
- 1 - 

 

 

ĐẠO MẤT TRƯỚC, NƯỚC MẤT SAU 

 
“ Đạo mất Trước, Nước mất Sau  “ 

Là lời cảnh báo của Triết gia Kim Định  về Hiện tình của Dân tộc. 

 Chúng tôi lại vừa đọc câu chuyện Lạc Hồn cũng của cố GS. Kim Định trên trang Nghiệp Đoàn 

Sinh Viên,  nhận thấy hai vấn đề có liên quan với nhau,  nên xin được lạm bàn như sau:   

I.- ĐỊNH NGHĨA CHỮ ĐẠO 

Chữ Đạo gồm hai phần: 

Phần thứ nhất la chữ Thủ  ( 首). Thủ là cái Đầu,cái Gốc, cái Nguồn.  

Phần thứ hai là  Quai xước, ( 辶), Quai xuớc là cái bàn chèo để chuyển chở về Đạo.  

Vây chữ Đạo   ( 道 ) là con đường dẫn về Nguồn, con đường Quy tư đi về Nội Tâm -  nguồn 

Sống hay Nguồn Tâm linh -.  

 

Xin nhớ Chữ Nho cũng thuộc chủng Việt, không phải của riêng Tàu, nếu thực sự có chữ Hán thì 

chữ đó là của Tàu và xin đừng lầm: chữ  Đạo với Tôn giáo. 

 

Vậy Tâm là gì và ở đâu?  

 

Theo tinh thần Nho.  Chu Hi đã có những định nghĩa liên quan đến chữ Tâm như sau:   

Tâm giả, nhất thân chi chủ tể: Tâm là Chủ tể của toàn thân ( toàn thể ) 

Ý giả,Tâm chi sở phát: Ý là sự phát ra của Tâm 

Tình giả, Tâm chi sở động: Tình là cái sự động của Tâm 

Chí giả, Tâm chi sở chỉ: Chí là sự đi đến của Tâm. 

( Kim Định. Tâm tư ) 

Và Linh là gì ?. Linh như Thần linh,  nghĩa là lúc nào và nơi đâu Thần cũng hiển hiện được, nên 

được diệu dụng.    Khi đi vào nguồn Tâm linh thì  đạt  “ Nhân Nghĩa nhập Thần”  hay  “ Nhân 

Nghĩa Lưỡng nhất “, thì trở nên Hùng / Dũng, nên cả Vật chất và Tinh thần đều mạnh, khi có 

đạt Hùng Dũng thì trở nên diệu dụng, giúp con người  đạt được cuộc sống Hoà và  Tự do. 

  

 

II.- NÃO BỘ CỦA CON NGƯỜI 

  

 Ngày nay người ta đã nhận ra Tâm không phải là nơi Quả Tim, mà Tâm nằm ở trong Não.  

Tâm ở trong Não bộ con Người. 
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 The BRAIN  [ 1 ] 

Chúng ta hãy xem Cấu tạo  và Chức năng của Não bộ con Người:  

 

 

       The Right & Left Hemispheres of the Brain                        Corpus Callosum 

Hiểu biết về Nghệ thuật                               Tư duy Phân tích 

Khả năng  sáng tạo                                       Khả năng luận lý 

                             Khả năng tưởng tượng                                  Ngôn ngữ 

Trực giác                                                        Khả năng lý luận 

  Óc minh mẫn                                                  Khoa học và Toán 

Chu tri                                                          Khả năng viết lách 

                            Hiểu biết về Nhạc                                      Kỹ năng về số 

                            Dạng thức 3 chiều 

Thuận tay Trái                                                   Thuận tay Phải 

                                  ( E. Q. )                                                              ( I. Q. ) 

EQ / IQ → I  ( Dual unit: 2 → 1 ) 

 

Nhận xét 

Bán cầu não  Phải (←) và Trái ( →) là cặp Đối cực . 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray733.png
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Bán cầu não Phải chủ về nguồn Tình ( Feeling )    Bán cầu não chủ về nguồn Lý  ( Thinking )  

Cầu nối Corpus Callosum là xa lộ giúp  hai bán cầu  trao đổi qua lại với nhau  sao cho cặp đối 

cực  Tình / Lý Lưỡng nhất ( dual unit ) hay Tình / Lý tương tham. 

