như Âu Tây, mà quyết tâm tìm cho ra sinh lộ Nhân sinh của 

Dân tộc, do đó thực hiện lối triết của Tổ tiên, đó là con đường Triệt Thượng và Triệt 

Hạ. 

Triệt Thượng thì phải Quy tư vào Tâm mình, vì “ Thiên lý tại Nhân tâm “ ( 2 ) để đi 

lên đến tận nguồn Tâm linh, tức là nguồn Tình bao la và Lý công chính - nguồn gốc 

Nhân loại và Dân tộc - , qua Tiềm thức công thông -   để nhận ra Sơ các Nguyên 

tượng. Đó là con đường giúp tiếp cận với Đấng Tối cao, Thượng Đế để trau dồi Nhân 

Nghĩa. 

Triệt Hạ thì phải Suy tư để nhận rõ sự phức tạp của con Người với Nhu yếu thâm sâu 

“ Thực, Sắc, Diện “ của con Người sống trong Gia đình và xã hội hầu giúp con Người 

phát triển toàn diện như việc ăn uống đi, đứng,. . . cũng như cách “Học Ăn, Học Nói, 

Hoc Gói , Học Mở “, đến cuộc sống hòa giữa Vợ Chồng cũng như với  mọi Người 

trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là nhu yếu nền tảng về quyền Sống và quyền Tư do 

của con Người.   Mặt khác sống trong thế giới Hiện tượng, phải dùng Lý trí để nhận 

ra lẽ biến đổi không ngừng ngoài đời, mọi vật tuy tồn tại lâu mau, nhưng đều “ Có đó 

và Không đó” , mà ứng xử thích hợp, không bám chặt vào vật chất, “ coi Của nặng 

hơn Tình Người”, lấy sự chém giết làm vinh quang, lấy nanh vuốt để sát phạt nhau.    

Sống giữa nghịch lý Triệt thượng và Triệt Hạ, con Người phải đem tinh thần Nhân 

Nghĩa ứng xử với mọi Người cũng như  thực tế cuộc đời sao cho cuộc sống được hòa 

điệu với tiết nhịp chung của Vũ trụ. Đó là phương cách giúp đạt tới Minh triết.  Vậy : 

“ Triết, Triệt dã, tức là triệt Thượng và Triệt Hạ. Khi Thượng Hạ giao hòa thì mới đạt 

Minh Triết. Đây cũng là lối “ Suy Đi Nghĩ Lại “ hay ” có Đi có Lại cho Toại Lòng 

nhau “ của Tổ tiên Việt. 

Nhưng khi tiếp xúc với Văn minh Tây phương, thấy cái gì cũng huy hoàng sáng lạng 

hết, cho cách sống của Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, vì bị sống trong nghèo đói và ngu 

dốt, nên đã đánh mất lối sống Minh triết này, không biết đến con Đường Mòn của Dân 

tộc nữa, khinh khi nền Văn hoá Tổ tiên mà xa lánh. Nhưng khốn thay lại rước nếp 

sống Duy lý cực đoan về cứu nước, mà không rõ tư tưởng Duy lý cực đoạn là nguồn 

gốc của Bạo động và Bất công! CS là một trong ba tai họa lớn của thế giới, đó là chế 

độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân và chế độ CS  mà Âu châu đã cống hiến cho Nhân loại. 

Khốn thay, nhân loại bắt đầu khinh khi những cái nhỏ, hư đi từ những cái dễ, cái nhỏ 

nhặt trong cuộc sống hàng ngày, qua thói quen tật xấu. ( 2 )  Những việc nhỏ nhặt và 

đơn giản không làm xong cho tốt thì làm sao mà đòi với tới những việc to tát cao xa! 

Nhất là việc ý thức chính mình là con Người Bất toàn, vì là “ Qủy Thần chi hội: phút 

này là Thánh giây sau lại là Quỷ”, là con Người luôn luôn “đang thành “đòi hỏi   

thường xuyên cố lo “ hoàn thiện mọi Việc”  và “hoàn thiện mọi mối Liên hệ “, do 

đó phải tu Thân để cho “ Thân an, Tâm lạc”, cho “ Nhà êm Cửa ấm” và “ Đất nước 

an vui”. Việc này ngày nay nhiều người dè bỉu tránh xa,  mặc nhiên cho mình là đã 

hoàn thiện, hay viện lý là thuộc lãnh vực cá nhân việc ai nấy lo, đương nhiên xem Văn 

hoá  Cha ông như đã lỗi thời, lạc hậu, cũng như quan niệm chỉ cho người khác là 
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không tốt, đầy lỗi lầm, nhưng khốn thay sự quên này là nền tảng quan trọng bậc nhất 

của con Người, quên nó là vong Nhân, vong Thân.! 

Vì Duy lý một chiều và lối triết chiêm ngưỡng ý tưởng xa cách con Người của Tây 

phương, mà nhiều người vẫn “ Đầu chưa đội Trời ”, nghĩa là chưa tiếp cận với nguồn 

Tình nơi Tâm linh,”  Chân chưa đụng Đất “, nghĩa chưa Chu tri để biết  đến con Người 

với Nhu yếu thâm sâu của mình, cũng như những hiện tượng  luôn biến đối trong vũ trụ có 

liên quan mật thiết với con Người qua môi trường, nên “ ở Đời không yên“ , vì  còn bị bỏ 

đói khát Tâm linh và Nhu cầu nơi Thế sự, cùng cách sống hài hòa.   “Đội Trời Đạp Đất Ở 

Đời.. . .” là câu thơ hướng dẫn cách sống  Triệt thượng và Triệt Hạ cho  giao hòa để đạt 

Minh triết của Tổ tiên ta. 

Vì triệt như thế, nên nhiều vị triết gia theo Tây phương chê Kim Định là cực đoan, thiết 

tưởng ý tưởng này không chính xác, vì cực đoan là chỉ chấp nhận có một đầu mối ( đoan 

), hay cực đoan khi chỉ “ Triệt Thượng “ hay “ Triệt hạ mà thôi, còn đường naỳ  không 

những Triệt cho tới Gốc Ngọn để cho Triệt Thượng và Hạ  giao thoa hầu đạt tới “ 

Thái hoà cấp Vũ trụ”, đó là lối sống và suy tư chiết Trung đâu có cực đoan?  Không 

triệt Thượng thì bỏ nguồn Tâm linh, mất nguồn Tình, không triệt Hạ thì đụng phải 

triết lý sờ voi phiến diện, mà đoản lý Công chính. Đó là nguyên nhân của sự chia lý 

phân hoá, con bệnh trầm kha của thời đại.  Triệt Thượng và triệt Hạ có giao thoa thì 

mới đạt trạng thái Thái Hòa, mà Thái Hoà theo lối Chiết trung không phải cực đoan, mà 

là “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ để cho “ Phải Người phải Ta “. 

Khi đem Đạo lý vào Đời để soi sáng vấn đề “ Chí Nhân, Đại Nghĩa “  với “ Tham tàn 

và Cường bạo “ thì quả không là cực đoan. Đó là cách trình bày vấn đề theo lối “ Tỷ 

giảo hay Đối chiếu “ để làm sáng tỏ Đạo lý Dân tộc, chứ không chủ ý dùng biện luận 

để dành hơn thua, hay đã kích nhau,mà nói lên sự thực cho rốt ráo hai bên thì làm sao 

mà làm sáng tỏ được Đạo lý chung làm người. 

Chỉ có Duy Lý hay Duy Tình mới cực đoan.   Sở dĩ có sự hiểu lầm là do sự khác nhau 

giữa nền Văn hoá và Văn minh. một bên Văn hoá Nông nghiệp Thôn quê thì trọng sự 

hiếu hòa, nên có cuộc sống vì Tình mà xuề xoá, lấy “ mục tiêu Hòa làm Lý tưởng cuộc 

đời “, vì có Hoà thì trong đời sống Tập thể mới tạo được “ Hạnh phúc chung “, còn 

bên kia Văn minh Thành thị thì cái gì cũng phải rõ ràng khúc chiết, phải có chứng cớ 

trích dẫn từng câu, từng tiết mục từng chữ rõ ràng, để “ giúp cho rõ ràng, dành phần 

sáng sủa hơn “, đây là  chiều hướng của Cá thể đi tìm “ Hạnh phúc Cá nhân”. 

Khi tư tưởng rõ ràng và tư tưởng xuề xoà gặp nhau thì phía tư tưởng rõ ràng không 

chấp nhân phần u linh man mác, nên vô tình đánh mất hay coi nhẹ nguồn Tình, Tình 

là nền tảng làm nên con Người, nếu vô tình tất sẽ nghiêng về Duy Lý, mà Duy là con 

bệnh của Thời đại Duy Khoa học. Còn  Kim Định thì vừa nặng Tình vừa trọng Lý,  tức  

là “ hợp Nội ( Tình ) Ngoại ( Lý ) chi Đạo “, không những đượm Tình mà còn phải đủ 

Lý, chỉ có  thành phần Duy Lý khước từ phần Tình u linh man mác, cho là lãng mãn, 

do đó mà Kim Định còn được xem là “ cái gì cũng vơ vào để bị Lãng mãn”, vơ vào 

những cái không rõ ràng khúc chiết phát xuất từ nguồn Tình! 

Chúng ta nên biết đến sự khác biệt giữa nền Văn hoá Đông và Văn minh Tây, Kim 

Định đã làm rõ vấn đề đó, nhưng vẫn chưa được sáng soi, vậy chúng ta cũng có nhiệm 

vụ khỏa lấp khoảng cách đó để cho sự cách biệt được hài hòa theo lối “ Tình Lý tương 

tham “. Đây là vần đề trong đại để cho Đông Tây gặp nhau, vì Đạo  học và Khoa học 
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chỉ là Một.  Ta thấy rằng vì sống trong môi trường khác nhau mà Đông Tây khác 

nhau, nhưng sự khác nhau là nét đặc thù quý giá của mỗi bên, một bên nặng về 

Tình, bên kia thì nặng về Lý.  Có Tình tràn đầy thì mới lãng mãn, lãng mãn quá thì 

Thiên vị, mà không lãng mãn tức thiếu Tình  Người, thì thiên về Duy Lý.   Mặt 

khác, không Lý thì làm sao biết điều hay lẽ phải, thiếu tinh thần Khoa học, nhưng 

Duy Lý một chiều chi lý quá thì sinh ta chia rẽ phân ly, do đó mới phải “ Một Vừa 

hai Phải “ mới ổn. Do đó mà nhu cầu của cuộc sống Nhân loại cần phải  “ Tình Lý 

tương tham “ mới sống hòa được với nhau , nhưng muốn lập được mối Hoà khi bị 

ngộ nhận thì phần Tình bao giờ cũng phải trội hơn để không cắt đứt mối liên hệ, do 

đó mà phải trau dồi lòng Bác ái, Từ bi, Nhân ái. Tham Thiên lưỡng Địa có nghĩa là về 

liều lượng thì Tình 3 Lý 2.       3, 2 là con số rất uyển chuyển, không là con số chính xác theo 

khoa học, miễn là Tình phải nặng hơn Lý mới được. 

Triệt Thượng và Triệt Hạ đã là khó, mà không khó bằng làm sao cho cặp đối cực 

Thượng Hạ nghịch nhau giao thoa được hay làm cho Mẹ Tròn ( Thượng ) con Vuông ( 

Hạ ) được giao hòa. Tóm lại, khi Triệt Thượng vả Triệt Hạ có giao thoa thì mới Đạt 

Minh Triết, đó là vấn đề mà Viện Minh Triết Hà Nội đã và đang khổ tâm đi tìm.   Vài 

câu như “ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ưu, tiên thiện hạ chi ưu, lạc, hậu 

thiên hạ chi lạc . . . “ chỉ là vài câu về  luân lý thực tiễn của Nho giáo, chưa phải là 

Đạo lý, hay là Minh triết. Thiển nghĩ phải có Tinh thần triết học và Nghệ thuật sống Hòa 

mới đạt Minh triết được. 

Xa hơn nữa, có làm cho triệt Thượng và Hạ giao hòa giữa Hữu và Vô thuộc cấp Vũ trụ thì 

mớí mong  nối  được “ nét Tung Kim Cổ “ theo Thời gian”  và “ nét Hoành Đông Tây” 

theo Không gian, để kết thành “ Thập Tự Nhai “  hay khung Ngũ hành ( ┿ ), tức là thực 

hiện một cuộc Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ, với viễn tượng không những cứu được con 

Người, Dân tộc, mà  còn cả nhân loại nữa. Kim Định mới chỉ là người khai phá ra những nét 

lớn, còn hoàn thiện để cho khả thi phải là sự đóng góp của tất cả chúng ta. 

Có người cho đây là những thứ đã quá date rồi, đã lỗi thời, nhưng là tư tưởng sai lầm, vì  

công trình của TG Kim Định tuy rất Cũ nhưng lại rất Mới. Nhờ Cũ  nên chứa Nguồn gốc 

Dân tộc hay Minh triết của Tổ tiên từ Tiềm thức cộng thông Nhân loại, tức là Đạo lý 

Nhân sinh, “ những giá trị đó luôn tồn tại và biến mất  với con Người “, và cũng rất Mới 

vì nó phù hợp với Khoa học hiện đại, nhất là về Vật Lý vi tử, nên có hiểu biết tròn đầy, có 

khả năng giúp “ ăn nên làm ra “. Khi cuộc sống kết hợp được Dạo học và Khoa học thì 

con Người không những được phát triển toàn diện, mà còn biết sống Hoà với nhau, mới 

mong có Hạnh phúc. 

Mục tiêu của Triết Triệt Thượng và Hạ là tìm cho đến Gốc Ngọn của vấn đề để cho 

khỏi phiến diện cũng như tìm cho ra nét Nhất quán tức là Mạch lạc nội tại để liên 

kết mọi thành phần của của nền Văn hoá Thái hoà thành một Cơ thể sống động để 

truyền sức sống, với cái đích điểm quan trọng của nền Văn hoá là lo sao cho mọi 

người trở thành con người Nhân chủ, biết sống tự Chủ, tự Lực, tự Cường, để  có 

Tư cách và Khả năng. Có Khả năng thì biết việc không làm càn, gây tai họa chung, 

có Tư cách thì kiềm chế được Tham, Sân, Si của bản thân không làm bậy và nhất là 

có dũng lực để sống Hoà với người khác. Không có những con Người như thế mà 

lao đầu vào việc lớn thì không khỏi sa vào con đường Bất Nhân và bất Nghĩa.  Lịch 

sử nhân loại và nước nhà đang sờ sờ ra đó.  
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             6.- Là một Công dân 

Điểm đặc biệt nhất, tuy là một Linh mục, một nhà Nho, một Giáo sư Đại học, một nhà 

làm Văn hoá, một Triết gia, nhưng Kim Địmh không quên làm nhiệm vụ Công dân, 

nhờ đó Kim Định không ở Trên, ở Ngoài, mà ở trong Lòng Dân tộc được. Có đi 

được vào lòng Dân tộc thì mới hiểu được Nhu yếu của con Người cũng như nan đề 

của Dân tộc, nhất là phải có Nhiệt tình và Khả năng để tìm ra cách cứu con Người 

và Dân tộc. Thường một số không nhỏ Trí thức tự coi mình cao xa quá, nên ở trên và 

ngoài Dân tộc. xem mình như một ngoại nhân bàng quan, coi chính trị là việc không đáng 

quan tâm, đối với nhiệm vụ Công dân nếu làm cũng chỉ cho có lệ, được hay không chẳng 

mấy lưu tâm!   Do đó cũng chẳng mấy quan tâm đến Quốc nạn và Quốc nhục.  Qua 

những lời thổn thức: “ phải viết gấp rút chứ không kịp rồi “ trong vài tác phẩm, quả thật 

TG Kim Định rất đau đáu về  “ Giấc Ngủ công miên “ trầm kha của Dân tộc! 

Trong trang Bìa mặt sau cuốn “ Việt Lý Tố Nguyên”, TG Kim Định có ghi:  

“ Đây là công trình của một cuộc “ Khảo cổ “ khác thường,  không phải dừng lại ở 

Khảo Cổ, ở Bác Học, nhưng phóng tầm mắt ra bên ngoài, bên trên, bên dưới 

Khảo cổ, Lịch Sử, Bác Học để cố tìm ra những nét căn bản chảy ngầm xuyên qua 

Lịch sử nước nhà, những tính chất có ngay từ đầu và sẽ còn lại mãi vời Dân tộc, 

nên gọi là “ Tố “ theo nghĩa “ Bản lại cố hữu  “. 

Độc giả sẽ nhận ra lối khảo cổ như trên chiếu rất nhiều tia sáng kỳ lạ vào con 

đường chúng ta phải đi để đợi Văn minh chân thực, như thế sự quay về học lại 

Nguồn gốc Nước Nhà dưới mọi khía cạnh Văn minh, Văn hoá, Định chế, Sử Địa, 

Văn chương. . . không coi là một Khảo Cổ suông trong thư viện nữa, nhưng chính 

là giúp vào việc Kiến quốc, tìm ra và củng cố Tinh thần Dân tộc, đặt nền  tảng 

vững chắc cho Quốc học mai ngày vậy”  

III.- Điểm mạnh và điểm yếu của Kim Định 

            1.-Nói tóm lại điểm mạnh của Kim Định là Lòng Rộng Trí Sâu, đó là Trực giác bén 

nhạy với Trí tuệ sắc bén, với tấm Lòng yêu con Người, Yêu Dân tộc nồng nàn mà đơn thương 

độc mã, đem Trí tuệ soi sáng được những vấn đề bị “ lớp bụi Thời Không che phủ đã hàng 

bao ngàn năm “, đó là Điểm Mạnh thuộc Nội khởi, còn hoàn cảnh thuận lợi thuộc Ngoại 

cảnh chỉ là Ngoại khởi. Có nắm được cả Nội Khởi lẫn Ngoại khởi hài hòa mới hiểu  được 

tổng quát công trình của Kim Định. Sống trong Cô đơn suốt đời làm bia đỡ đạn từ nhiều 

phía mà vẫn vươn lên một cách dũng mạnh, Kim Định thực xứng với danh con Rồng Cháu 

Tiên hay là chàng Trai hùng của Đất Việt. 

2.- Còn điểm yếu của Kim Định là cô đơn làm việc to lớn chỉ có một mình trong cõi 

mênh mông, không có người chia phần cộng tác, lại bị lãnh đạn tứ phía, còn thêm phải vội vã 

vì sợ công việc to lớn không đuổi kịp tuổi già sùng sục theo sau, nên những luận cứ đôi khi 

còn gượng ép, vì thiếu tài liệu cùng những phát minh cần thiết, chính Kim định đã thú nhận 

như vậy, nhưng tất cả chỉ là tiểu tiết, chúng ta có thể bổ khuyết lần lần theo những phát minh 

cận đại  và đãi lọc những cái không hợp. Những cứ liệu thuộc về Tân Nhân văn cũng chỉ là 

những bàn nhún để vươn lên, có sai chạy chút nào cũng không làm sai lệch được hướng 

nghiên cứu chung, những cứ liệu khoa học rất cần thiết cho bàn nhún, nhưng cũng giống như 

chiếc bè qua sông, khi đã qua được rồi thì không cần thiết nữa. 
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Có môt ngộ nhận khác là Kim Định làm Văn hoá mà còn bàn đến Chính trị, là vì 

theo tinh thần “ Triết, Triệt giã: Triệt Thượng và triệt Hạ giao hòa  “  đễ tìm phương cách 

đạt tới Nhân Nghĩa mà sống hoà với nhau, chứ không có cực đoan như những người Duy 

Lý, thường dẫn tới hành động Bạo lực “ Tham tàn và Cường bạo “. Thực sự Kim định làm 

việc gì cũng với tinh thần triệt của triết gia để cho có hệ thống từ Gốc tới ngọn, không nửa 

vời, cứ lơ lững giữa trời mây như một số người thường làm.  Như trên đã đề cập, sở dĩ bị 

hiểu lầm là do sự hiểu lầm về danh từ “ cực đoan “.  Việc Kim Định  đi từ Gốc tới Ngọn để 

có chu tri, thì mới tránh được nạn thiên lệch phân hoá theo lối triết lý sờ voi,( phần Lý ) và 

cũng tránh tình trạng Vô cảm đưa tới Vô Trách nhiệm rất nguy hại cho Dân tộc ( phần Tình 

).   Xã hội ngày nay hư đi là nhiều người Vô cảm, đưa tới tình trạng thiếu Trách nhiệm Liên 

đới, sống chết mặc bay.  Một điều quan trọng khác, vì theo Kiểu sống Duy Lý một chiều của 

Tây phương do tinh thần Duy Khoa học, cái gì cũng phải mổ xẻ ra để nhìn cho rõ, nên quen 

nhìn mọi sự cách biệt với nhau, thực ra cả Vũ trụ này mọi sự cũng chỉ là Một, mọi thứ đều có 

liên hệ cơ thể với nhau, khộng thể tách rời như các bộ phận trong cơ thể, “ Chia ra “ mà 

quên “ Hợp lại “ để  quên mối Liên hệ thì xã hội sẽ rã rời rối tung. 

Làm chính trị khác với Tà trị Độc tài là đem Đạo lý vào Đời tức là thực hiện mối Liên hệ 

Quốc gia theo Đạo lý để cho mọi người sống hoà với nhau, giúp nhau lo cho phúc lợi chung 

và giữ nước.  Những người trong các đảng phái và chính quyền  làm “ chính trị chuyên 

nghiệp “, làm chính trị Chuyên nghiệp theo Chính nghĩa quốc gia, để đem Đạo vào Đời mà 

lo cho Dân cho Nước là việc tốt tối cần, còn tất cả con dân Việt đều phải làm “ chính trị 

Công dân “ nghĩa là công dân sống theo Chính Nghĩa để làm tròn nhiệm vụ của mình hầu 

xây dựng chế độ Dân chủ. Người dân không được giải phóng ra khỏi đói khổ và ngu dốt, thì 

làm sao có  đủ Tư cách và Khả năng làm nhiệm vụ Công dân mà Xây  dựng chế độ Dân chủ.  

Một chế độ mà người Dân không có Ý thức và không thể làm Chủ là Chế độ Tà trị. 

Làm Chính trị theo tinh thần “ Công chính “ thì cần thiết và rất tốt, nhất là tất cả mọi 

người dân đều phải làm Chính trị, tức là đem lẽ Công chính vào Đời, sống Hoà với nhau 

mà lo việc chung, làm sao mà phải tránh né, có tránh chăng là lối Tà trị cần phải dẹp bỏ. 

Một Linh mục cũng là một công dân sống trong cảnh Quốc phá gia vong, mà cấm không 

được làm trách nhiệm công dân tốt đẹp này hay sao, ai đã tước đi quyền nền tảng của người 

Dân vậy? Theo ý nghĩa này thì một  Lm có làm chính trị chuyên nghiệp cũng rất tốt, miễn là 

cứ cởi áo chùng thâm ra mà làm, nếu còn mặc áo chùng thâm thì có thể  làm chính trị Công 

dân theo ngành nghề của mình như mọi người thường mà thôi.    Không làm chính trị công 

dân để xây một chế độ Dân chủ, để dành quyền cho độc Đảng thực hiện Độc tài thì là điều 

không những đáng trách và có tội với Dân tộc vì Vô cảm mà thiếu Tinh thần trách nhiệm liên 

đới! Trí thức mà tránh nhiệm vụ chính trị công dân, nhất là lúc dầu sôi lửa bỏng thì quả là 

quá vô Tình và thiếu Trách nhiệm Liên đới! 

Đọc các trang của TG Kim Định nhiều khi chúng ta bắt gặp những thao thức đớn đau âm 

thầm cũng như việc làm hối hả, TG cứ than thở là “ kẻo không kịp rồi “, vì nhìn tình hình 

chung của Đất nước thì cảm thấy công trình của mình chưa kịp đáp ứng nhu cầu  cứu con 

Người và Đất nước”.  Quả nhiên tình trạng nước nhà đã xảy ra như thế, do đó chúng ta mới 

hiểu được Tâm tư của Kim Định. 

Kim Định cũng xác nhận trong công trình vì thiếu tài liệu hay những sự kiện chưa được phát 

minh, nên có những tiểu tiết chưa được chính xác, nhưng cái Đại thể thì đã chắc chắn vững 

vàng. Đây là công việc chung của mọi thành phần nhất là Trí thức của Dân tộc, bổn phận 

chúng ta là phải tìm cho ra  cứ lý và cứ sự để bổ khuyết vào những thiếu sót cho ngày  một 

hoàn mỹ hơn cũng như đi vào sâu rộng hơn, đúc kết lại cho ngắn gọn và dễ hiểu, dịch ra 
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nhiều ngoại ngữ để truyền lại giới trẻ, đó là hoài vọng và lời trăng trối cuối đời của Kim 

Định, chúng tôi đã hết sức làm, nhưng không đủ khả năng ,nên xin nhắc lại với mọi người có 

thành Tâm thiện Ý. 

Điểm nền tảng giúp Kim Định không kém phần quan trọng cũng như giúp cá nhân tôi bắt gặp 

được Kim Định là  tác phẩm đầu tiên mà tôi đọc được là quyển “ Việt Lý tố nguyên” .  Kim 

Định cũng như tôi đã may mắn sống trong môi trường làng xã thôn quê vào thập niên 20, 30 

và 40 của thế kỷ 20 ở miền Bắc và miền Trung, cũng như tôi ở miền Trung đặc biệt từ năm 

1945 đến năm 1958, chắc Ông Thuỳ và TS Thêm và các vị khác không có cơ may đó. Cơ chế 

Làng xã  xưa với  phong tục tập quán cũng như Hội hè Đình đám, nhất là văn chương truyền 

khẩu, còn lưu lại nhiều hình ảnh của nước Văn Lang xưa, nơi mà có “ Phép Vua thua lệ làng 

“ cũng như chế độ Bình sản, biết lấy công điền và công thổ để điều tiết quyền Tư hữu trong 

làng xã để cho ai ai cũng có kế mưu sinh, không bị vấn đề cơm áo mà mất quyền tự do làm 

người. Cuộc sống Thôn quê qua Hội hè Đình đám tràn đầy Tình người - bảo vật làm nên con 

người -. Văn chương truyển khẩu là kho tàng Minh triết mà không sao người Tàu tiêu hủy 

hay chiếm đoạt được. Văn chương truyền khẩu của Chất gia và Nho giáo của Văn gia là  hai 

dòng Văn hoá  sóng đôi kết Một làm thành Việt Nho vô địch. 

Làng xã  Việt Nam là nơi mà Ông Paul Mus bảo nền triết Vương đã được thực hiện, trong khi 

ở Âu Tây chỉ ước ao mà chưa đạt được, thôn quê cũng là môi trường có nhiều triết nhân. Lúc 

đó các xã thôn ở miền Bắc và Trung bộ còn có 26 % thuộc công điển công thổ.  Còn Nam kỳ 

là thuộc địa của Pháp, Pháp là nơi công nhận quyền Tư hữu tuyệt đối, nên mới có các địa 

chủ có ruộng đồng cò bay thẳng cánh, với nhiều tá điền nhất nước.   Hố cách biệt giàu nghèo 

rất lớn, công điền công thổ ở Nam bộ chỉ còn 5%. Chỉ nhờ đất phù sa phì nhiêu lại mới khai 

thác, nên  đời sống dễ dãi hơn miền Bắc và miền Trung, giúp con người miền Nam còn giữ 

được nguồn Tình bao la của người Việt, nên thật thà, bộc trực và rộng rãi hơn. Đi sâu vào 

làng xã với cái nhìn sâu sắc chúng ta bắt gặp được tinh hoa của nền văn hoá xưa cũng như 

triết lý nhân sinh vậy. 

Công trình của Kim Định là công trình nền tảng to lớn, trải dài hơn 7 ngàn trang, vừa rộng 

lại vừa sâu, lại là thứ hổ lốn mới khai quật còn đầy lớp bụi Thời Không, cần phải gạn Đục 

khơi Trong, rất là phức tạp, nên rất  là khó nuốt, không thể đọc rong ruổi như tiểu thuyết, mà 

phải theo lối “ Sôi Kinh nấu Sử “   Các tác phẩm thì rất nhiều, toàn là những bài cảo luận, 

tiểu luận để hướng dẫn sinh viên đi về Nguồn, rất khác với các sách của Âu Tây được viết 

theo kiểu hàn lâm mà ta quen đọc, nếu ta mới chỉ phớt qua vài dòng, đọc vài cuốn, đọc tuy 

nhiều, mà chỉ  ruổi qua mà chưa nghiền ngẫm, thấy không có gì giống mình, có những điều 

chưa thấy đâu vào đâu khiến mình không thích, rồi vin vào cái chi tiết nhỏ nhặt để chê trách, 

lánh xa, khi chưa có cái nhìn Nhất quán của toàn thể thì còn khó lãnh hội.  Đó chỉ là công 

việc tìm mình, chứ không phải tìm Đạo lý Dân tộc, khi mình có hư tâm, đầu óc không chứa  

đầy thành kiến thì mới tiếp thu nổi công trình to lớn đó. 

Tóm lại TG Kim Định là con Người sống, suy tư và viết lách ở giữa 4 làn đạn Đông, Tây, Cổ, 

Kim. 

Đông khác Tây, Cổ khác Kim. 

Đông, Cổ thuộc Âm ( sắp xếp theo nét Tung ) 

Tây, Kim  thuộc Dương ( sắp theo  nét Hoành ) 

Kim Đinh đi theo lối “ Âm Dương hoà “, nên đứng ở Trung tâm của Thập giá ( Ngũ hành: + 

) không ngả chiều theo bên nào, nên phải  hứng chịu cả 4 làn đạn đều lao tới Trung tâm.  Vì 

hiếu Hoà mà chiụ nhiều làn đạn thì cũng giống như Chúa Yêsu đại ý bảo:  Ta đến đây không 
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phải đem hòa bình mà gươm giáo cho các ngươi, theo ý nghĩa sự “ Chân thật ” xuất hiện  

làm cho sự “ Giả dối “ lộ chân tướng. 

Dung hoà được những sự khác biệt to lớn như vậy không phải là chuyện dễ. May thay Tổ tiên 

chúng ta đã có nền tảng một nền Văn hoá Thái hòa, nghĩa là Vũ trụ hòa. Kim Định đã khai 

quật lên và khai triển nền Văn hoá đó. Chỉ khi nào chúng ta đồng thuận với nhau về nền tảng 

đó, nghiên cứu rộng sâu hơn, để cho mạch sống Dân tộc từ các Nguồn phụ được được tuôn 

về một Giòng chính thì khi đó chúng ta thơ thới không những trở về nguồn Dân tộc được và  

có thể sống Hoà cùng nhân loại. 

Một điều khó khác là công trình của Kim Định có Khởi điểm từ “ con Người Nhân chủ “ 

và Đáo điểm là “ cộng đồng Dân tộc sống theo Chủ đạo Hòa của nền Văn hoá Thái hòa”.   

Đây không phải là chuyện xa vời, có người có thể cho là ảo tưởng, mà thực sự là những vấn 

đề rất gần gủi thiết thân với từng con Người,và nền tảng vững chắc của Dân tộc. Nếu lờ đi 

vấn để Chủ đạo này thì nhất đụnh sẽ rơi vào con đường “ Tham tàn và Cường bạo “ . 

Theo Chủ đạo này, mọi người bắt đầu từ những việc dễ tới khó, từ thấp lên cao, từ tục tới 

thanh, . . .khi đọc tới nhiều người cho là dễ dàng ai mà khinh khi cái tầm thường, mà bỏ qua, 

do không nhận ra trong đó có chứa cái phi thường, có hiểu Minh triết của Lạc Thư mới nhận 

ra, nhất là những vị hấp thụ nền Văn minh Tây phương, luôn hướng tới những vấn đề cao xa, 

theo lối  “  Suy đi “ hướng Ngoại của Lý trí, muốn đạt tới những gì xa xôi cao thượng, to lớn, 

cách xa con Người,  không quen với lối Quy tư “ Nghĩ lại “ hướng Nội thuộc Tình cảm dạt 

dào Đông phương, quen hướng vào những cái tế vi nhỏ nhặt, gần với con Người, muốn thâu 

cả vũ trụ vào  một hòn Non Bộ nơi Lòng mình. Mặt khác Tình cảm là thứ không thể cân 

lường bằng kg bằng pound, hay biện giải bằng Lý, cái tâm lý” có mà như không, không mà 

lại có “  không có ở nền Văn minh rõ ràng của Tây phương.         Khi tiếp xúc với nền Văn 

minh Tây phương thấy lâu đài cũng như mọi công trình đều đồ sộ, con người thì văn minh 

lịch sự, mọi sự đều gọn gàng tươm tất . Còn khi nhìn lại quê hương dân tộc mình thì quê mùa 

lạc lậu, nhân dân thì đói khổ, ghét lây nền Văn hoá suy đồi, đưa tới tình trạng lánh xa dân 

tộc, nhiều người trí thức đứng trên và ngoài Dân tộc. . Do đó mà không nhận ra nền Văn hoá 

Tổ tiên chúng ta tuy hình thức bên Ngoài thì “ xù xì Da Cóc” , nhưng bên Trong lại “ bọc 

Trứng Tiên “, chẳng  khác nào  quả mít, quả sầu riêng, nhìn bề ngoài thì  xù xì gai góc, 

chẳng chút hấp dẫn, nhưng chất liệu bên trong thì lại ngọt ngào bổ dưỡng. Đối với nền văn 

hoá Cha ông cũng vậy, nếu nhìn vào thì ta thấy quê mùa dễ khinh, nhưng chính cái quê 

mùa chứa Nguồn Tình cảm đó, ai có nếm và ăn vào ruột cho thấm tháp để tươi mát Tâm 

hồn thì khi đó mới biết trân quý. 

Sở dĩ có tình trạng như vậy là sau hơn 1000 năm bị đô hộ, qua 7 trận đại chiến với  Bắc 

phương, tiếp đến gần 100 năm  bị Pháp đô hộ và một trận đại chiến nữa, dân ta cứ  triền 

miên bị  giam hãm trong cảnh nghèo đói ”, do “ cảnh bần cùng nên môt số  đã sinh ra đạo 

tặc “ , nhất là sự giao lưu Văn hoá chưa kịp chọn lọc để hấp thụ được cái tinh hoa, nên để 

cái dị biệt đa dạng làm cho dân tộc bị phân hóa. Cảnh “ khôn độc dại đàn “ đang đè nặng 

trên Dân tộc chúng ta. 