 

Khoa sinh vật và giải phẩu cho chúng ta biết Não con Người gồm hai Bán cầu: Bán cầu não  

Phải chủ Tình  ( EQ: Emotional Quota ) , Bán cầu não Trái chủ Lý ( IQ: Intelligence Quota  ) , 

hai Bán cầu được liên kết với nhau bởi cầu nối Corpus collosum, cầu nối có vai trò như xa lộ để 

giúp hai Bán cầu liên lạc với nhau.     

Nhờ đó, mà khi hai người xử Tình với nhau thì Bán cầu não Trái nhắc Bán cầu não Phải đừng 

có Thiên vị  ( vì quá nhiều Tình ), còn khi xử Lý với nhau, Bán cầu não Phải nhắc bán cầu não 

Trái  đừng có cực đoan  ( quá nhiều Lý  ) mà gây ra Bất công.  Hai Bán cấu giúp nhau hành xử 

sao cho Tình Lý hài hoà để Thân Tâm được hợp nhất 

Theo Văn hoá Việt  thì khi hai người hành xứ với nhau cần phải có đủ Tình Lý với Tỷ lệ Tình / 

Lý = 3 / 2.      3 , 2 là con số uyển chuyển, không là con số toán học, miễn là Tình phải nhiều hơn 

để hai bên không cắt đứt mối liên hệ với nhau, mà tìm cách giải quyềt mâu thuẩn theo lối tương 

đối công bằng mà Hoà với nhau.  Đây là lối sống “ Dĩ Hoà vi qúy “ của Văn hoá  Nông nghiệp, 

nguồn Hạnh phúc của con Người, khác với lối sống Thắng Thua của Văn hoá Du mục, gây Khổ 

đau cho con người.  

III.- HỒN CON NGƯỜI 

 Khi được sinh ra mỗi người đều có bản chất khác nhau, con người nào cũng còn bất toàn,chưa 

hoàn mỹ, nên tất cả mọi người đều phải tu Thân  cho có Nhân Tình gọi là lòng Nhân ái và 

Nhân Tính gọi là Lý Công chính.   

Khi sống ở đời  nếu biết sống  sao cho Lòng Nhân ái và Lý Công chính hay Tình / Nghĩa 

lưỡng nhất thì  đạt Hùng / Dũng.   

Hùng là sức mạnh vật chất, Dũng là sức mạnh Tinh thần.  

Nhờ Hùng mà không để người khác dùng nắm tay để uy hiếp.  

Nhờ Dũng mà con Nguời có khả năng tự chế để sống Hoà với người khác. 

 

Khi sống sao cho  “ Tình / Lý tương tham “  hay  “ Tình / Nghĩa Lưỡng nhất “  hay “ Nhân / 

Nghĩa nhập  thần “  thì đạt Hùng / Dũng.       

 

Vậy Hồn  ( Tinh thần )  con Người là Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng 

 

Hồn con Người giúp Xác sống theo nẻo Công chính mà được an hoà hạnh phúc. 

 

IV.- HỒN DÂN TỘC 

 Khi mọi người muốn cùng nhau Dựng Nước thì trước tiên phải sống với nhau theo Tiêu chuẩn 

Tình / Nghĩa lưỡng nhất  để Hòa với nhau. Có hoà được với nhau theo Tinh thần Dân tộc thì 

mới chung lưng đấu cật với nhau mà lo Dựng nước cho được phồn vinh và Giữ nước cho được 

yên hàn.   
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Để hiểu con đường về Nguồn tức là Đạo của Tổ Tiên chúng ta ra sao, chúng tôi xin trưng ra mấy 

câu của Trung Dung để biết cách “ Làm Người “ hay Tu Thân của Tiền nhân. 

 

Sách Trung Dung có câu:  

 

 “ Thiên Mệnh  chi vị Tính:  Mệnh trời được gọi là Tính ( Thiên với Mệnh mới là Tính 

). Thiên là phần ẩn tàng ( Vô biên ) , Mệnh là phần biểu lộ ( Hạn cục ).  Tính Mệnh chỉ trỏ vào 

những hạn   cục vốn gắn liền với sự xuất lộ của Tính thể.  