Một điều chúng ta nên phân biệt Bản chất nền văn hoá Tổ tiên  nặng về  Tình mà kém về Lý ( 

vì đói nghèo không phát triển ), còn Văn minh Âu Tây lại nặng về Lý, do tinh thần khoa học 

trổi vượt.  Có Tình thì mới liên kết được với mọi người với nhau, mới duy trì được cuộc sống 

hoà, có Lý phát triển nhất là khoa học thì mới ăn nên làm ra. Duy Tình thì thiên vị và đói, 

Duy Lý khoa học thì có ăn dư dật mà dễ gây phân ly, nhiều khi đổ công trình xuống biển, hai 

cuộc thế chiến và chiến tranh lạnh  là ví dụ .    Do đó nên cuộc sống đòi phải có Tình Lý hoà 
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hai.  Bổn phận chúng ta là phải sống dàn hoà cho “ Tình Đông Lý Tây hoà về một Mối “để 

vừa phát triển vừa sống yên với nhau được. 

Qua công trình của Kim Định, Tổ tiên chúng ta đã có một nền Văn hoá “ Dĩ Hoà vi quý “, vì 

bị đô hộ và chiến tranh, nên  bị bỏ quên. Kim Định đã dày công khai quật lên, chúng ta phải 

tiếp tục hoàn thành, nhất là mọi phe phái của chúng ta phải nêu lên quan điểm khác biệt của 

nhau  để “ dung hòa theo Đạo lý chung của Dân tộc tức là Chí Nhân và  Đại Nghĩa “, mà 

cùng nhau vươn lên vực dậy, còn nếu cứ nêu vấn để để hơn thua dành phần thắng theo phe 

nhóm thì cứ giam hãm chúng ta trong cảnh phân ly, cứ dằng nhau không những đứng yên 

một chỗ mà còn dật lùi nữa! 

Các tác phẩm của Kim Định còn là một “ khối Tinh Bột “ chọn lọc rất quý giá của Đông 

Tây tuy đã có một khung Cơ cấu vững chắc và Nội dung phong phú hơn Tứ thư Ngũ kinh, 

kèm theo một Hướng đi chung độc đáo, nhưng chưa được hoàn chỉnh, bổn phận chúng ta là 

tiếp nối làm công việc “ gột nên Hồ “ theo Hướng chung, ra công tinh lọc thêm, đúc kết cho 

gọn, cho dễ hiểu, chuyển ra ngoại ngữ, phổ biến rộng sâu mà cứu con Người và Đất nước. 

Hy vọng thay ! 

IV.- Cái khung và cái Khảm của  Công trình Kim Định 

1.- Việt Nho và Triết lý An vi 

Khi bàn về sự thất truyền của Khổng giáo tức là Nguyên Nho,TG Kim Định có bảo: Sỡ dĩ có 

tình trạng  Khổng giáo bị phái Âm Dương gia, Pháp gia nhất là nhà Hán đã thay cái gốc “ 

Dân vi bang Bản “ của nền Văn hoá “ khoan nhu “ Nông nghiệp mà trộn vào đó  cái nền “ 

Tôn quân “ mang tính chất “ bạo động” của Văn hoá  Du mục, truy nguyên  là vì Đức Khổng 

mới chỉ  mới tìm ra cái “ khung”  của “ bức ảnh Văn hoá “ mà chưa tìm ra được cái “ khảm 

“ ảnh.     Cái Khung đó là Kinh điển với những câu quá súc tích thiếu hệ thống, nhưng chưa 

có cái Khảm là Cơ cấu để neo lại và với một Nội dung có một hệ thống mạch lạc, nhất là 

chưa tìm ra nét Nhất quán của nền Văn hoá nên mới bị xen dặm xuyên tạc và giải thích cho 

sai lạc đi, khiến Hán Nho thành một thứ hổ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo. Các nhà Nho cứ 

bôi lội trong đó mà tầm chương trích cú, mà ngâm vịnh. cho quên đời sống trầm luân. Theo 

phạm trù “ Dụng, Từ, Ý, Cơ “ của triết lý An Vi thì Đức Khổng mới đi từ Dụng tới Từ, Ý mà 

chưa đạt tới Cơ. Cơ đây là máy phát điện sản sinh ra động lực Nhất quan của nền Văn hoá, 

đó là nét Lưỡng nhất, hay nét Lưỡng hợp của cặp đối cực,  là nền tảng của  Dịch, mà Dịch 

cũng là nền tảng của Việt Nho. 

Để hình thành thuyết Việt Nho, với tinh thần triết học của Tây phương cùng phương pháp 

nghiên cứu mới và các tài liệu Tân Nhân văn của Âu Tây, TG Kim Định đi vào nền Văn hoá 

nước nhà với các cổ vật và Huyền thoại mà nhận ra 5 lâu đài Văn hoá như Huyền thoại Tiên 

Rồng, Cây Phủ Việt, Sách Ước, Gậy Thần và  Trống Đồng. . . mới tìm ra bộ số huyền niệm 

2 – 3, 5, giải thích ra ý nghĩa mỗi số, đó là Cơ cấu của Việt Nho, cũng như đi vào 5 Điển 

Chương Việt, như Huyền thoại Việt, Kinh Dịch ( Chú trọng về cái gốc của Dịch theo tinh 

thần Việt chứ không phải 64 quẻ  của Tàu ) Làng xã, Trống Đồng, và Trung Dung để kiểm 

chứng lại 5 lâu đài trên, nhất là nhận rõ  triết lý Nhân sinh của nền văn hoá . 

Điều quan trọng hơn là sáng kiến đi vào thời Huyền sử Trung Hoa, qua giai đoạn trước 

Tần Hán là giai đoạn hình thành nền tảng Văn hoá, giai đoạn này Trung Hoa và Chủng Việt 

đang còn chung một nền Văn hoá “ khoan nhu “ của Nông Nghiệp, khi lãnh tụ Du mục vào 

thôn tính  các tộc của chủng Việt để hình thành nước Trung Hoa thì khi đó mới có một số 
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khác biệt giữa Văn hoá Chủng Việt với  Hoa Hán, tuy hai bên có Tiểu dị nhưng vẫn còn Đại 

đồng, Tiểu dị là nét “ Khoan nhu “ của Nông nghiệp và  “ Bạo lực “của Du mục. Hai thứ đó 

trộn lẫn vào thành mớ hỗn tạp Hán Nho.  70 % dân Tàu ở Nông thôn cũng thuộc Văn hoá 

nông nghiệp của Đại chủng Việt. 

Nhờ đi vào  Tâm lý miền sâu mà tìm ra “ Tiềm thức cộng thông của Nhân loại”  với các sơ 

nguyên tượng, như Nguyên lý Mẹ, Tình Nghĩa thắm thiết giữa đôi Trai Gái, cùng với Mối 

liên hệ Hòa giữa mọi người, đó nền tảng Hòa bình  của nền Văn hoá, 

Nhờ đi vào Cơ cấu luận  mới tìm ra Cơ cấu của nền văn hoá, Cơ cấu không những được 

hình thành từ Vật biểu kép, Huyền thoại của Việt Nam mà còn tìm ra trong nền Văn hoá Hòa 

Bình qua huyền thoại  Hiền triết Tanê lên thăm kho Trời được ban cho 3 thúng Khôn và 2 

thúng Quyền lực, cũng như Huyền thoại Tiên Rồng đã được thăng hoa từ sự Vũ hóa và Hóa 

Long qua Văn Quỳ Long và Thao thiết. Đó là bộ số huyền niệm 2-3 , 5 .  Đó là chiếc Neo của 

con thuyền Văn hoá để cho con thuyền không thể bồng bềnh mất hướng giữa Trùng dương. 

Sau cùng bằng vào hai tiêu điểm Văn hoá Nông nghiệp và Du mục để “ gạn đục khơi trong “ 

mới  tinh lọc ra Việt Nho. 

2.- Việt Nho 

Xưa nay người ta cứ tưởng chỉ có một thứ Nho: Hán Nho của Tàu. Theo TG Kim Định thì có 

nhiều thứ Nho: Hoàng Nho thời Tam Hoàng, Di Nho của Tứ Di, Chu Nho của nhà 

Chu,Nguyên Nho của Khổng Tử, Hán Nho của nhà Hán. Truy lên đến nền Văn hoá Hoà bình 

còn có Thái Nho.     TG Kim Định còn khai quật ra thứ Nho nằm trong mạch sống của dân 

Việt gọi là Việt Nho. Tất cả đều có nền tảng từ cặp đối cực của Dịch lý, ở Việt Nam là Ngọc 

Long Toại hay từ cặp vật biểu kép Tiên Rồng, ở Nho là Âm Dương.  Vì  Khổng giáo bị thất 

truyền, nên còn có  mấy lần phục cổ của Nho vào thời nhà Đường, nhà Tống, nhà Minh, nhà 

Thanh. 

3.-  Nội dung Việt Nho 

Việt Nho có: 

a.- Một Vũ trụ quan Động với nền tảng là nét Lưỡng nhất hay Âm Dương hoà. Nét Lưỡng 

nhất là nét Nhất quán của nền Văn hoá, có tính chất:Quân bình động, Tiến bộ và Thái hòa 

b.- Một Nhân sinh quan:  Nhân chủ, Thái hòa và Tâm linh. 

c.- Một  Đạt quan:  Phong và Lưu giao hòa để đạt tới nếp sống An vi 

4.- Triết lý An vi 

( An Vi luận.  Văn Lang vũ bộ: Mục 14. Kim Định ) 

a.- Thế nào là An vi? 

“  hiều người hiểu an vi là thanh nhàn không phải làm gì, khỏi bận tâm đi kiếm tiền  kiếm 

của: thế gọi là an vi   ếu an vi là vậy thì c n chi đến triết lý chỉ việc gõ cửa mấy ông nhà 

giàu bự là đủ  Có người lại nghĩ rằng an vi là không nóng giận, cả không vui mừng nữa; sống 
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bình thản trước mọi cảnh đời: éo le cũng như đắc ý, không dây mình vào việc chi, đời sao 

mặc đời   ếu an vi là thế thì có khác chi mấy kẻ ù lì, việc chi phải đặt ra triết lý an vi   gược 

lại triết lý an vi c n: 

 

Cho những người dấn thân vào đời 

 

Cho những người phải chiến đấu 

 

Cho những ai gặp bước gian truân 

 

Cho những ai gặp cảnh bần hàn 

 

Cho những ai muốn cải tạo xã hội. 

 

 hư thế thì an vi không có nghĩa là hưởng nhàn mà là làm việc hăng say mà vẫn thanh thản  

An vi cũng không phải là vô c u, nhưng c u mà như không: không c u mà c u; nhắm thành 

quả mà quan trọng nhưng không đặt ở thành quả, n n không lấy thành quả để luận anh hùng   

Bởi vậy với người đời đó là thứ triết lý rắc rối ỡm ờ, nhưng với người thấu hiểu thì lại nhận 

ra thứ triết lý vi diệu rất khó đạt được  Tuy nhi n nếu hiểu trúng, đặt nền tảng cho ổn thì hy 

vọng đạt được không phải là diệu vợi  Bởi vậy sau đây chúng ta sẽ bàn đến ít điểm c n cho sự 

hiểu triết lý an vi mong có thể hiện thực được vào bản thân cũng như đời sống xã hội ” 

b.- Phạm trù và Nguyên lý của Triết lý An vi 

* Hai phạm trù: 

**- Phạm trù tiến trình của Tâm thức nhân loại: Bái vật, Ý hệ, và Tâm linh 

**- Phạm trù về  mạch lạc Nội tại: Cơ, Ý, Từ, Dụng ( Phải đi suốt 4 giai đoạn để nhận ra nét 

Nhất quán: Nét Lưỡng nhất của nền Văn hóa ) 

* Ba Nguyên lý: 

**- Nguyên lý Lưỡng nhất: “Âm Dương hòa “ hay “ thuận Vợ thuận Chồng “ để đạt tới thế 

Quân bình động, Tiến bộ, Thài hòa. 

**-Nguyên lý Nhân chủ: Tự Chủ, tự Lực, tự Cường hay Trai hùng Gái đảm. 

**- Nguyên lý An vi để đạt tới cuốc sống Phong Lưu: Không Cưỡng hành, không Lợi hành 

mà An hành. 

* Cách Trình bày Việt Nho 

Cách trình bày theo hai tiêu chuẩn của triết lý An vi để hợp với cảm quan thời đại, đó là : 

**- Thiết thực để  bàn những chuyện thiết thân với con Người và Dân tộc. 

**- Tỷ giảo là cách trình bày đối chiếu hay so sánh giữa các cặp đối cực đễ làm sáng tỏ vấn 

đề của hai bên, như vấn đề Độc tài và Dân chủ, vấn đề Chí Nhân Đại Nghĩa với Tham tàn và 
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Cường bạo.. .  Mục đích là để làm sáng tỏ vấn đề Đạo lý làm Người với nhau, chứ không 

phải là bới móc cực đoan. 

Tóm lại công trình khai quật của TG Kim Định tuy dài trường giang đại hải, nhưng rút lại 

chỉ có hai điểm quan trọng là Con Người và Dân tộc, mà xưa nay đa số người dân đã biết, 

nhưng vì khinh khi  mà bỏ qua để lâm nạn. Đó là hai vần đề: 

1.- Con Người Nhân chủ: Làm sao xây dựng cho được con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường 

để biết cách làm Chủ vận hệ Mình, Gia đình mình và Đất nước mình. Đó là những Trai hùng 

Gái đảm, chứ đâu cần những mẫu ngưởi khác, vì “ Cây nào Sâu nấy”.! 

2.-Tình Nghĩa Đồng bào. Khi chấp nhận mình là một thành phần trong Quốc gia thì mọi 

người phải cư xử cho có Tình Nghĩa với nhau.  Có Tình thì mới đoàn kết với nhau được, có 

Nghĩa tức là bộn phẩn phải hành xữ công bằng với nhau trong Nhiệm vụ và Quyền lợi, để 

chung Lòng chung Trí và chung Sức để xây dựng và bảo vệ Nước.Đó là nền tảng  Quốc gia 

cũng là nền tảng chế độ Dân chủ.  Cha ông chúng ta tuy quê mùa, nhưng cũng không “ 

Khôn Độc Dại Đàn “ như chúng ta hiện nay ! Con Người Nhân chủ và Tình Nghĩa Đồng 

bào là hai Yếu tố nền tảng của Quốc gia. 

Bỏ cái “ Bọc trứng Tiên “ Tình Lý tương tham, hay Tình Nghĩa Đồng bào “  mà cứ chạy 

quanh “ rước cái dở Duy Lý của người ngoài “ về “ Hơn Thua đủ với nhau “ để ngày càng 

bị Phân hóa, thì chỉ có  “ Tàn Dân Hại Nước “ mà thôi! Bài học đau thương đang sờ sờ ra 

đó ! 

V.- Lời kết 

Trong tài liệu, TG Kim Định chỉ bảo công trình được tiến hành theo thứ tự sinh thành, mà 

chưa chỉ rõ ra như thế nào, dựa theo tinh thần đó và qua sự học hỏi được, đại khái tôi tóm tắt 

như trên.    Vì tài liệu nghiên cứu TG nhận được không có thứ tự nào hết, được cuốn nào đọc 

cuốn đó, khi đã có  nhiều chi tiết, thì dựa vào đó mà sắp xếp thành được một hệ thống theo 

sáng kiến thần hứng về của cái sườn của mình, không phải là chuyện đơn giản, phải mất thời 

gian mấy thập niên, tất phải sửa đi sửa lại, cứ xem thứ tự xuất bản các cuốn sách thì rõ. 

Đó là tóm tắt những hiểu biết tôi “ Học được”  từ TG. Kim Định, mong được sự chỉ dẫn của 

quý vị cũng như Anh Chị em trong gia đình An Việt chỉ điểm cho sự thiếu sót, sai lạc hầu bổ 

khuyết cho được chính xác hơn.  Tôi xin hết lòng đa tạ. 

Cha ông chúng ta có nói: “  Cái quan nạn định cổ Kim Bình:  Phải đợi đến khi đậy nắp 

hòm đã mới phẩm bình được cuộc đời của một người “ . TG Kim Định đã ra đi 15 năm 

nay, mà công trình của Kim Định vẫn còn chưa được phẩm bình một cách rốt ráo, đó là 

công việc của mỗi chúng ta, không biết phải đợi một thời gian bao lâu nữa mới rõ ràng, vì 

vấn đề quá rộng và sâu, đây là vấn đề rất quan trọng, thiết tưởng thành phần trí thức 

chuyên về Văn hoá và Triết học nên đặc biệt lưu tâm. 

Không biết chúng ta có thể đồng ý với nhau về một điểm là suốt đời Kim Định chẳng đi tìm 

gì cho cá nhân mình trên bước đường gian nan ấy, mà để hết Tâm Trí vào vấn đề con 

Người Và Dân tộc mà ra sức gắng công, có lẽ với Nhiệt tâm và tinh thần “ Triệt “ của triết 

Việt để tìm cho đến nơi đến chốn mà bị mang tiếng cực đoan. Chúng tôi nêu lên Vấn đề 

này chỉ  mong giúp nhau giải toả một số ngộ nhận nơi mỗi chúng ta, chẳng có mục đích 

để bảo vệ gì cho Kim Định hay các môn đệ, việc đó chắc anh linh TG Kim Định chẳng 
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quan tâm, mà chỉ mong là chúng ta thấy vần đề một cách rành mạch và có hệ thống mà 

thông cảm cùng nhau mà thôi. 

Trân trọng, 

Việt Nhân 

 

 

Tài liệu đối chiếu 

 

 

( 1 ) 

 

 VŨ TRỤ TOÀN ẢNH 

 

Từ: "phuong nguyenvan" <plas80@gmail.com> Tới: Gia đình Phan Lê 

 

 

 

Vũ trụ toàn ảnh: một kỷ nguyên khoa học mới? 

 

To see a World in a Grain of Sand 

And a Heaven in a Wild Flower, 

Hold Infinity in the palm of your hand 

And Eternity in an hour. 

Dịch nghĩa: 

Để thấy Vũ trụ trong một Hạt cát 

Và Bầu trời trong một Đóa hoa Rừng, 

Hãy giữ Vô cùng trong lòng tay bạn 

Và Thiên thu trong một khắc đồng hồ. 

William Blake (thi sĩ Anh, 1757-1827) 

 

Toàn ảnh (holography) là gì? 

 hư chúng ta biết trong quang học có phương pháp ghi một vật thể 3 chiều bằng một ảnh 2 

chiều (hologram)  Kỹ thuật này gọi là holography (phương pháp toàn ảnh)  Chữ holography 

có gốc từ tiếng  y Lạp (whole, toàn thể) + graphe (writing, ghi ảnh)  Đây là một phương 

pháp chụp ảnh hiện đại   olography được phát minh năm 1948 bởi nhà vật lý người  ung 

Dennis Gabor (1900-1079), nhờ thành tích này ông được nhận giải  obel năm 1971  

mailto:plas80@gmail.com
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Hình 1. Holography trong quang học 

 ologram là một ảnh 2D (2 chiều), song khi được nhìn dưới những điều kiện chiếu sáng nhất 

định thì tạo n n một hình ảnh 3D (3 chiều) trọn vẹn  Mọi thông tin mô tả vật thể 3D đều được 

mã hoá tr n mặt bi n 2D   hư vậy chúng ta có hai thực tại 2D và 3D tương đương với nhau 

về mặt thông tin (xem hình 1)  

Một tính chất quan trọng khác của hologram là nếu chỉ lấy một phần của nó người ta 

cũng có thể khôi phục được hình ảnh 3D của vật. Tính chất này được diễn tả trong mấy 

v n thơ đề tựa của William Brake ở đ u bài viết (trùng hợp vì triết lý toàn ảnh), mặc d u 

chúng được viết từ nhiều thế kỷ trước. 

 ai kiến trúc sư lớn của toàn ảnh 

 ai nhà khoa học, kiến trúc sư của lý thuyết toàn ảnh là: nhà vật lý David Bohm (Đại học 

London) và nhà th n kinh học xuất sắc Karl Pribram (Đại học  tanford, tác giả cuốn sách 

nổi tiếng Các ngôn ngữ của não bộ – Languages of the Brain)  Một điều kỳ lạ là hai nhà khoa 

học này vốn làm việc trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại cùng đi đến những kết luận 

giống nhau  Bohm đi đến kết luận về tính toàn ảnh của vũ trụ sau nhiều năm không hài lòng 

với những giải thích các hiện tượng vi mô theo thuyết lượng tử, còn Pribram - vì sự thất bại 

của các lý thuyết cổ điển sinh học đối với những bí ẩn trong sinh lý học th n kinh 

(neurophysiology). 

Cuối cùng họ gặp nhau và cùng hiểu rằng mô hình toàn ảnh cho phép hiểu được một loạt 

những điều bí ẩn trong vật lý, trong thần giao cách cảm (telepathy), tiên tri 

(precognition-biết trước sự vật), sự thống nhất con người và vũ trụ (oneness), động học 

tâm lý (psychokinesis),... 

Vũ trụ là một toàn ảnh (hologram) 

Khi làm việc tại Phòng thí nghiệm Bức xạ Berkeley về plasma, Bohm đã nhận xét rằng trong 

trạng thái plasma các electron không hành xử như những thực thể ri ng lẻ mà như thành ph n 

của một hệ thống nhất li n thông (interconnected)  Điều đáng ngạc nhi n là plasma có thể hút 

các tạp chất ở bi n giống như một trực trùng amip (amoeboid) nuốt chất lạ vào bào nang  

Bohm có ấn tượng là biến các electron là một sinh thể   hững ý tưởng đó giúp Bohm tìm ra 

plasmon, tạo n n tiếng tăm cho nhà vật lý  
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Hình 2.    Hai cá vàng trên hai màn hình tứn hai camera chỉ là hai hình một ảnh của một thực thể ở mức sâu hơn. 

Bohm đưa ra một ví dụ: hãy lấy một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh (hình 2) và tưởng 

tượng rằng bạn chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như vậy, mọi nhận thức của bạn chỉ có 

được nhờ hai camera tivi A & B quét từ hai góc khác nhau  Khi nhìn vào hai màn hình tivi 

bạn l m tưởng đang quan sát hai con cá vàng   ong theo dõi một lúc bạn thấy rằng có mối 

li n hệ đồng bộ giữa hai con cá này   hư vậy hai ảnh tr n hai màn hình chỉ là hai biểu hiện 

của một thực thể ở mức sâu hơn, trong trường hợp này thực thể đó là bể cá cảnh với cá vàng 

b n trong  Tình huống này giống như hai photon phát ra từ sự phân rã của một positronium  

Theo Bohm tồn tại một thế lượng tử chiếm đ y không gian và các hạt li n thông với nhau 

một cách không định xứ (nonlocal)  

 guy n lý toàn ảnh có thể dẫn đến một triết học sâu sắc  David Bohm (hình 3) quan niệm 

rằng thực tại mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày chỉ là một loại ảo tưởng giống như một bức 

tranh toàn ảnh (hologram)  Dường như thực tại có hai mức: một mức ở sâu hơn gọi là mức 

tiềm ẩn (cuộn lại) /implicate (enfolded) và một mức gọi là mức tường minh (mở ra) 

/explicate (unfolded)  Một film toàn ảnh (hologram) và hình ảnh nó tạo ra là ví dụ của hai 

mức tiềm ẩn và tường minh  Cuộn film thuộc mức tiềm ẩn vì hình ảnh được mã hóa trong các 

dạng giao thoa chứa trong film còn hình ảnh chiếu ra thuộc mức tường minh vì các giao thoa 

mã hóa được mở ra (unfolded). 

 
Hình 3. David Bohm (1917-1992) 

Theo David Bohm sóng và hạt đều bị cuộn lại trong một thực thể lượng tử, chỉ có quá 

trình tương tác mới bộc lộ tường minh một khía cạnh nào đó còn khía cạnh kia vẫn 

nằm tiềm ẩn  Vì từ toàn ảnh (holographic) có tính tĩnh tại (static) n n để mô tả những quá 

trình động (dynamic) cuộn lại và mở ra li n tục của thực tại David Bohm đưa ra danh từ toàn 
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ảnh động (holomovement)  Ông quan niệm mọi vật trong vũ trụ đều là những phần tử 

của một continium [1]. 

Bohm cho rằng phân biệt thế giới sống (living) và không sống (nonliving) là điều vô 

nghĩa. 

Vì mỗi ph n của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của toàn ảnh cho n n mỗi 

bộ phận của vũ trụ đều chứa thông tin của toàn vũ trụ  Điều đó có nghĩa là nếu biết cách tiếp 

cận thì chúng ta có thể tìm thấy thi n hà Ti n nữ (Andromeda) trong móng ngón tay bàn tay 

trái [2]. 

Bài thơ của William Blake (1757-1827) đề dẫn tr n đây diễn tả cùng một ý  

 ão bộ là một toàn ảnh (hologram) 

Pribram (hình 4) xuất phát từ việc tìm hiểu não bộ lưu trữ trí nhớ bằng cách nào và ở đâu  

Trong những năm 1940 người ta tin rằng trí nhớ nằm trong não bộ  Mỗi dấu vết trí nhớ gọi là 

một engram, tuy chẳng ai biết engram được cấu tạo bằng gì  Từ năm 1920 Wilder Penfield 

dường như chứng minh được rằng các engram nằm trong những vùng nhất định của não bộ 

[3]. 

Pribram, lúc còn là một nhà phẫu thuật th n kinh nội trú không có một nghi ngờ 

nào đối với lý thuyết engram của Penfield   ong nhiều điều xảy ra đã làm Pribram thay đổi 

quan điểm  Tại Phòng thí nghiệm sinh học Yerkes, Florida, nhà tâm lý th n kinh 

(neuropsychologist) Karl Lashley đã huấn luyện chuột một số kỹ năng rồi cắt bỏ những ph n 

trong não bộ có thể li n quan đến kỹ năng đó (không một nhà phẫu thuật nào tìm được một vị 

trí xác định của các engram)   ong một điều ngạc nhi n là dù cắt bỏ bao nhi u đi nữa kỹ năng 

được huấn luyện vẫn lưu tồn  Và Pribram đi đến kết luận quan 

trọng: trí nhớ không được lưu trữ tại một nơi  nào cả trong não bộ mà bằng một cách 

nào đó lan truyền và phân bố trong toàn não bộ. 

 

 

 
Hình 4. Karl Pribram năm 2008 

Vào giữa năm 1960 khi Pribram đọc một bài báo tr n  cientific American về cấu tạo của một 

hologram thì ông hiểu rằng: não bộ là một toàn ảnh (hologram). 

Trí nhớ được xem như là những xung lượng thần kinh đan chéo chằng chịt trong não 

bộ tương tự như những hình ảnh giao thoa tia laser trên một diện tích của hologram. 

Không riêng gì đối với trí nhớ mà đối với các khả năng khác của con người như thị giác 

và thính giác người ta cũng quan sát được các tính chất toàn ảnh (nhà nghiên cứu Hugo 
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Zucarelli phát triển kỹ thuật gọi là âm học toàn ảnh - holophonic sound, sử dụng tính 

toàn ảnh của thính giác). 

Nếu như một phần của hologram có khả năng tái tạo toàn ảnh của một vật thì mỗi phần 

của não bộ cũng chứa tất cả thông tin để phục hồi toàn bộ trí nhớ. 

Một nhà sinh học là Paul Pietsch (Đại học Indiana) muốn chứng minh rằng Pribram sai đã 

thực hiện hơn 700 thí nghiệm (cắt lớp, đảo chiều, thay đổi thứ tự, cắt bỏ, thái mỏng) tr n bộ 

não của nhiều con kỳ nhông (salamandridae) song lúc đặt lại trong bộ não những gì còn lại 

thì thấy các con vật vẫn hành xử như không có điều gì xảy ra đối với trí nhớ  

Bohm và Pribram gặp nhau 

Các lý thuyết của Bohm và Pribram đã tạo n n một quan điểm sâu sắc về nhận thức luận đối 

với thế giới khách quan: toàn bộ vũ trụ là một toàn ảnh (the entire universe is a hologram), bộ 

não là một hologram cuộn vào trong vũ trụ toàn ảnh (the brain is a hologram enfolded in 

a holographic universe). 

 ăm 1982 Alain Aspect (Đại học Paris) đã thực hiện một thí nghiệm có thể nói là quan trọng 

nhất trong thế kỷ 20, li n quan đến nghịch lý EPR [4], chứng minh rằng trong những điều 

kiện nhất định các hạt như electron có thể tức thời liên lạc với nhau (vậy vận tốc truyền 

thông tin lớn hơn vận tốc ánh sáng) bất kể khoảng cách giữa chúng là 10 m hay 10 triệu 

dặm. 

Theo David Bohm thì thí nghiệm của Aspect càng chứng minh vũ trụ quả là một hologram  

Trong nghịch lý EPR, theo Bohm thì Einstein sai l m vì cho rằng hệ đó là hai hạt ri ng lẻ 

trong khi phải xét chúng như một hệ không phân chia được  Và không phải các electron đã 

truyền thông tin cho nhau theo một cách bí ẩn nào đó mà là sự phân cách giữa chúng 

chỉ là một ảo tưởng. Tại một mức sâu các hạt đó không là những thực thể riêng lẻ mà 

chỉ là những biểu kiến của một thực thể cơ bản. Rộng hơn mọi thành phần của vũ trụ ở 

một mức sâu đều liên thông với nhau (interconnectedness) và ngược lại vũ trụ hiện hữu 

trong mỗi bộ phận (“whole in every part”)  Một ví dụ của mức sâu đó của thực tại chính là 

cái bể cá cảnh cùng con cá vàng trong ví dụ nói ở tr n đây  Theo Bohm ta thấy được những 

thực thể ri ng biệt chỉ vì ta chỉ nhìn được một khía cạnh của thực tại  Các thực thể ri ng biệt 

đó chỉ là những bóng ma (eidolon) còn vũ trụ tự thân là một hình chiếu, nói cách khác là một 

hologram. 

Các electron của nguy n tử carbon trong não bộ của con người li n thông với các nguy n tử 

của mỗi con cá hồi đang bơi, của mỗi quả tim đang đập và của những vì sao đang chiếu sáng 

tr n b u trời  Vì sự liên thông phổ quát này mà trong vũ trụ toàn ảnh, thậm chí không 

gian và thời gian không còn là cơ bản nữa! 

 hững khái niệm như tọa độ và thời điểm sẽ không còn ý nghĩa trong một vũ trụ mà không 

vật gì được tách rời với vật khác trong không gian và thời gian  Tại mức sâu hơn này, thực 

tại là một siêu hologram trong đó quá khứ, hiện tại và tương lai quyện vào nhau và tồn 

tại đồng thời. Tại mức sâu siêu hologram nếu tìm được phương pháp thích hợp chúng 

ta có thể làm tái hiện được những cảnh tượng từ quá khứ xa xôi. 

 ự tổng hợp hệ thống ý tưởng của Bohm và Bribram dẫn đến là hệ mẫu toàn ảnh  P 

( olographic Paradigm)   hiều nhà khoa học công nhận rằng nhiều hiện tượng ngoại tâm lý 

học (para-psychological [5]) như thần giao cách cảm, luân hồi, tiên tri... có thể hiểu được 

nhờ  P  
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Thời gian sẽ trả lời  P đúng hay sai song hiện tại  P, vì hàm lượng triết lý lớn, đang làm say 

đắm nhiều nhà khoa học và là nguồn cảm hứng dồi dào cho điện ảnh (các phim ‘The Matrix’, 

‘The 13th Floor’,  tar Trek   ) cho nghệ thuật, văn chương  

Cuộc chiến quanh lỗ đen & nguyên lý toàn ảnh 

Vì sao mà nguy n lý toàn ảnh trở n n quan trọng cho vật lý lượng tử?[6] 

 ăm 1993,  erard  ooft (và có thể cùng thời Leonard  usskind, một trong những người phát 

triển lý thuyết dây) đề ra nguy n lý holographic: theo nguy n lý này tồn tại một vật lý nD 

tr n mặt bi n (không gian n chiều) mô tả được hoàn toàn vật lý (n+1)D của hệ nằm trong mặt 

biên (không gian n+1 chiều)  Thông tin trong một thể tích không gian sẽ được lưu trữ bề mặt 

của thể tích đó, ở đấy một bit thông tin chiếm 1/4 yếu tố diện tích Planck (Bekenstein)  Đối 

với lỗ đen thông tin này sẽ được mã hóa tr n mặt chân trời của lỗ đen  

Theo nguy n lý holographic các quy luật vật lý tr n mặt bi n (xem là hologram) mô tả tương 

tác giữa các hạt như quark, gluon trong khi các quy luật vật lý của không gian nằm trong mặt 

bi n được mô tả bởi lý thuyết si u dây như thế có chứa cả hấp dẫn! 

 
Hình 5. Lý thuyết trường conform (CFT) trên mặt biên (hologram) tương đương với lý thuyết dây có hấp dẫn 

trong không gian anti-de Sitter (ánh xạ holographic: AdS/CFT) 

 ăm 1997, tác giả Maldacena (Đại học  arvard) đã thực hiện nguy n lý holography nhờ thiết 

lập mối quan hệ sau: 

Một vũ trụ mô tả bởi lý thuyết si u dây (như vậy có hấp dẫn) trong một không-thời gian anti-

de  itter 5 chiều tương đương với một lý thuyết trường lượng tử (không chứa hấp dẫn) tr n 

mặt bi n 4 chiều của không-thời gian đó (xem hình 5)  

Bài toán lớn nhất hiện nay của vật lý lượng tử là thống nhất được hai lý thuyết lớn nhất 

của thời đại: lý thuyết lượng tử và lý thuyết tương đối rộng   guy n lý toàn ảnh nói trong 

bài này có hy vọng là một phương án để làm được điều đó! 