Tính thể là Đại Thể Viên Dung tròn đầy viên mãn. Khi nhận thức được nguồn suối  Tính thể 

nơi Tâm mình thì gọi là  Tính Mệnh, còn khi không  nhận thức được chiều kích Vũ trụ nơi Mình 

gọi là Định Mệnh, tức là coi cái Mệnh như cai chi tự ngoài mình, nếu xem tự Trong thì mọi cái 

bé nhỏ, cái xấu xa đau khổ đều mang ý nghĩa như cái chấm đen trong bức họa, xem một mình nó  

thì không có ý nghĩa, nhưng xem toàn thể bức họa , ta thấy cái chấm đen rất cần cho sự hòa hợp, 

cho cái tuyệt mỹ của toàn bức họa . 

Cũng thế, nếu ta chỉ đứng ở Mệnh, tức là xem mọi biến cố rời rạc không liên hệ với Tính Thể thì 

không thấy được cái ý nghĩa và do đó không chịu chấp nhận mọi biến cố đau thương gian khổ   

và tưởng như do người này hay trời đất chi ở đâu, nên đâm ra oán thoán, lo âu buồn tủi. Như  thế 

là chỉ xem là có Mệnh mà  bỏ Thiên thì không còn là Tính và không phải là sống theo Tính Thể 

nữa . Thiên với Mệnh mới là Tính, mới là Đạo, là sống Nhân sinh. “ 

( Kim Định. Tâm tư ) 

 

Suất Tính  chi vị Đạo:  Cách Phát triển  con Người theo Tính gọi là Đạo ( Thuận Thiên 

lý )  

 

Tu Đạo chi vị Giáo:  Tu dưỡng theo Đạo gọi là Giáo ( Tu Thân )  

 

Đạo giả dã. Đạo bất khá tu di ly dã Khả ly, phi Đạo giã: Cái Đạo ấy không thể xa rời 

dù chỉ trong chốc lát; nếu có thể xa rời được thì đã không phải là Đạo. ( vì Đạo hay Thiên lý tại 

Nhân Tâm )  

 

 

         Thị cố quân tử giới thận hồ kì sở bất đổ: Bởi thế quân tử đặc biệt thận trọng ở chỗ người 

ta không nhìn thấy. ( vì Đạo ở chỗ Kín nhiệm: Vô hình, vô tướng, vô sắc, vô xú, vô thanh  ) 

         Khủng cụ hồ kì sở bất văn: Sợ hãi ở chỗ người ta không nghe được. ( Vì Thính ư vô 

thanh: Nghe chốn không lời  )  

       Mạc kiến hồ ẩn, mạc hiển hồ vi. Nhờ lối Quy tư mà chẳng có gì ẩn tàng mà không thấy rõ, 

chẳng có gì vi diệu mà không hiện ra.   

      Cố quân tử thận kì độc dã. . Cho nên người quân tử đặc biệt thận trọng khi chỉ có một mình 

mình vậy. ( Giúp Tĩnh Tâm ) “ 

(   Phỏng theo Kim  Định : Tâm Tư ) 
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Nhân Tình và Nhân Tính là hai yếu tố giúp mọi người biết kính trọng, yêu thương, bao dung 

nhau, giúp sống công chính với nhau mà Hoà với nhau.   

Để sống Hòa với nhau mọi người phải hành xử sao cho Nhân Tình, Nhân Tính lưỡng nhất hay 

hay Nhân Nghĩa nhập thần hay Tình / Lý tương tham. 

  

 “ Tình / Lý tương tham “ hay  “ Nhân / Nghĩa lưỡng nhất  “ là mẫu số chung của một Dân 

tộc, giúp mọi người trong nước sống theo tiêu chuẩn đó mà Hoà với nhau để thiết lập Gia 

đình thành Tổ ấm và Xã hội an vui. 

 

Do đó mà:   

“ Nhân / Nghĩa lưỡng nhất  “ 

hay   

“ Tình / Nghĩa Đồng bào “ 

trở thành Hồn của Dân tộc . 

  
Nạn Duy Lý gây ra nếp sống một chiều ( có Tôi là không có Anh ) là bệnh phổ biến trong Nhân 

loại, nói rõ ra  là Nhân Tình  ( Lòng Yêu thương nhau ) và Nhân   Tính, ( lẽ sống công bằng ) nơi 

con người đã bị sa sút, đăc biệt là Thiếu Nhân Tình, khi mất Nhân Tình là  mất nền tảng cho  

cuộc sống Công chính.  

Nhờ Tu Thân để có Nhân Tình và Nhân Tính để trở thành con người phát triển toàn diện, khi  

đánh mất Nhân tình và Nhân Tình thì con người sẽ quay về thời man rợ mà gây hiểm nguy cho  

nhau, ngươi xưa đã chẳng nói: Hồ Ly là kẻ thù nguy hiểm nhất của Hồ Ly! 

Tình trang rối ren trong các nước độc tài và trên thế giới báo hiệu tình trạng con Người đã đánh 

mất Nhân Tình và Nhân Tính. 

V.- HỒN CON NGƯỜI Ở ĐÂU 

Theo truc Tung của Ngũ hành ta có: 

Hỏa ( Thiên ) 

↓ 

Thổ ( Nhân ) 

↑ 

Thủy  (Địa ) 

Thiên + Địa = Nhân   ( Tam tài ) 

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất 

Hỏa + Thủy = Nhân 

Hỏa là Lửa tức là năng lượng thuộc dạng Quang năng hay ánh sáng, ánh sáng được 

truyền đi vừa theo  làn Sóng Hình Sin, vừa theo dòng Hạt photon truyền theo đường thẳng.   
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Làn Sóng hình Sin có tính chất bao bọc xung quanh để chở che tựa như Lòng Nhân ái, 

còn dòng Hạt Photon truyền thằng tắp như Lý công  chính.  

Vậy Hỏa là nguồn năng lượng thuộc Tinh thần của con Người, đó là Lòng Nhân ái và Lý Công 

chính hay  là Nhân  Nghĩa,  Nhân Nghĩa  là Thiên Tính hay Thiên Lý  

Thủy là nước, Thủy được định nghĩa: Thủy: Vạn vật chi nguyên: Nước là nguồn sống 

của  vạn vật, nên Thủy được tượng trưng cho Vật chất. 

Con Người gồm cả Thủy và Hỏa, nên con Người có Vật chất và Tinh thần, Tinh thần là Nhân 

Nghĩa.       Khi Nhân / Nghĩa nhập Thần hay lưỡng nhất thì đạt Hùng / Dũng.   

Mặt khác còn người cũng ở vị trí trung cung Hành Thổ gồm Thủy / Hoả , Mộc / Kim,  mà Hỏa   

là nguồn năng lượng sinh động tạo ra Vũ trụ tức là nguồn Tâm linh, nên mới bảo: Thiên lý tại  

Nhân Tâm 

Ta đã biết : 

Nhân ( Tình ) là ở phần Bán cầu não Phải, 

Nghĩa ( Lý ) là ở Bán cầu não Trái, nên 

Hồn của con Người là ở trong Não bộ. Não bộ chính là Tâm của con Người . 

Vậy Hồn Con Người ở nơi Não Bộ  mà Tổ Tiên chúng ta goi là Tâm 

Hồn đó là Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng 

Thiếu Hồn này thì con Người lại trở về thời Đồ Đá. 

VI.- HỒN DÂN TỘC LÀ GÌ? 

 

Tổ Tiên chúng ta đã để lại Di Huấn về Tiến trình Tu Thân bằng chữ Đạo ( Trở về Nguồn ) 

bằng  Châm ngôn mang tính chất Biểu tượng  ( Biểu tượng thuộc Huyền sử, chứ không là biến 

cố Lịch sử ) : 

Mẹ: Non Nhân: Mẹ phải  “ Lên  Núi cao yên tĩnh “ để rèn Lòng Nhân 

Cha: Nước Tri: Cha phải lăn lộn  “Xuống Biển sâu cực động “ để luyện Lý Trí  

Con: Hùng / Dũng: Con phải sống sao cho Nhân Trí lưỡng nhất mới đạt Hùng / Dũng 

. 

 

Ta có thể tóm lại thành Tam Cương: Nhân / Trí, Hùng –Dũng 

 

Nhân / Trí, Hùng – Dũng chính là Hồn  ( Tinh thần ) của con Người . 
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Thiếu Tinh thần từ Lòng Nhân ái và Lý công chính lưỡng nhất hay Tình Nghĩa nhập Thần thì 

Tổ ấm gia đình sẽ biến thành Tổ Nóng hay Tổ lạnh, Xã hội sẽ tràn đầy Bất công như nay làm 

cho mọi Người khổ đau.  