Công trình của Maldacena gây một tiếng vang lớn trong giới vật lý lý thuyết, trong vòng 5 

năm công trình của Maldacena được trích dẫn tr n 5000 l n và được xem như một bước đột 

phá về quan niệm, tạo n n một cách nhìn mới đối với hấp dẫn và lý thuyết trường lượng tử  

Cuốn sách vừa xuất bản “Cuộc chiến quanh lỗ đen- La guerre du trou noir” của Leonard 

 usskind [6] mô tả lại cuộc tranh luận giữa  tephen  awking và nhiều người khác thuộc phái 

phản đối   tephen  awking cho rằng lỗ đen là một thực thể vi phạm nguy n lý bảo toàn 

thông tin trong lý thuyết lượng tử (và trong vật lý nói chung), một thực thể xé nuốt thông tin 

(dévoreurs d’informations)   ong đến năm 2004 thì  tephen  awking tuy n bố thua cuộc 
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John Preskin trong một cuộc đánh đố rằng thông tin bảo toàn hay biến mất sau khi lỗ đen bay 

hơi  

 hư vậy bài toán nghịch lý về thông tin trong lỗ đen có thể xem như được sáng tỏ ph n nào 

(thông tin là bảo toàn song thu hồi nó như thế nào?)   guy n lý toàn ảnh khẳng định rằng 

mọi thông tin trong lỗ đen giờ đây được mã hoá tr n diện tích chân trời và thông tin được bảo 

toàn trong quá trình bay hơi của lỗ đen  Thất bại này của  tephen  awking càng làm cho giới 

khoa học chú ý nhiều đến  P  

Một kiểm chứng thực nghiệm: phát hiện tiếng ồn toàn ảnh (holographic noise) của dự án  EO600? 

 EO600 là một dự án hợp tác giữa Viện Vật lý hấp dẫn Max Planck, Đại học Leibniz 

 annover, Đại học Cardiff, Đại học  lashow và Đại học Birmingham   EO600 là một 

detector dài 600 m, xây dựng tại  annover (Đức) có mục ti u tìm sóng hấp dẫn phát ra từ 

những thi n thể như sao neutron, lỗ đen   iện nay  EO600 [7] chưa tìm ra sóng hấp dẫn 

song rất có thể đã phát hiện một hiện tượng quan trọng nhất trong thế kỷ này  Trong nhiều 

tháng qua đội ngũ  EO600 đau đ u vì một nhiễu loạn, một tiếng ồn không giải thích được 

trong detector của họ  

 
Hình 6. Craig Hogan 

Một điều đáng ngạc nhi n, Craig  ogan (hình 6),  iám đốc Trung tâm Vật lý thi n văn các 

hạt cơ bản, Phòng thí nghiệm  ia tốc quốc gia Fermi,    Đại học Chicago, Illinois lại ti n 

đoán được rằng nhóm  EO600 sẽ gặp vấn đề về tiếng ồn lạ lùng này và đưa ra cách giải 

thích: nhóm  EO600 đã tiến đến giới hạn cơ bản của không thời gian, đã tiến đến điểm mà 

continium phẳng phiu của Einstein chấm dứt nhường chỗ cho cấu trúc dạng “hạt” gián đoạn, 

nhóm  EO600 đã chạm ngõ đến sự thăng giáng “run rẩy” lượng tử của không thời gian, một 

mức sâu của thực tại trong vũ trụ hologram [8]  Tại những khoảng cách vi mô với kích thước 

cỡ 10– 35 m (độ dài Planck) không thời gian có cấu trúc gián đoạn như cấu tạo được bằng 

những pixel     Bernard  chutz (Viện Thi n văn  oàng gia Anh) nói: nếu tiếng ồn toàn ảnh 

được phát hiện thì đây là tín hiệu của một kỷ nguy n mới trong vật lý cơ bản ( cience Daily, 

Feb 4,2009)     Karsten Danzmann,  iám đốc Viện Albert Einstein  annover dè dặt hơn 

khi phát biểu: vấn đề tiếng ồn toàn ảnh đã đặt nhóm nghi n cứu  EO600 vào tâm cơn lốc của 

một nghi n cứu cơ bản quan trọng của thế kỷ   hóm các nhà vật lý  EO600 đang tích cực 

thu thập dữ liệu để chứng minh liệu tiếng ồn họ thu được có phải là tiếng ồn toàn ảnh hay 

không? 

 ếu nhóm  EO600 đã tìm thấy những gì mà Craig  ogan phỏng đoán thì chúng ta đang ở 

trong một hologram vũ trụ khổng lồ  

Kết luận 

Vũ trụ của chúng ta có thể là một hologram khổng lồ (Our World May Be a Giant 

 ologram [9])   ếu điều này đúng thì trước mắt chúng ta là một kỷ nguy n khoa học mới 

( cience Daily, Feb 4, 2009) có t m bao quát một cách thống nhất nhiều hi n tượng (từ vật lý 
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đến các khả năng kỳ diệu của não bộ) mà khoa học hiện nay chưa có lời giải thích  Vũ trụ 

toàn ảnh sẽ có tác động lớn đến triết học và là nguồn cảm hứng của nhiều ngành nghệ thuật  

 hiều nhà khoa học xếp lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh ở tuyến đ u tri thức (latest frontier of 

knowledge), lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh có nội dung lớn hàm ẩn cả toán, lý, sinh, triết 

học... 

 

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

 

( 2 ) 

 

ĐỜI và ĐẠO 

 

( Người chuyển: Chính Dong Anh: dongphan2004 @yahoo.com ) 

 

Cha  ioan Tauler, một vị linh mục đạo đức vẫn luôn c u xin để được gặp một người chỉ dẫn 

cho ngài thi n đàng ở đâu  Một ngày kia, có tiếng lương tâm giục ngài ra trước cửa nhà thờ 

để gặp vị quân sư đó   hìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai, ngoại trừ một người ăn mày, 

qu n áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi thối  Cha đến g n chào người hành khất:  

        - Chào ông, chúc ông may mắn   

 gười ăn mày thản nhi n trả lời:  

        - Chào cha, tôi có bị rủi ro bao giờ đâu   

        - Vậy thì xin Thi n Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng   

       - Ồ, thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả   

Cha Tauler rất ngạc nhi n về cách nói năng của người này  Cha hỏi tiếp:  

        -  ếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn khổ không?  

 gười hành khất trả lời không c n suy nghĩ:  

        -  ếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì lấy Chúa và đưa Chúa xuống hỏa ngục luôn  

Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở Thi n Đàng mà không có  gài   

Vị linh mục càng ngạc nhi n hơn nữa  Cha hạch hỏi:  

        -  ày ông, ông có thể cho tôi biết ông từ đâu tới đây?  

        - Thưa Cha, tôi từ Thi n Chúa mà đến   

        - Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?  

        - Ở ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này.  

Tới đây, Cha Tauler không thể chờ đợi th m được nữa   gài hỏi nhanh:  

        - Thế thì, ông là ai?  

Người ăn mày nói một cách trịnh trọng:  

        - Tôi là Vua.  

Cha Tauler quỳ xuống trước mặt người ăn mày:  

        - Tâu Đức Vua, Ngài có thể cho con biết vương quốc ngài ở đâu không?  

        - Vương quốc của Ta ở ngay trong tâm hồn Ta.  

Bạn thân mến,  

 hiều lúc tr n đời, chúng ta đã mất thời giờ viển vông đi tìm bình an, hạnh phúc ở những nơi 

không bao giờ có   

 àng ngày chúng ta lái xe đi làm tr n cùng một con đường, vào cùng một giờ khắc trong 

ngày, vậy mà sao có hôm một chiếc xe chớp đèn xin đi trước thì ta mỉm cười, giảm tốc độ lại 

và còn đưa tay l n mời họ qua  Trái lại, có ngày gặp trường hợp tương tự, ta lại cáu kỉnh chửi 

thề mà không cho xe nào qua mặt? Tại sao con cái ta nô đùa trong nhà mà có lúc chúng ta 

cảm thấy  m đềm, hạnh phúc; nhưng có lúc ta lại cảm thấy ồn ào, khó chịu, n n la r y và bắt 

chúng phải ở y n?  

khi mà con người biết qu n mình hy sinh cho hạnh phúc người khác, chia sẻ với người 

http://mail.yahoo.com/
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khác". Thì ra sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải do ngoại cảnh tạo ra, mà lại ở ngay 

trong chính TÂM ta  Khi lòng ta an vui thì ngoại cảnh cũng đẹp đẽ  Khi lòng ta bất ổn thì 

ngoại cảnh chỉ tạo n n s u muộn  

 

Cảnh giới Thiên Đàng hay Địa ngục từ trong TÂM ta vậy ! 

 

 

( 3 ) 

người việt nam hèn hạ 
( Người chuyển: Kimluancomcast@yahoo.com ) 
( Không rõ tác giả ) 

 

Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa  

 

Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề  

 

Cách đây đã lâu, tôi đọc “người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn 

tới hay/ dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi  m ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác 

giật mình của tôi khi đó  Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách  Tôi như vỡ ra một niềm cảm 

khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng  Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “ gười Mỹ xấu 

xí”, “ gười  hật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương  Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, 

tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru 

ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên 

cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” và nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt 

sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người 

như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này? 

 

Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe rằng mình có quay cóp 

một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là được hỏi, còn báo chí không c n hỏi vẫn có 

những hình ảnh phao thi trắng cả trường thi! Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn 

chăng?) Trong đó còn có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi thì năm sau thi, chứ 

làm bài mà phỉ báng “th n tượng  u-Ju” của nó là nó không thi! Mặc cho bao nhi u tâm sức, 

kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội – những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và 

kiến thức để mà tiếp cận được với  u-Ju danh giá của nó  Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa 

trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế… trước th n 

tượng  Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế? 

 

Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Đừng ai đổ 

thừa cho ai  Vì trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ đổ cho xã hội, xã hội đổ cho cha mẹ & nhà 

trường  Tóm lại, đừng đổ nữa   ãy biết hốt về mình đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta 

đều có lỗi  

 

Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng 

ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối 

trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân    n 40 năm thống nhất, việt 

nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đ y đường & trong túi ai cũng có một cái 

điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho 

con cái không có,… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu  Người ta được 

ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm”. Hạnh phúc chỉ thế 

mailto:Kimluancomcast@yahoo.com
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thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ 

thời bình”  Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đ y phân chợ trời đó! Tiếng súng 

không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily 

chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước khả năng dùng “luật im lặng” 

của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là 

vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con 

cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của 

mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai?  hững đứa thanh ni n đó nó đang 

nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi   ó tin rằng nếu trung thành với 

cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi 

hơn người  Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân và 

gia đình nó – nếu nó có nghĩ tới  Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin 

vào lúc này? Đừng nói với tôi là “lý tưởng hồ chí minh” hay “lý tưởng cộng sản” nhé!  ỏi 

những đứa mặc áo xanh cán bộ Đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi, rốt 

cuộc là ngồi im nghe tôi nói huy n thuy n toàn những điều mà trường học gọi là “phản 

động”  

 

Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên 

trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng 

những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán 

buôn lương thiện hàng ngày.  hững người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng 

con một ngày y n ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị C  T thổi 

phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ 

soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột 

phải vào bệnh viện nằm g m giường chờ chết,   

 

Thế là cái dân tộc đ y sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu 

chỗ kia để lo cho cái thân mình   ọ còn biết làm gì nữa? 

 

Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự y n ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác l n 

ngôi, bọn này là sản phẩm của công thức: Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một 

chính quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ 

ơ với người khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người 

khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh 

né bên cạnh & ức hiếp bên dưới. 

 

 ao mà tôi sợ bọn người đó như thế?! 

 

Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công 

chức,… làm “đầy tớ” của nhân dân! 

 

Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ qu  bỏ xứ, l n  ài gòn ngồi vạ vật d m 

mưa dãi nắng suốt ngày đ m, ngày này qua tháng nọ để k u oan  

 

Bọn công bộc đó đã đẩy 2 mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng 

mà họ có là khỏa thân ở giữa đường để đòi lại công bằng  Vì trong tay họ còn có gì để chống 

lại chúng ngoài phẩm cách  của người đàn bà vốn được coi là thi ng li ng?  ọ dùng đến cách 

đó, và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới? 
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Bọn công bộc đó đã đẩy đến đỉnh điểm hôm nay, một người mẹ uất ức tự thi u trước cổng 1 

cơ quan công quyền vì không còn sức để chịu đựng chúng… 

 

Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ  Chúng nhan nhản khắp nơi, 

ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt ti u mọi khao khát, th m sự dốt nát của chúng vào nữa 

là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá 

và danh lợi  Đáng sợ hơn, cuộc sống ấm  m no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén 

lại là sự thèm khát của những t ng lớp khác  Khiến cho những con thi u thân non trẻ khác lao 

vào như một cơ hội ngàn vàng  

 

Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém  Thế là chúng ta ăn thức ăn có 

độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi tr n những con đường 

hiểm họa mỗi ngày, chúng ta ti u dùng những gì chúng mang tới, chúng ban phát, với giá mà 

chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn,… không còn một lựa chọn nào khác  Không 

biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác! Vì chúng ta lương thiện  

Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hoặc biến hẳn sang một trạng thái 

sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xã hội đương nhi n sẽ sản sinh ra nó  

 

Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về t n bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét 

nghiệm, hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi  

 

Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật  

Tôi đọc tin một gã thanh ni n có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một 

chiếc xe máy và chút ít tài sản  

Tôi đọc tin bọn chủ & lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai 

phản ứng  

 

Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với th y giáo để được điểm tốt  

Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay 

ra, xung quanh thi n hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa 

lại đồng nào  Thay vì bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp! 

 

… còn rất nhiều tin  

 

Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? 

 

Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó. 

 

Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là “nền văn chương than khóc”. 

 

Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình 

đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm 

một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt nam của tôi thực sự là “c n cù, 

nhân hậu, thông minh, ki n cường, bất khuất, đoàn kết thương y u nhau,…” một cách đúng 

nghĩa  Vì hãy qu n những hình tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc 

của miền Bắc thời chiến tranh đi! Đó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, tìm cách 

dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết & chết  Không hơn không kém  

 

Các bạn có tìm kiếm giống tôi không? Và các bạn có tìm thấy không? Hay đầy rẫy xung 

quanh chúng ta chỉ có 3 loại: 
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- Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt. 

- Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nồi niềm xưa cũ, tương lai chả 

biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai? 

- Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng 

đàn, rồi thôi! 

 

Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi. 
 

Còn những thứ hổ lốn lai căng phát tr n TV, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể 

tới, vì đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích th m, chỉ muốn vứt cái đ u mình đi, không c n 

suy nghĩ nữa làm gì cho mệt óc  

 

Vậy cái gì đã gây n n nông nỗi? 

 

Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản. 

Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. 

 

Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng 

tệ không kém! 

 

Nghe nói cụ Tản Đà có câu: 

 

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn! 

Cho nên quân ấy mới làm quan. 

 

Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ 

mình cũng không cần nhắc lại. 

 

Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? 

 

Ngoài sự cấu kết quyền lực – quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để 

chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như 

ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân 

ra, chúng còn làm gì nữa? 

 

Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con 

người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức  Pháp luật không theo con người lên 

giường, vào toa-lét, xuống bếp. Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách 

tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô th n vô thánh, không thừa 

nhận đức tin đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa 

độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ,… Vì những người này họ không sợ, hoặc 

họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật  Khi pháp luật không trị được mà 

người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục,… thì họ còn 

sợ gì nữa? Việc gì mà họ không dám làm? 

 

Còn những kẻ yếu không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh Allah luôn soi sáng 

mình, giúp đỡ mình, ngự trị trong mình, thì họ còn biết dựa vào đâu để tìm lại niềm lạc 

quan mà sống? Mà tranh đấu để tự tìm lấy giá trị sống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã 

ban cho mỗi chúng ta? 
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Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn 

loạn về vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không? 
 

 iữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp 

chúng ta. Chúng ta - những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ mình 

lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm 

mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách – nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải 

là nghệ thuật đích thực – một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta chứ không phải ru ta 

ngủ trong qu n lãng   hững kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu n n làm gì cho 

đúng  

 

Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói: Đời chúng mày chỉ 

cần độc lập – tự do – hạnh phúc. 

 

Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có 

hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất 

đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì? 

 

Chúng ta đeo bám theo họ, qu n cả chính bản thân mình, một con người, c n phải sống sao 

cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương 

tri c n phải hành động  

 

Bạn có đang tự hào vì mình là người việt nam không? Hỡi những con người ấu trĩ mang 

trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người việt nam “cần cù, nhân 

hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” đã từng đấu 

tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một 

xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng 

Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta còn 

không hơn con chó thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục? 

 

Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Đông”, “bà Hillary dọa 

TQ không nên gây hấn”,.. để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội 

gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã “dạy dỗ” cả đám 

chóp bu việt nam. “Đĩ” chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như 

chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. 

Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh? 

 

Còn dân việt nam thì sao? Dám c m súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt 

nam nữa không? Mà c m súng để làm gì? Kết quả của g n 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả 

rồi, không c n nói nữa  

 

Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử. 

 

Hết 

Chú thích của Việt Nhân: 

“ Thế là  “ Đạo Tình Nghĩa làm Người “ mất trước, “ Nước của cả một Dân Tộc”  mất 

theo sau “. 