 

Khi mọi con Dân trong nước đoàn kết với nhau theo Tình / Nghĩa Đồng bào thì đạt Chí Nhân 

và Đại Nghĩa.  

Vậy Hồn ( Tinh thần ) của Dân tộc là : 

 

Chí Nhân và Đại Nghĩa: 

 

Là Tình  / Nghĩa Đồng bào 

 

 

Là Nguồn của Nội lực Dân tộc, 

 

  

Là Hồn Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi.  ( Nhân ) 

 

Có lẽ  khi cứ bàn đi bàn lại về vấn đề Nhân Nghĩa, Bác ái, Công bằng cũng như Từ bi, Trí tuệ, 

có thể nhàm tai, làm phiền lòng một số Vị, vì đó là những Giá trị Vĩnh cữu thuộc thế giới Tâm 

linh là thế giới Tĩnh nên  bất biến, không hề thay đổi với thời gian, giản đơn hơn thì ta bảo là 

Tình / Lý cũng thế, nhưng khi bỏ Tình Lý đi thì  hết là con Người! 

VII.- ĐẠO MẤT TRƯỚC. . . [ 2 ] 

Theo trên thì Đạo là tiến trình hay con đường Tu Thân bằng cách Quy Tư để trở về nguồn Tâm 

linh ngay ở Tâm mình để có Hồn Người và Hồn Dân tộc. 

Trải qua hơn 1000 năm Nô lệ giăc Tàu và 80 năm Nô lệ giặc Tây ( Pháp  ) và lại phải đương   

đầu với 18 cuộc chiến lớn nhỏ với kẻ thù truyền kiếp khổng lồ, khiến cho dân tộc ngày một   

nghèo hèn suy nhược, bị cái Khó bó cái Khôn, khiến tấm gương soi Hồn Dân tộc bị sứt mẻ và lu 

mờ, nhất là khi tiếp xúc với Văn hoá Âu Tây, thấy văn minh nước ngoài sáng lạng quá, nên phải 

“ Theo  Mới Nới Cũ “  một cách không thích hợp. Thế là mất Đạo! 

Khi Đạo của Cha ông đã để mất thì phải tìm Đạo khác ( con đường khác )  để tồn tại , do đó 

mà con dân Việt bỏ Đạo Cha ông tỏa ra tứ phương đi tim Hồn Ốc.  

VIII.  NƯỚC MẤT SAU: DO CUA ĐI TÌM HỒN  ỐC [ 3: ] 

(  Xem video: Amazing Crabs Shell exchange. Life story )  

 Câu chuyện đoàn Cua ( Hermit crabs ) đi tìm Hồn Ốc cũng phần nào tương tự như các phe phái 

con Dân chúng ta đi tìm cách Cứu nước. 

Số là  Đàn Cua có thân mềm, không có khả năng tạo ra cái Vỏ cứng làm Nhà để che chở nắng 

mưa và nhất là chống loài thú ăn thịt sống ( predator ), nên phải tìm phải thứ Vỏ Ốc đã bỏ đi, 
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chun vào trong làm cái nhà tạm,  khi cơ thể lớn lên lại phải thay Vỏ, nên phải tìm Vỏ khác cho 

vừa vặn  để dung thân.    

Có cả đàn Cua đi tìm Vỏ, chúng tập trung chờ đợi, xếp Hàng, con Lớn xếp trước, con  Nhỏ sau, 

tất cả đều cùng nhau chọn Vỏ Ốc vừa cở làm nhà để cư trú và phát triển, con sau chọn  Vỏ Ốc 

của con trước đã bỏ lại, thật hiếm có cái vỏ thích hợp, nếu không có vỏ Ốc thích hợp chun vào 

để bảo vệ, thì khi gặp nắng là bị chết khô, cuối cùng có con  Lớn nhất chọn  được cái Vỏ  vừa 

vặn, nhưng Vỏ lại có một cái lỗ! Tuy là Giống Cua nhưng phải sống trong Vỏ Ốc, nên có tên Ốc 

ma. . 