 

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

( 1 ) + ( 2 ) 
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Năng lượng Tình thương 
( Chuyển từ Gia đình Phan Lê ) 

 

   Vân  ạc được giáo sư L  Trọng Khánh trao cho cuốn sách “ ăng lượng tinh th n” của tiến 

sĩ Đặng Kim  hung, về đến nhà đọc liền một mạch cho đến hết, lòng th m cảm phục cái tài 

và cái tâm của tác giả  Điều đặc biệt là nội dung cuốn sách đem lại cho bạn đọc nhiều cái mới 

về cách nhìn nhận về con người và vũ trụ, mối quan hệ nhân  quả, giúp mỗi người có khả 

năng điều chỉnh lối sống, chữa một số bệnh thông thường và nan y, sống khỏe và tràn đ y 

hạnh phúc  Cánh cửa bí mật về một năng lượng si u nhi n, về mối quan hệ giữa vũ trụ và tiểu 

vũ trụ – (con người) như có câu th n chú: “Vừng ơi…!” đã được khai mở   gười đọc khi 

hiểu được những thông tin bổ ích và lý thú mà tác giả cung cấp qua quá trình nghi n cứu, 

thực nghiệm sẽ tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh  Tôi đặc biệt tâm đắc sự đơn giản nhưng hiệu 

quả của phương pháp “dưỡng sinh tâm thể” và hiệu quả cao đến bất ngờ đã được kiểm chứng, 

cùng phương châm sống mà tác giả n u l n: “Cho là nhận, những người hiểu được luật này sẽ 

giải đ y hoa tr n mỗi bước chân mà họ đi qua” và : “Mùa màng bao giờ cũng nhiều hơn hạt 

giống   

 Vân  ạc vốn hâm mộ giáo sư L  Trọng Khánh từ lâu , bởi ông không chỉ là một nhà nghi n 

cứu sử học có kiến thức uy n thâm, mà ông còn là người có khả năng đặc biệt: biết nhiều 

ngoại ngữ qua tự học với phương pháp độc đáo là “thiền”  Ông có tự thể chữa bệnh cho mình 

và cho người khác , có thể làm hoa nở như ý… bằng năng lượng sinh học của mình và g n 

đây ông công bố tác phẩm: “Phát hiện hệ thống chữ Việt Cổ thuộc loại hình khoa đẩu” – (nhà 

xuất bản Từ điển bách khoa, tổng phát hành: Trung tâm văn hóa Tràng An năm 2010) với 

những cứ liệu không thể bác bỏ, khẳng định sự tồn tại và phát triển của chữ Việt cổ phát triển 

rực rỡ từ thời kỳ  ùng Vương, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao  Vân  ạc vinh 

dự là người góp ph n chỉnh lý, bi n tập tác phẩm này     Chính Vân  ạc Cách đây 10 năm 

cũng bị căn bệnh ngứa toàn thân quái ác năm năm trời, ngứa đi n dại đến mức có lúc đã 

không muốn sống  Do thiếu hiểu biết, lại không may gặp một số bác sỹ thiếu lương tâm n n 

chữa không đúng phương pháp, lạm dụng corticoid n n cơ thể béo phì, sức đề kháng suy 

giảm, người nổi l n mấy cái u và phải chịu rất nhiều hệ lụy đau khổ  Lúc đó con còn nhỏ, đặc 

biệt người vợ y u quí của Vân  ạc sát cánh luôn động vi n: “ ãy cố gắng l n anh, em và các 

con c n anh vô cùng!”  Được tiếp th m nghị lực sống, Vân  ạc  tham khảo nhiều phương 

pháp chữa bệnh cổ kim rồi quyết định điều chỉnh lại bữa ăn cho hợp lý, hàng tu n nhịn đói 

tuyệt đối một ngày, tạo ra một tinh th n lành mạnh (và cũng viết báo, viết văn từ đó)   hịn 

được 49 ngày thì bệnh đỡ, sức đề kháng khôi phục, các khối u ti u biến cho đến tận bây giờ 

không tái phát, ngày đó Vân  ạc nhịn tới hơn 60 tu n  Và bây  cùng nhà giáo  òang Đạo 

Chúc hội chủ “ ội những người y u kính  guyễn Trãi và  guyễn Thị Lộ” cùng địa phương 

và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng khu di tích Lệ Chi Vi n – ( ia Bình, Bắc  inh) và 

làm nhiều việc thiện tâm     Đọc cuốn sách “ ăng lượng tình thương” của tiến sĩ Đặng Kim 

 hung mà cứ tiếc mãi: nếu ngày trước, lúc bị bệnh mà hiểu được phương háp chữa bệnh đơn 

giản mà hiệu quả như huyền thoại mà tiến sĩ Đặng Kim  hung giới thiệu trong cuốn sách quí 

này chắc sẽ nhanh khỏi bệnh hơn, lại tránh được những đau khổ về tinh th n và thể xác  iáo 

sư L  Trọng Khánh vì y u mến n n có dặn: “V   đọc rồi viết bài giới thiệu cuốn sách “ ăng 

lượng tinh th n” cho nhiều người cùng biết và áp dụng”  Vân  ạc rất vui vì chính mình cũng 

đã từng áp dụng được một ph n những điều mà cuốn sách đặt ra, tiếc rằng không có hiểu biết 

cơ bản và có “duy n” được chữa khỏi bệnh nhanh chóng và trở thành truyền nhân trị bệnh 

cứu người như tác giả  

 Đúng lúc nhà văn Mai Thục đã viết rất sâu giới thiệu cuốn sách này và gửi cho Vân  ạc  

Vân  ạc xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài giới thiệu của nhà văn Mai Thục:   

 Đây là một đề tài nghi n cứu khoa học lớn, được khởi đ u từ cuốn sách   ăng lượng Tình 
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thương  của tiến sĩ Đặng Kim  hung ( XB Văn hoá Thông Tin- 2010).  

 

 Văn hoá nhân học là khái niệm xuất phát từ nước Anh  Là một cách tiếp cận tổng hợp tạo ra 

trường phái nghi n cứu về nhân loại và văn hoá, mà một trong những hướng tiếp cận của nó 

là nghi n cứu về các hoạt động của con người    

  gười ta có thể nghi n cứu con người thông qua các nghi n cứu về khoa học tự nhi n như: 

sinh vật học, giải phẫu học, tâm lý học, bệnh học… hay qua nghi n cứu của khoa học xã hội 

như dân tộc học, nhân chủng học, khảo cổ học, văn học      

 

 ăng lượng Tình thương bằng cách tiếp cận khoa học vật lý, khoa học nhân văn, vũ trụ học 

và tinh th n học… tác giả muốn tìm về cội nguồn, nghi n cứu bản thể của các phương pháp 

chữa bệnh tự nhi n của thế giới và của Việt  am xưa và nay, thuộc lĩnh vực y học  ăng 

lượng và nằm trong nhóm y học bổ sung mà Dưỡng sinh Tâm Thể được thể hiện như những 

ví dụ minh hoạ   

 

 Với cách nhìn vũ trụ như một tư duy vĩ đại hơn là một cỗ máy vĩ đại, thông điệp mà cuốn 

sách này muốn gửi đến chúng ta là: để khoẻ mạnh và hạnh phúc, con người- một tiểu vũ trụ, 

được đặt trong bối cảnh của một vũ trụ nhất thể, thì quan hệ ứng xử giữa con người với con 

người , giữa con người và vũ trụ là tôn trọng, khi m nhường và y u thương  Tình thương là 

nguồn năng lượng vô hạn mà trời đất ban tặng cho chúng ta, nhưng nhận được hay không lại 

phụ thuộc nơi chính bạn”(Lời giới thiệu-  XB Văn hoá-Thông tin-  đd trang 6) 

 

                                       Những mục tiêu cơ bản của cuốn sách Năng lượng Tình thương: 
 - Vũ trụ vô cùng kỳ bí,hãy khi m tốn học hỏi và bạn sẽ ngạc nhi n bởi phép màu của nó 

mang lại cho chính bạn  Vũ trụ vô hạn và đ y bí ẩn   ự hiểu hiểu biết của loài người hữu hạn 

?  

 

 Phát biểu ngày 16-12- 2008, trưởng nhóm nghi n cứu thuộc Đài quan sát Vật lý học thi n 

thể  mithsonia ở bang Massachusetts, ông Alexey cho biết:    nguồn “ ăng lượng tối” cấu 

thành tới tr n 70 % vũ trụ và là một dạng “lực hấp dẫn đang kiềm chế vũ trụ, dù hiện vẫn 

chưa rõ nó thực sự là gì”  

 

  ăng lượng tối” lại được phát hiện năm 1998, đã gợi lại sự quan tâm của giới khoa học đối 

với khái niệm của Albert Einstein về các hằng số vũ trụ- một biến thể của học thuyết tương 

đối, theo đó đặt giả thuyết về khả năng tồn tại một lực đẩy trong vũ trụ, để có thể giải thích 

được sự cân bằng với lực hấp dẫn trong vũ trụ  Bởi theo Einstein, nếu không tồn tại một lực 

đẩy như vậy, lực hấp dẫn sẽ khiến vũ trụ nổ tung    

 

 Theo những số đo của kính thi n văn vũ trụ  ubble, năng lượng tối bí ẩn,đang đẩy vũ trụ 

giãn ra, dường như là loại lực không đổi mà Albert Einstein từng dự đoán  Các nhà khoa học 

coi “ ăng lượng tối” là một dạng năng lượng lạ  

 

                                              Vài nét tổng quan về vũ  trụ- Những vấn đề gợi   ? 

 

Trong những thập ni n g n đây, khoa học đã trở n n ý thức được giới hạn nghi m trọng của 

những cảm nhận thông qua ngũ quan con người: 

 

 Về thị giác:  Mắt của chúng ta có khả năng rất khi m tốn   ó chỉ cảm nhận được với một 

dải bức xạ khá hẹp, có chiều dài bước sóng khoảng 0, 0004- 0, 0007cm, ph n còn lại của 

sóng điện từ, chúng ta không thấy được  Vì thế, không nhìn thấy, không có nghĩa là không 
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có  Chúng ta đang bơi trong biển cả của sóng năng lượng (bao gồm cả sóng năng lượng đã 

biết và chưa biết “ ăng lượng tối” ), chìm ngập trong đại dương sóng điện từ, tia gamma, tia 

cực tím, tia hồng ngoại, sóng vi ba, sóng rađio, sóng ngắn… Chúng ta cũng chỉ mới đặt t n 

cho một lượng rất ít các loại sóng hiện hữu  

 

 Về thính giác:  Khả năng nghe âm thanh đối với con người, chỉ giới hạn trong khoảng 25- 

25000  z, trong khi đó, nhiều loài vật như loài chó, loài dơi… có thể nghe được dải t n số 

của sóng âm thanh lớn hơn nhiều l n    

 

 Về khứu giác:Mùi vị là sự khuyếch tán vật chất trong không gian với nhiều cung bậc khác 

nhau  Khả năng khứu giác của loài người càng khi m tốn so với các loài vật quanh ta: chó, 

ruồi… 

  hư vậy khả năng cảm nhận của con người với vũ trụ trong dạng sóng năng lượng là rất hạn 

hẹp  Chỉ mới nhận biết khoảng ba ph n trăm nghìn (0,0003) của các bức xạ năng lượng 

quanh ta.   

 

 Khoa học công nghệ hiện đại của chúng ta mới chỉ phát hiện được một ph n rất nhỏ của 

toàn bộ phổ năng lượng vũ trụ  Vera Rubin- nhà thi n văn học người Mỹ đã đưa ra khái niệm 

“vật chất tối”  Theo bà vũ trụ gồm hai ph n:  Ph n vật chất hữu hình và ph n vật chất vô hình 

“ Bà nhấn mạnh “ph n vật chất hữu hình là rất nhỏ (chiếm khoảng 10%)”     Các nhà vật lý 

thi n văn nổi tiếng thế giới đã kết luận:  Có một cái gì đó vô hình đang đang tương tác l n thế 

giới vật chất của chúng ta”  

 

                                           Sự nhất thể của vũ trụ bao gồm cả con người- Tiểu vũ trụ: 
 

  Cơ học cổ điển của  ewton:   ewton Isaac (1642- 1727) nhà bác học Anh vĩ đại,  người đã 

xây dựng những định luật cơ bản của cơ học cổ điển, định luật vạn vật hấp dẫn, nghi n cứu 

sự tán sắc ánh sáng và nhiều hiện tượng quang học khác  Ông cũng là người đặt cơ sở cho 

phép tính vi phân, tích phân  Về mặt vũ trụ quan,  ewton cũng đã có những đóng góp mang 

tính khuynh đảo  Trước  ewton, người ta quan niệm rằng trái đất đứng y n và mặt trời quay 

quanh trái đất   ewton đã chỉ ra rằng theo định luật vạn vật hấp dẫn của ông, lực hấp dẫn sẽ 

làm cho mặt trăng chuyển động theo quí đạo hình elip xung quanh trái đất và các hành tinh 

khác (bao gồm cả trái đất), chuyển động theo quí đạo hình elip xung quanh mặt trời  Căn cứ 

vào định luật này,  ewton khẳng định rằng các ngôi sao hút lẫn nhau (điều này hoàn toàn 

phù hợp với Kinh Dịch)… Từ vũ trụ quan khuynh đảo này, hàng loạt các ngành khoa học về 

thi n văn học, chi m tinh học, vũ trụ học ra đời   gười ta bắt đ u giải thích về thủy triều, về 

các mùa trong năm, về qũi đạo bay của các con tàu vũ trụ, và tình trạng mất trọng lượng khi 

bay ra ngoài phạm vi chịu trường của trái đất…   

 Trong thế giới hữu hình,  ewton đã đi vào lịch sử như một huyền thoại  Tuy nhi n bất cứ 

một lý thuyết vật lý nào cũng chỉ là tạm thời  Một lý thuyết vật lý tốt là nó đưa ra được nhiều 

ti n đoán  Mỗi lý thuyết chỉ có thể đúng trong những miền ứng dụng  

 

 Cơ học lượng tử: nguy n của Planck  và nguy n lý bất định lượng tử là ý tưởng cho rằng, 

ánh sáng ( hoặc bất kỳ một sóng cổ điển nào khác), có thể hấp thụ theo từng lượng nhỏ rời 

rạc, gọi là lượng tử  

Trong Cơ học lượng tử có một hạt, ta  không ghi nhận được trực tiếp, nhưng sự tồn tại của nó 

gây ra những hệ quả có thể đo được, gọi là hạt ảo; một không- thời gian bốn chiều, mỗi điểm 

tương ứng với một sự cố; nhị nguy n sóng/ hạt (không có sự khác biệt giữa sóng và hạt, một 

hạt đôi khi có dạng của sóng và ngược lại)      guy n lý bất định  xác nhận ta không bao giờ 

đo được chính xác cùng một lúc vận tốc và vị trí của hạt; càng biết chính xác đại lượng này, 
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thì lại  càng ít biết chính xác về đại lượng kia  

 

  guy n lý bất định đã phát tín hiệu về sự cáo chung cho giấc mơ về một nguy n lý khoa 

học, một mô hình của vũ trụ hoàn toàn có tính chất tất định   hư thế có nghĩa là, người ta 

không thể ti n đoán những sự kiện tương lai một cách chính xác   

 

Đ u thế kỷ XX,  eisenberg (1901- 1976) nhà vật lý nổi tiếng người Đức đã cùng hai nhà vật 

lý người Ý và Áo, xây dựng lại lý thuyết Cơ học lượng tử  tr n cơ sở của nguy n lý bất định: 

“ Các hạt không có vị trí và vận tốc tách bạch và hoàn toàn xác định  

Thay vì thế, chúng có một trạng thái lượng tử là tổ hợp của vị trí và vận tốc ”  

 

Do đó  cơ học lượng tử  đã đưa vào khoa học một yếu tố không thể tránh khỏi- yếu tố ngẫu 

nhi n (hay không thể ti n đoán)   Cơ học lượng tử  là cơ sở cho h u hết các ngành khoa học 

và công nghệ hiện đại   ó điều khiển hành vi của transito và các mạch tích hợp- thành ph n 

cơ bản của công nghệ điện tử như: tivi, computer… nền tảng của khoa học công nghệ hiện 

đại cũng là nền tảng của hóa học và sinh học hiện đaị  Tuy nhi n, có một khu vực mà  cơ học 

lượng tử  không thể xâm nhập được một cách hiệu quả- đó là hấp dẫn và cấu trúc của vũ trụ ở 

qui mô lớn  Phải chăng đây chính là miền còn bỏ ngỏ    

 

                                   Einstein đã có lý khi nói rằng:  Chúa không chơi trò xúc xắc”. 
 

 Vũ trụ không phải được điều khiển bởi sự may rủi, nó được điều khiển theo qui luật tối ưu 

của tạo hóa  

  ự bế tắc của cách tiếp cận từ lý thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử, những khát vọng 

? 

 Cho đến nay, khó có thể xây dựng được một lý thuyết  mô tả được toàn thể vũ trụ trong tổng 

thể của nó   

  hiều ngàn năm trôi qua, càng ngày càng sáng tỏ một điều:  Vũ trụ không phải là tùy tiện, 

mà nó được điều khiển bởi qui luật tối ưu xác định  

 

         Vũ trụ bao la huyền bí của chúng ta giống như một tư duy vĩ đại hơn là một cỗ 

máy vĩ đại.   