 Con Ốc ma chọn Vỏ khô cứng làm nhà để bảo vệ sự sống mà sinh tồn và phát triển,con Ốc ma 

cần cái Vỏ Ốc như cần cái Hồn, nhưng cái Hồn của cái Vỏ Ốc chỉ là vật chất đã chết khô có lỗ , 

không còn sinh khí nữa, được gọi là Hồn Ồc. ( Vô Hồn )    

Vấn đề ở đây là bị Lạc Hồn, nên  Cua mới đi Tìm Hồn Ốc, lại nữa Hồn Ốc đâu có ỡ trong cái Võ 

khô  cứng đã vất đi,  nên Cua chỉ tìm được cái Hồn  Ốc vô Hồn. 

 Người CSVN bị Lac Hồn người và Hồn Dân tộc, nên mới đi tìm Hồn Mác Mao.  Mác Mao lại  

thờ Vật chất, chỉ thấy  Con Người  là con Vật Kinh tế,  nên là con người vô Hồn  ( Vật chủ ), 

thì  cũng như thứ  Ốc ma  ( Cua ) đi tìm Hồn nơi Vỏ Ốc đã  bỏ đi.   

Còn giấc Mộng Thiên đường trần gian của CS cũng chẳng khác nào việc Tôm theo Cá chép vượt 

Vũ môn mong thành Rồng.  Tôm CSVN ước ao xây Thiên Đường trần bằng nước Bọt, nhưng 

khốn nỗi vì thiếu Hồn người và Hồn Dân tộc, nên Khi vượt Vũ môn. Tôm CSVN bị rớt, lộn Đầu 

xuống Đất mà hóa Lú, nên CSVN mới bị Ma Mác đưa Lối, Qủy Mao đưa đường, sai khiến lãnh 

đạo Dân tộc theo lối Đoạn trường mà đi!     

 Cách giải quyết Quốc nạn bằng cách Theo Mới Nới Cũ của CSVN  đã dẫm phải lốt chân của 

đàn Cua đi tìm Vỏ Ốc: 

Nới Cũ là bỏ Văn hoá cho là hủ lậu của Cha ông, để cho Hồn Dân tộc đi lang thang trở 

thành Vô gia cư, khiến cho Tấm gương Dân tộc ngày một lu mờ và sứt mẻ, nên tuy có Gương 

nhưng khi soi tới chẳng thấy Hồn con Người và Hồn Dân tộc ở đâu nữa!.   

Theo Mới thì phải loại bỏ cho hết Hồn cũ Dân tộc đang bơ vơ, để đi rước Hồn mới của 

Mác, của Mao cùng Tinh thần  Duy Lý một chiều của Tây phương, tất cả  đều mới, nhưng  

đều là thứ là thứ Vỏ Ốc khô, thiếu sinh khí Người, cần bỏ đi, nên một số con dân đã ăn phải 

Cháo Lú, đầu bị lộn ngược xuống như loài Tôm , khiến nhìn tất cả đều lạ, khi nhìn qua Gương 

mới chắng thấy ai là Đồng bào nữa, mà toàn là  Dị Nhân với Dị Khí nên Tương Thù,  “ Lời Nói 

Việc Làm “ thì  bất nhất :  Nói Xuôi làm Ngược : 

Khi hô hào đi cứu con Người thì phải kiên định Lập trưòng Vô sản Giết cho hết con 

Người Đồng bào có Máu mặt ( Có Của và Kiến thức ) , vì qua Gương mới  ( Mác Xít ) họ đều là 

con người xa lạ, đâu phải là con vật kinh tế  của Mác Mao để có Tình hữu ái giai cấp  mà cùng 

nhau quyết liệt đấu tranh để đạp Nhân Bản xuống chân mà đội Vật bản lên đầu !.  
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CSVN lấy Vật chủ  ( Nô lệ Vật chất ) làm mục tiêu đấu tranh! 

Tố Hữu đã vung vít:  

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, 

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 

Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, 

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt” 

Tố Hữu 

Chân Trời Mới Media 

Khi phát động phong trào cải cách, CSVN hô hào thiết lập công bằng Xã hội, thì phải 

phá tan hết cả Hạ tằng cơ sở và Thượng tằng Kiến trúc Quốc gia, vì cho các thứ này đã được 

xây dựng trên Quyền Tư hữu được cho là nguồn Chiếm hữu Bất công, nên phải thay thế  

bằng Công hữu, bằng Tập thể để  cho đảng LO chuyên chính!.  