 

                  Liệu thế giới không thể phân chia? Liệu tồn tại các thế giới song song? 

 

  Aristotle, nhà triết học  y- Lạp (384- 322 TC ) tin rằng toàn bộ vật chất trong vũ trụ được 

tạo thành từ bốn yếu tố cơ bản: Đất, Không khí,  ước và Lửa  Các yếu tố này được tác động 

bởi hai lực hút và đẩy    

 

 Triết lý của quan điểm này của cấu trúc vật chất trong vũ trụ, trùng với triết lý cấu trúc vũ trụ 

của phương Đông, mà điển hình là của Kinh Dịch, đó là Âm Dương-  gũ hành tồn tại từ ba 

nghìn năm (TC ) cho đến nay  Theo đó, năm yếu tố: Kim, Mộc, Thủy,  ỏa, Thổ là những 

yếu tố cơ bản tạo thành vật chất của vũ trụ    

 

 Triết lý của vấn đề là:  Thế giới là một thể thống nhất, không thể phân chia. Cấu trúc 

của vật chất trong vũ trụ là một khối thống nhất, không thể phân chia, tức không có ph n tử 

nhỏ nhất, không có vi n gạch cuối cùng mà hàng trăm năm, ngành cơ học lượng tử cố công 

tìm kiếm  

 

 iữa các vật thể luôn luôn tồn tại các trường, biểu hiện bằng lực hút, lực đẩy hay gọi chung 
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là lực tương tác   

 

Vật chất luôn vận hành, luôn biến đổi không ngưng nghỉ, theo qui luật Âm- Dương, Ngũ 

hành. Theo Kinh Dịch, trong vũ trụ có một điều không thay đổi đó là sự vận hành 

không ngưng nghỉ  

  ong hành tồn tại với quan điểm của Aristotle là một quan điểm đối lập, điển hình là 

Democristus nhà bác học  y Lạp (460- 370) cho rằng vật chất vốn có dạng hạt mà hạt nhỏ 

nhất (hạt cơ bản) là nguy n tử không thể phân chia được nữa    

 

  ai quan điểm đối nghịch tr n cứ song hành tồn tại cho đến tận những năm đ u thế kỷ XX, 

cuộc tranh luận tưởng đã ngã ngũ với ph n thắng thuộc những người theo  nguy n tử luận   

 

 Nguyên tử luận- những thành công và bế tắc: Trong suốt thế kỷ XX, các nhà bác học đã sôi 

nổi đi tìm cấu trúc của hạt cơ bản và người ta nhận thấy hạt cơ bản bị phân chia từ Electron, 

Proton;  eutron; tới dạng hạt Quark- cũng chưa phải là nhỏ nhất vì hạt Quark có bước sóng 

nhỏ hơn bước sóng ánh sáng  Điều huyền bí là chúng lại có khối lượng lớn hơn rất nhiều so 

với các hạt mà từ đó chúng sinh ra và đặc biệt là những hạt này phân rã rất nhanh để lại thành 

Proton và Neutron.   

 iềm tin của những nhà  nguy n tử luận  bị lung lay… và họ tiếp tục tìm ra lý thuyết” Dây” 

và “siêu Dây”- dạng vật chất của vũ trụ trước đây được xem như hạt, thì giờ đây được biểu 

diễn như những sóng chạy dọc theo “dây”   hưng lý thuyết “Dây” chỉ đúng khi khi không 

gian, thời gian phải có tới mười chiều, hoặc mười sáu chiều, chứ không phải là không gian 

chỉ có bốn chiều như chúng ta hiện nay (ba chiều không gian, một chiều thời gian)   ếu quả 

thật có sự tồn tại nhiều chiều không gian, thời gian, tại sao chúng ta không cảm nhận được? 

 

                                            Phải chăng tồn tại những vũ trụ song song? 
Liệu vật chất là li n tục và thế giới không thể phân chia?  

h u như tr n mọi hình thái của xã hội loài người   ó đã trở thành cơ sở của nền khoa học tự 

nhi n và sự li n hệ tương hỗ giữa khoa học tự nhi n và khoa học kỹ thuật   ó làm biến đổi 

sâu sắc điều kiện sống của chúng ta, cả tốt/xấu  Tuy nhi n, sự nghi n cứu về thế giới nguy n 

tử nửa cuối thế kỷ XX đã phát hiện một cách bất ngờ các quan niệm cổ điển, buộc ta phải có 

sự sửa đổi triệt để về nhiều khái niệm    

 

 Thế giới quan của chúng ta cũng bắt đ u thay đổi, dù muốn hay không muốn    

 

 Khởi đ u cho sự thắng thế của quan niệm vũ trụ không thể phân chia của nhà triết học vĩ đại 

Aristotle  Đó là vũ trụ là đồng nhất thể, vật chất là li n tục và không thể phân chia, và vận 

hành không ngưng nghỉ theo qui luật Âm- Dương,  gũ hành  Thế giới (dù t m vi mô hay vĩ 

mô) cũng là một thể thống nhất không thể phân chia    

 

 Mặt khác ngày nay, chưa có lý do để phủ nhận sự tồn tại của những thế giới song song theo 

bất kỳ nghĩa nào   gười ta thấy rằng, vũ trụ ngày nay giống như là một tư duy vĩ đại hơn một 

cỗ máy vĩ đại    

 Và phải chăng đó là con đường của trái tim. 

 

Sự tương tác vũ trụ , tiểu vũ trụ (con người) thông qua trường sóng năng lượng; 

nguồn gốc chữa bệnh bằng năng lượng  

 

                                          Trường và những khám phá không ngưng nghỉ  
 



 

62 Tọa Đàm Về Việt Nho Và Triết Lý An Vi Của Triết Gia Kim Định                  www.vietnamvanhien.net 

 

 Lịch sử phát triển của các loại trường và những ứng dụng lớn lao    ự khởi nguồn của trường 

khí vũ trụ và ứng dụng cho sức khỏe con người   

 

 Trường khí vũ trụ đã được biết đến, chế ngự và sử dụng hàng ngàn năm trước   ền văn minh 

Ai Cập và trường khí vũ trụ (bao gồm  L  ) qua nhiều tư liệu viết, hình vẽ và nhất là qua 

việc sử dụng kỳ lạ các sóng hình dạng vào việc điều khí ở Kim tự tháp  Kinh Thánh cũng xác 

nhận tri thức này đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ  (Rất tiếc, tới thời kỳ Trung cổ, người 

ta đã l m lẫn nó với việc thực hành ma thuật và trò phù thủy)   

  

 Khí” đã có từ ngàn xưa với sự ra đời của Kinh  Dịch.   

 

  ọc thuyết Mesmer với  ăng lượng sinh học, Y học năng lượng và Dưỡng sinh Tâm Thể:  

 

 Mesmer Franz người Áo, bác sĩ, nhà vật lý, chi m tinh học (1774-1815) đã trình bày học 

thuyết với hai mươi bảy điều khoản về phương pháp trị bệnh khá huyền bí của ông   gười ta 

nghi n cứu, gắn học thuyết Mesmer với những lý thuyết trường hiện đại:  

 

 Có một ảnh hưởng tương hỗ giữa các thi n thể, trái đất và các sinh vật (mối quan hệ Thi n- 

Địa-  hân hợp nhất)  Mệnh đề này gợi nhớ tới định luật vạn vật hấp dẫn của  ewton, và lý 

thuyết Trường: Trường nhiệt, Trường điện từ, Trường khí vũ trụ hoặc sóng vũ trụ    

 

 Sóng vũ trụ là bức xạ từ các thiên hà, các hệ mặt trời, các vì sao trong vũ trụ, từ lòng 

đất, từ đại dương… Sóng vũ trụ đến từ mọi hướng, mọi không gian, thời gian.  

 

  Một chất lỏng dàn khắp vũ trụ một cách li n tục, không để có chỗ trống   ự tinh tế của nó 

không gì sánh nổi   ó có khả năng nhận- truyền và trao đổi mọi cảm giác của vận động  

 gày nay khoa học cảm xạ đã khẳng định (thông qua các thí nghiệm có thể định lượng được) 

là: Tồn tại năng lượng dự trữ trong mọi vật chất của vũ trụ    

 

 Nguồn năng lượng này là động lực để vật chất luôn luôn vận động tạo ra những rung 

động và lan truyền trong vũ trụ. Sự bức xạ năng lượng và lan truyền như vậy được gọi 

là sóng.   

 

 Xung quanh chúng ta tràn ngập môi trường năng lượng bức xạ, có thể hình tượng hóa chúng 

bằng thuật ngữ  Vũ điệu năng lượng  và ng m hiểu sự kỳ bí của thế giới sóng năng lượng 

này  Khái niệm chất lỏng trong mệnh đề của Mesmer ngày nay được thay bằng sóng năng 

lượng  Ý tưởng này thể hiện rõ trong các khái niệm rung động cộng hưởng và sóng mang 

thông tin khi ta thực hành chữa bệnh từ xa    

 

 oạt động tr n bị chi phối bởi các luật, những cơ chế  mà đến nay ta vẫn chưa được biết  Tuy 

nhi n, đã có nhiều nhân tố, nhiều bằng chứng, cho phép chúng ta tin rằng: nền văn minh cổ 

đại đã biết đến, đã làm chủ và sử dụng sóng năng lượng vào nhiều mục đích khác nhau, trong 

đó có mục đích chữa bệnh    

 Chữa bệnh theo phương pháp tự nhi n bao gồm các phương pháp khá phong phú  Có thể 

chia thành các nhóm chính  

 

                                                            

Chữa bệnh nội tâm    
 

 Phương pháp này rất g n với tâm lý trị liệu, nhưng rộng hơn nhiều   ó đi sâu vào b n trong, 
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vào tâm lý và suy nghĩ của con người, nhằm xây dựng một hình ảnh tốt đẹp hơn về con người 

mình  Việc này có tác dụng lớn tới trị liệu bệnh tật: Thôi mi n, Thiền, Liệu pháp tâm lý… 

thuộc nhóm chữa bệnh này    

 

                                                    

Chữa bệnh bằng thảo dược  
 

 Dùng tinh d u chiết xuất từ cây cỏ có mùi thơm để trị bệnh: xoa bóp, tắm, ngâm, xông hít…  

 

       Chữa bệnh thể xác và tinh thần  
 

 Phương pháp chữa bệnh vận dụng khí lực, khai thông kinh mạch, hay sự vận động cơ thể để 

cải thiện tình trạng thể chất và tinh th n: Thủy liệu pháp, châm cứu, Yoga. 

 

Chữa bệnh tâm linh 
Thuật ngữ này được dành cho tất cả các phương pháp mà người ta quan niệm rằng: Con 

người là một nhất thể- không thể tách rời ph n tinh th n và ph n thể xác  Vũ trụ tràn đ y 

sóng năng lượng của chúng ta là một nhất thể   

 

 Giữa con người và vũ trụ có một mối quan hệ rất khăng khít    Xã hội ngày nay được 

xem như một chứng tích hùng hồn cho các thành tựu khoa học kỹ thuật  Tại nhiều nơi, khoa 

học đã thay thế cho tôn giáo và triết học, để trở thành nguồn kiến thức tưởng chừng vô bi n 

của nhân loại   Cả những bí mật của tạo hóa, trước đây thuộc lĩnh vực thi ng li ng, cũng có 

thể giải thích rõ ràng bằng những ngôn từ khoa học     hiều nhà khoa học đã quá tự tin khi 

hành động, khi giải thích     Tiếc thay, tr n thực tế, hiểu biết về vũ trụ của chúng ta còn rất 

mơ hồ    

 

 Thật không ngoa khi nói rằng, tất cả sự tìm kiếm không mệt mỏi của loài người hàng ngàn, 

hàng ngàn năm qua mới hiểu được khoảng mười ph n trăm những bí mật của vũ trụ    

 

  hững năm g n đây, khoa học đã không đưa ra  được câu trả lời cho những vấn đề cơ bản 

nhất của sự sống  Càng ngày càng có th m nhiều người (cả th y thuốc và bệnh nhân) có một 

quan niệm nhất thể hơn về sức khỏe, nhìn nhận t m quan trọng của cả lối sống, cách tư duy… 

trong gìn giữ sức khỏe    

 Quan trọng hơn, người ta đã bắt đ u nhận ra, tác động lớn lao của cuộc sống tinh th n, tình 

cảm, tr n sức khỏe thể chất   

 

 Quan niệm con người là một nhất thể, nhất thể trong chính mình và trong vũ trụ đã được 

chấp nhận rộng rãi và trở thành nhận thức chung của mọi người    

 

 Quan trọng hơn, người ta đã bắt đ u nhận ra, tác động lớn lao của cuộc sống tinh thần, 

tình cảm, trên sức khỏe thể chất.  

 

 Quan niệm con người là một nhất thể, nhất thể trong chính mình và trong vũ trụ đã 

được chấp nhận rộng rãi và trở thành nhận thức chung của mọi người.   

 

 Vô số những liệu pháp bí truyền đã trở n n được xã hội chấp nhận dễ dàng, gọi chung là 

chữa bệnh bằng niềm tin- “chữa bệnh tâm linh”  Tại Anh, Mỹ, chữa bệnh tâm linh được kể 

như một liệu pháp dịch vụ y tế nhà nước    
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 Chữa bệnh tâm linh  là một kiểu điều trị thịnh hành từ năm trăm năm TC   Pythagoras, nhà 

toán học, thi n văn học, toán học, vật lý học của thế kỷ VI (TC ) cho rằng nguồn gốc chữa 

lành bệnh là năng lượng Pneuma được sinh ra từ nguồn lửa trong lòng vũ trụ  Theo ông, mọi 

bệnh tật được sinh ra từ sự đối kháng xung khắc nhau, năng lượng giúp chúng cân bằng và 

lành bệnh   

 

 Hipocates (460-377) người  y Lạp, được xem là ông tổ của y học hiện đại  Theo ông, tất cả 

các loại bệnh, cả tinh th n lẫn thể chất đều do các yếu tố thi n nhi n gây ra  Ông coi     ức 

mạnh chữa bệnh của thi n nhi n”  Tuy nhi n, ông cho rằng thể xác và tinh th n là hai ph n 

tách biệt  Tiếc thay, ý tưởng này chế ngự chính thống suốt nhiều thế kỷ qua    

 

  gay thời đó, Plato, nhà triết học  y Lạp nổi tiếng đã chống lại:     ai l m lớn nhất của 

chúng ta ngày nay là các vị th y thuốc đã tách rời tinh th n ra khỏi thể xác  

 

 Paracelsus (1493- 1541) th y thuốc người Thụy  ĩ, có thể xem là cha đẻ của phương pháp 

chữa bệnh tâm linh  Ông đi khắp châu Âu, học hỏi và chữa lành bệnh một cách kỳ diệu  Ông 

đề xướng tư tưởng: Tinh th n và thể xác không thể tách rời nhau, mà còn đi xa hơn  Con 

người gắn với thi n nhi n, b n trong con người phản ánh vũ trụ rộng lớn ở b n ngoài (theo 

cách nói của Kinh Dịch, con người là tiểu vũ trụ)  Ông cho rằng năng lượng chữa bệnh có sẵn 

trong thiên nhi n  Ông gọi năng lượng này là Archaeus   ăng lượng này vừa có lợi, vừa có 

hại, nó có thể gây bệnh cũng như chữa lành bệnh  Ông còn cho rằng những suy nghĩ xấu có 

thể làm tắc luồng Archaeus và gây ra bệnh tật    

 

 Mesmer khẳng định tinh th n và thể xác không thể phân chia  Con người là một ph n không 

thể tách rời của vũ trụ  Ông cũng cho rằng vũ trụ tràn đ y năng lượng để chữa bệnh mà ông 

gọi là “ từ trường động vật”  Ông cho rằng có một b u  te tâm linh bàng bạc trong không 

gian  B u  te này chịu những lưu chuyển do các thi n thể gây ra   ự lưu chuyển này đi khắp 

mọi vật thể hữu cơ, tất nhi n là gồm cả loài người  Khi sự lưu chuyển được thông suốt trong 

cơ thể thì con người được khỏe mạnh,    trái lại sự lưu chuyển bị ách tắc dẫn đến bệnh tật  

 iệu quả chữa lành bệnh của Mesmer gây chấn động trong giới quí tộc thế giới (Áo, Đức, 

Pháp)  Đ u ti n ông chữa cho từng người, sau đó chữa cho từng nhóm người  Tại Paris, ông 

được bà hoàng Marie Antoinette bảo trợ và bà thành môn đệ của ông    

 

 Felix Kersten- 1898 người Ph n Lan sống tại  à Lan, nhà th n học, có nghề xoa bóp, chữa 

bệnh tâm linh bằng hai bàn tay, trở thành bác sĩ tâm linh ri ng cho hoàng gia  à Lan Djuna 

Davitashvili nhà trị bệnh tâm linh được nhiều người biết nhất của Li n Xô trước đây  Bà 

thành lập ri ng một dưỡng đường nhộn nhịp tại Matxcơva, chữa bệnh thành công cho Leonit 

Brezhnev và Boris Yelsin  Bà tự gọi mình là “người truyền dẫn năng lượng sinh học”  Cách 

chữa của bà bằng mắt, bằng tay theo phương pháp xoa bóp, tiếp xúc và không tiếp xúc  Djuna 