Khốn nỗi khi quyền Tư hữu bị tước là tước mất Động cơ và Sáng kiến làm việc, nên có 

hô hào mọi người làm việc bằng hai bằng ba thì đói cứ vẫn đói! 

Khi cứu Nước thì thấy Quốc gia không mang tinh thần Quốc tế, Quốc gia chập hẹp quá, 

nên phải dùng tới Bùa Ngải : 16 chữ vàng và 4 tốt và Tinh thần Quốc tế Vô sản, nên phải phá 

tan mọi biên giới Quốc gia để  cho Sông liền Sông Núi lền Núi, cho vạn vật tương liên, cho 

bốn bể một nhà, tuy Quốc gia đã được Tổ Tiên Xây dựng gần 5 ngàn năn, nhưng sá chi cái 

Quốc gia  chập hẹp đó, phải phá đi cho sạch sành sanh  tàn tích xưa đó để mở ra  một Quốc tế 

mênh mông  mà ai ai cũng  “ Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu “ 

  Tuy đã bao năm đem tâm huyết, hùng hổ dựng xây dựng XHCN bằng nước bọt, nên khi 

nhìn vào thực tế thì chẳng có Thiên đường trần gian nào cả, mà đâu đâu cũng thấy điêu tàn đổ 

nát, bao cơ đồ Tổ Tiên xưa đã bao ngàn năm dựng xây đều  bị đập phá tận nền, nhất là Văn   

hóa!!!  

Khốn nỗi, muốn quay trở lại với Dân tộc cũng không còn được nữa,vì không thể bỏ Tài sản, bỏ 

Lâu đài, Chức vị cùng mang sống mình  đã gây toàn oan trái gần một thế kỷ cho ai?  

Chỉ có cách trả lại lại tất cả những gì đã chiếm một cách bất công cùng đái tội lập công với 

Dân tộc  bằng cách dẹp cái đảng ăn cướp thì mới là  con đường thoát.  

Đó là bàn về bên Thắng cuộc, còn bên Thua cuộc thì sao? 

 Cái cắc cớ, cái trớ trêu là khi phe Thua cuộc có Thua mới giúp cho mọi người thấy rõ được 

con Người Khổng lồ của phe Thắng cuộc đã đập phá nát cho hết mọi Tinh hoa của Tổ Tiên 

để độc trị, việc này càng làm hiện rõ Tâm Trí  “ Phi nhân Bất Nghĩa  “ của phe Thắng, nên 

họ trở thành phe Thua cuộc trong lòng mọi người, khởi đầu cho cuộc Thua toàn diện. Ngày 

nay nhân dân cả nước đang trông chờ chế độ VNCH trở lại! 

https://www.facebook.com/chantroimoimedia/?__tn__=kC-R&eid=ARB-wlABJsxl90zv7C-Chvn1tH3j1TKGFDV4bJILavzXqF6nUdT8qzWr1keXoyZLSdU57kUfSe89-NBY&hc_ref=ARSkBah1fd5lZXK7C_P8c5CWyX5M4dJqAvueBGGzmv8KgFj13a7Fvu_cTaSMnCUcxIw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYLWf5V6zdmvEE2BKB63hIDkJxNCiu53TPEtr9SrhuZErK6BRKGwnsbvhDLxqKbL__C5UzqjxSLrgSIqR8t1arFm2zsrNKvT27SbyaSHmWra_pd0Gfh3Z4JcP1ctwp8PTzoaFbtgkCKE-stLYr_GxIWcinhNjZtgt-csYqpyMnHDd1uvBBdKKE4l5XyI9o8ZlgANT8rsaFeUkBeDPG2BlsGVhVOtheo7vTMW4mRQCGmvry_-QaU8Nyz933AJhpWqQHHxmWQ2gUH2dGO8RgSDeps4sFzQ3MA0VvpJLY9KE5VHrzKSxCk1YsJ3SY4VXYxT4Da3MKetZS6JugvitPyCQXWQ
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Còn bên phe Thua cuộc tuy đứng về Vị trí phe Chính nghĩa, nhưng cũng đi tìm Hồn Ốc [ I ]  

cũng mới chỉ có cái Vỏ . Cua thì tìm Hồn Cua, sao lại cũng tìm cái Hồn bằng cái Vỏ Ốc có lỗ, 

nên cũng chưa thể  thắng hoàn toàn ? 