Davitashvili nổi tiếng về tài chẩn đoán bệnh  

 

Barbara Ann Brennan nhà vật lý học vũ trụ hàng không  asa trong hơn hai mươi năm đã 

nghi n cứu về trường năng lượng con người  Bà được huấn luyện chữa bệnh bằng  L  , 

ngày nay bà là người chữa bệnh tâm linh giỏi nhất Tây bán c u và là tác giả của nhiều cuốn 

sách nổi tiếng được dịch ra nhiều nước tr n thế giới    

 Barbara cho rằng con người là một nhất thể, giữa con người và vũ trụ có mối li n hệ chặt chẽ 

qua trường năng lượng  Theo bà: “Mọi đau khổ đều gây ra bởi ảo tưởng về tính ri ng biệt, 

vốn là mẹ đẻ của nỗi lo sợ…” và “Y u thương là gương mặt, hình hài của vũ trụ…”  Bà cũng 

thống nhất quan niệm: “Chúng ta đang sống tr n hành tinh năng lượng”   
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 Dưỡng sinh tâm thể  của má  ai  ương (Tôn nữ  oàng  ương) tại  à  ội  

 Về vũ trụ quan, từ cách tiếp cận cơ học lượng tử, những thành công và bế tắc, D TT cho 

rằng: “Con người gồm hai ph n  Ph n tinh th n (si u hình) và ph n thể xác (hữu hình)   ai 

ph n này hòa quyện vào nhau   ó làm mạnh nhau l n hoặc làm yếu nhau đi; trong đó ph n 

tinh th n (linh hồn) dẫn dắt ph n thể xác  Trong con người tồn tại một hệ kinh lạc, lưu thông 

trong hệ kinh lạc là “khí”, cũng có thể hiểu là sinh khí   ệ kinh lạc thông suốt, con người 

khỏe mạnh  “Khí” bị tắc nghẽn ở bất kỳ nơi nào tr n cơ thể, con người sẽ bị bệnh   inh khí 

trong hệ kinh lạc xung mãn, con người khỏe mạnh, toả trường hào quang, ngược lại, con 

người yếu đuối, buồn nản, héo hắt  Con người là sản phẩm hoàn thiện nhất của tạo hóa, giữa 

con người và vũ trụ li n hệ chặt chẽ với nhau qua trường (trường hào  quang  lượng   guồn 

năng lượng này là động lực để vật chất luôn luôn vận động, tạo ra những rung động và lan 

truyền trong mọi môi trường dưới dạng sóng (vũ điệu năng lượng)   óng vũ trụ (còn có thể 

gọi là sóng năng lượng, trường khí vũ trụ,  L  …) là sóng bức xạ từ các thi n hà, hệ mặt 

trời, các vì tinh tú   gười ta nghi n cứu và thấy sóng vũ trụ thật đa dạng, từ loại t n số thấp, 

đến loại t n số cao… 

 

             Hào quang của con người, trường năng lượng vũ trụ và sức khoẻ của chúng ta 
 

 Cuối thế kỷ XX, năm 1977 cuốn sách “ ăng lượng của cơ thể sống” được in tại Pháp xác 

định “Không phải bức xạ hào quang chỉ bao quanh con người mà là quanh muôn loài, kể cả 

thực vật”   

 

 Đến nay, các nhà khoa học đã công nhận sự tồn ại những dòng phát sáng sinh học 

(bioplasma) trong con người   ó có nhiều màu sắc, có tỷ trọng và cường độ khác nhau, và 

chảy theo các v ng có cấu trúc   ó có li n hệ với các cảm xúc và tư duy của chúng ta  

Bioplasma chính là chất liệu tạo thành các v ng của trường hào quang nơi con người    

 

 Con người có bảy v ng hào quang  Mỗi v ng hào quang là duy nhất (có màu sắc, cấu trúc, 

chức năng, nhiệm vụ ri ng)  Chúng không pha trộn nhưng luôn tương tác và ảnh hưởng lẫn 

nhau theo một qui luật nhất quán với sức khoẻ và mức độ Thánh Thiện trong cuộc sống tinh 

th n bạn  Khi bạn cân bằng sức khoẻ, bạn sống tràn đ y hạnh phúc với những suy nghĩ dâng 

hiến thanh cao, trường hào quang bảy v ng đều cân xứng, hài hoà sáng rõ    

 

  gược lại khi bạn đau khổ, thù hận, ghen ghét, giận dữ, bảy v ng hào quang sẽ méo mó, mất 

cân xứng, chuyển màu tối đục  Và bạn sẽ ốm đau   

 

 Bạn thường xuy n nạp năng lượng thông qua cuộc sống Thánh Thiện và Thiền định, v ng 

thứ bảy của trừơng hào quang mạnh mẽ, sáng suốt, sáng màu chàm, nhấp nháy với một t n số 

cao, sẽ giúp bạn xâm nhập vào “trường năng lượng vũ trụ”  

 ó dạy chúng ta về sự li n thông giữa tâm trí với tâm trí, giữa tâm trí của chúng ta với tâm trí 

vũ trụ   ó giúp bạn tràn đ y sức sống nội tâm và thân thể khoẻ mạnh   

 

   ăng lượng vũ trụ là vô hạn  Khi bạn sống Thánh Thiện bạn sẽ nhận được nguồn  ăng 

lượng Tình thương  từ vũ trụ và bạn sẽ có khả năng truyền năng lượng, chữa bệnh cho nhiều 

người  

 

Cách sống để nhận được năng lượng  phi phàm của vũ trụ: 

 ự quân bình  hững người hiểu về cuộc sống tinh th n cho rằng bất cứ điều gì xảy ra trong 

cõi trời đất bao la này, đều được tạo bởi vô số yếu tố, mà yếu tố nào cũng c n thiết cả   hững 

yếu tố ấy, như những sợi chỉ muôn màu, muôn sắc được dệt chung để tạo n n một tấm thảm 
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của sự tồn tại   ự quân bình là cách nắm giữ các sợi chỉ ấy lại với nhau một cách hài hòa   Có 

thể nói, thước đo sự thông tuệ của một người, là khả năng giữ quân bình của người đó  Trong 

cuộc sống hiện đại náo động, xô bồ, biến động khôn lường, việc giữ được quân bình không 

phải là chuyện dễ  Chỉ một suy nghĩ, hay một lời nói ti u cực thôi cũng có thể ném chúng ta 

ra khỏi sự quân bình  Chúng ta như người đi tr n dây, ta c n rất cẩn trọng, đặt bước nọ sau 

bước kia, còn tay thì giữ một cái sào để giữ thăng bằng  Bước đi hơi chệch một chút, một đ u 

sào hơi nặng một chút, là ta sẽ bị đổ nhào  Để đến được đ u b n kia, mỗi bước chân của ta 

phải chính xác, mỗi bước chân của ta đòi hỏi sự quân bình  

 

       Sự quân bình với sức khỏe con người  Sự quân bình giữa thể chất và tình trạng tinh 

thần:  

 ức khỏe là kho tàng quí báu nhất của cuộc đời  Không có nó, mọi của cải khác đều trở n n 

vô nghĩa (Khổng Tử)  Để khỏe mạnh chúng ta c n sự quân bình  Bị mất quân bình vì bất cứ 

lý do nào, ta sẽ bị bệnh   iữa sức khỏe thể chất và tình trạng tinh th n có một sự gắn kết chặt 

chẽ   ó c n được giữ quân bình, hài hòa  Da Di, người giữ linh hồn của  Đại học tâm linh thế 

giới Ấn Độ  thường nói: “Trong cuộc đời tôi, tôi luôn ưu ti n giữ sự bình an trong mọi ý nghĩ 

và cảm xúc của mình  Bằng cách này, tôi không bị mất năng lượng, và cách đánh giá của tôi 

cũng không bị méo mó bởi những xung đột nội tâm  Cách thực hành này mang lại sức mạnh 

cho tâm trí, cơ thể và giúp tôi có cảm giác thoải mái trong mọi mối quan hệ”   

 

                                          Sự quân bình giữa tinh thần và thể xác 
Con người có ph n tinh th n, còn gọi là ph n hồn, hay linh hồn (si u vật chất) và ph n thể 

xác (vật chất)  Khi hiện hữu, trong mỗi con người, ph n tinh th n và ph n thể xác gắn kết 

chặt chẽ với nhau tới mức, người ta nh m tưởng chúng là một, nhưng thực tế, chúng là “hai 

trong một”  Vì vậy một con người muốn khỏe mạnh và khỏe mạnh một cách bền vững, phải 

khỏe mạnh cả về tinh th n lẫn thể xác, phải giữ quân bình   ai ph n này tương tác lẫn nhau, 

làm mạnh nhau l n hoặc làm yếu nhau đi  Tuy nhi n, ph n dẫn dắt là ph n tinh th n  

 

                                                       Sự quân bình Âm- Dương  
 Âm- Dương ở đây là một phạm trù triết học sâu sa, chỉ   hai trạng thái đối nghịch, hai cực, 

chúng luôn tương tác theo qui luật của Âm- Dương,  gũ  ành, của tạo hóa, biến đổi, để tạo 

n n cuộc sống muôn màu của chúng ta  Để có sức khỏe, ta phải giữ quân bình Âm- Dương   

Thí dụ phải giữ mình không quá nóng, không quá lạnh, không quá vui, không quá buồn… 

 

                                               Luật nhân quả với sức khỏe con người  

 

 Luật nhân quả là định luật của vũ trụ   Thế giới này được điều khiển tự động bằng luật   nhân 

quả  

 

 Từ “ nghiệp” (Karma) có nghĩa là “hành động” và  tức “gieo gì gặt nấy”  Bất kể hành động 

của ai đó, mà ngay cả lời nói hay mới chỉ là suy nghĩ, dù tốt hay xấu, sẽ mang lại cho người 

đó một kết quả tương đương  Kết quả này có thể nhận lại ngay tức thì, nhưng thường là nhận 

lại ở kiếp sau  Có thể là “ ghiệp lành”, cũng có thể là”  ghiệp dữ”, nếu ai tạo “ ghiệp dữ” 

thường gọi là “ ghiệp chướng” thì sẽ phải trả nợ sau này  Trong muôn vàn con đường trả nợ 

(bị tật nguyền, con cháu hư hỏng, làm ăn thất bát) có một con đường là bệnh tật, gọi là “ bệnh 

do nghiệp”, đây thường là những căn bệnh khó chữa nhất   iểu về “ ghiệp” và về luật nhân 

quả, có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những người thức tỉnh sẽ biết sống hướng Thiện, tức 

không tạo “ ghiệp dữ”   gười thức tỉnh biết trồng hoa nơi anh ta bước đi và nhâm nhi hạnh 

phúc được mang cho, được dâng hiến   

 Luật nhân quả  là định luật điều hành vĩnh hằng của vạn vật của vũ trụ  Đây là một qui luật 
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được chi phối một cách khách quan, đương nhi n là có trước đạo Phật  

 

 Tuy nhi n, khi đức Phật thành đạo dưới gốc Bồ đề, ngài đã giác ngộ được luật này, thấy 

được t m quan trọng của nó tác động đến sự sống và sự chết tr n hành tinh này  Luật nhân 

quả được giáo lý của đạo Phật hoàn chỉnh và trở thành lý thuyết cơ bản, là chính kiến quan 

trọng trong Phật học, đến mức nhiều người l m tưởng luật nhân quả là của đạo Phật    

 Luật nhân quả  là định luật vĩnh hằng của vũ trụ, một luật tuyệt đối khách quan và tuyệt đối 

công bằng với từng con người, từng quốc gia đang tồn tại tr n trái đất    

 

 Chúng ta c n coi việc giáo dục  Luật nhân quả  như một chiến lược toàn c u, thay thế cho 

mọi thuyết giảng đạo đức, và những tiếng k u gào đánh thức lương tâm nhân loại trước tội ác 

đang tràn như sóng bão  

 Bạn đã nhìn thấy Luật nhân quả vận hành tuyệt đối chính xác từ t m vĩ mô (trái đất)đến vi 

mô (con người) chưa?  

 

  hư bạn đã thấy, hành tinh của chúng ta từng mỹ lệ, hiện đang thoi thóp, và chúng ta đang 

gánh chịu hậu quả từng ngày (bão, lũ, mưa, núi lửa, sóng th n, động đất, bệnh dịch người và 

gia súc…) do chính sự tàn phá tàn tệ không thương tiếc của con người nhiều thế hệ, nay vẫn 

tiếp tục  Rồi trái đất sẽ ra sao? 

 Rồi chính bạn, trong những ngày buồn, giận, đau khổ, âm mưu, thù hận, cơ thể bạn sẽ yếu 

ốm đến thế nào? Chưa nói đến việc ta quá tham sân si mà gây tội ác, thì quả  báo nào sẽ đến? 

Chính vì sự vô minh đó mà cuộc sống của chúng ta trở n n bất hạnh, ốm yếu  Cuộc sống tr n 

thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu mỗi con người biết được    Luật nhân quả  điều hành vũ trụ 

hoàn hảo và độc nhất vô nhị  

 

                   Tiến sĩ Đặng Kim Nhung  Công trình nghiên cứu Năng lượng Tình thương  

 

 Cuối năm 2001, tôi gặp Đặng Kim  hung tại Trung tâm  Dưỡng sinh tâm thể  à  ội   của 

má  ai  ương rất kỳ diệu  Bằng  ăng lượng Tình thương  đã chữa cho nhiều người lành 

bệnh một cách khó tin    

 

 Đặng Kim  hung dù bận làm hiệu phó  Đại học Thăng Long nhưng vẫn dành công sức đi 

chữa bệnh và nghi n cứu D TT   Từ một nữ sinh Chu Văn An, từng làm thợ tiện bậc hai, học 

thành kỹ sư cơ khí, rồi T  cơ học máy tại  ungari… giảng dạy các môn về kinh tế, xã hội ở 

bậc sau đại học, Đặng Kim  hung trở thành người phụ nữ hoạt động khoa học năng động, 

khi quản lý dự án từ thiện, lúc nghi n cứu vấn đề  iới và Phát triển cùng bạn bè quốc tế tại 

Việt  am  Chị quan tâm nhiều đến các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, chuyển giao 

công nghệ, quản trị dự án…  hưng rồi đến một ngày, Đặng Kim  hung thức tỉnh về đời 

sống tâm linh, nhờ má  ai  ương:  

 

  Đ u năm 1996, chỉ sau tám ngày tập D TT, căn bệnh dị ứng không rõ nguy n nhân quái ác 

của tôi thuy n giảm rõ rệt, mười lăm ngày sau thì hoàn toàn chấm dứt cho tới nay   iệu quả 

mang tính huyền thoại này của D TT đã kích thích trí tò mò của tôi  Anh Phan Văn  ùng 

hướng dẫn chữa bệnh cho tôi đã nhiệt tình mời tôi đến gặp bà Tôn nữ  oàng  ương  Ánh 

mắt không sáng, dường như đang nhìn vào cõi hư vô nào đó, gương mặt hiền từ và giọng nói 

thật nhỏ nhẹ của má đã thật sự cuốn hút tôi  Má nói: “Con đến đấy à, má không phải thiếu ăn 

ra đây để kiếm cơm, mà là lấy bệnh làm lệnh đi tìm người hiền… Kiếp trước con là…  gay 

ngày mai con hãy về chữa bệnh cho mọi người đi, con có thể làm được  Cốt là giữ Tâm lành, 

Thân lành,  gôn lành, biết sống vì người khác, uống nước, nhớ nguồn…   
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 Tôi tin những lời má nói, vì sống như thế, thì tôi được mẹ dạy từ tấm bé, nó đã ngấm vào tôi 

thành máu thịt   hưng điều tôi không tin và không thể tin, đó là điều về kiếp trước và điều tôi 

có thể chữa bệnh cho mọi người  Một người lang thang trong chốn trường đời như tôi, nay lại 

đi chữa bệnh, thì thật là hài hước   ếu bạn bè biết được, chắc là bọn chúng nghĩ tôi bị đi n 

thật rồi! Tôi tình nguyện theo má nghi n cứu khoa học về D TT  Một hôm vào khoảng tháng 

6- 1996, mẹ tôi ngả bệnh, sốt cao và mất ngủ  Tôi ngồi b n cạnh mẹ mà lòng lo lắng khôn 

nguôi, rồi g n như tự nhi n, tôi để tay l n v ng trán nóng bỏng của mẹ, vuốt mái tóc mẹ với 

một mong muốn cháy bỏng là mẹ sẽ mau lành bệnh  Thật kỳ lạ, chỉ sau ít phút mẹ tôi đã ngủ 

thiếp đi và lành bệnh khá nhanh  L n ấy tôi vẫn chưa nghĩ gì về nguồn năng lượng lớn lao mà 

con người nếu biết và sống tốt, có thể nhận được là có thực, vì một người “ ngu trung” với 

khoa học hữu hình, và logic như tôi thì thật khó thuyết phục    Mười lăm năm qua, tiến sĩ 

Đặng Kim  hung vừa thực hành chữa bệnh bằng  ăng lượng Tình Thương cho mọi người, 

vừa khám phá, trải nghiệm bí ẩn của thế giới Tâm linh- Thế giới vô hình, nó nằm ngoài t m 

nhìn vật lý quá hạn hẹp mà Kim  hung từng biết  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