  Xác nào thì Hồn nấy, Dân Việt thì tìm Hồn con Người Việt và Hồn Dân tộc Việt, Dân tộc 

này đã lập Quốc và bảo vệ Quốc gia  một cách kiên cường suốt gần 5 ngàn năm, tinh thần   

Bất khuất của Dân tộc đã chống chõi với một kẻ thù khổng lố sát nách suốt dòng Lịch sử.  

Hồn Dân tộc có mất đi thì Hú Hồn  ( Nơi Văn Hoá Dân tộc ) về mà sống. 

Hồn có vô Gia cư thì xây lại Đền Thờ  (Trong Tâm Trí  mỗi người ) mà rước Hồn về. 

Cớ sao lại bỏ đi, sao lại đi tìm nhiều Hồn khác để đánh mất điểm Đồng quy của Dân tộc,  lại 

mang lấy cái Gương soi lạ nên  thấy  mọi người trong Dân tộc đều xa lạ, đều là : Dị Khí nên 

tương thù”., không đoàn kết được với nhau !    

Có cái mất nào to lớn hơn khi một con Người, một Dân tộc bị mất Hồn, mất Tinh thần ? 

Hồn đây là Tinh thần:  Nhân / Nghĩa , Hùng / Dũng, Tình  / Nghĩa Đồng bào. 

Hồn này phải  rèn luyện, dựng xây hàng ngày cho đến suốt đời, chứ không chỉ có nóí tới mà 

có được. 

 Mất điểm Đồng quy Dân tộc là mất Nội lực. thì phỏng có làm được việc gì to lớn. Bỏ Hồn này 

thì chỉ có khả năng làm Nô lệ ! 

Việc Quốc gia đại sự ngày nay phức tạp và khó khăn vô cùng, không cùng nhau hợp lực cùng 

làm thì  sao đặng?  

Nhìn vào thực trang con Người và Dân tộc chúng ta ngày nay, tuy con Người còn đó, Dân tộc 

còn đây, nhưng  đa phần đã mất Tinh thần tự Chủ, tự Lực tự Cường hay cách khác là thiếu 

Tư cách và khả năng. thì làm sao xây Gia đình  thành Tổ ấm, dựng Đất Nước được phú 

cường.  Mọi người đã mắc vào cái bẫy mánh mung lọc lừa của QỦY để tồn tại,  tuy đất nước 

còn, nhưng cái vòng vây Tham tàn và Cường bạo của QỦY Thiên triều đang ngày càng xiêt 

chặt, phỏng nếp sống Tự chủ còn tồn tại đến được bao lâu? 

 Xem ra thì cả hai phe đều không hoàn toàn Đúng và cũng không hoàn toàn Sai, vì không có 

phe nào hoàn thiện, sai chăng là vì bị Lạc Hồn nên sa vào thói “ Khôn Độc Dại Đàn  “ mà 

“ Tham Dĩa Bỏ Mâm “  đưa tới thảm trạng “ Gà cùng một Mẹ cứ hoài đá nhau “ nên mới 

gây nên Quốc  nạn và Quốc nhục ! 

Tại sao lại bảo Không có phe nào hoàn toàn đúng và phe nào hoàn toàn sai ?  Thưa, vì cùng 

sống chung trong một Cộng đoàn, ngoài trách nhiệm riêng của từng Cá nhân, còn có Trách 

nhiệm chung gọi là Liên đới trách nhiệm.   Khi mình không tham gia vào công việc chung 

nào mà công việc chung đó bị thất bại, thì mình vẫn phải chịu Liên đới trách nhiệm, chứ  

không thể bảo là mình không có liên quan, phỏng khi nước mất thì mình còn có nước riêng 
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nào của mình nữa  không ?    Cái Quốc nạn và Quốc nhục hiện nay phỏng có người Việt 

Nam nào mà  không bị sỉ nhục? 

Trong cuộc chống Pháp tại Điện Biên Phủ, nếu không có Quân Cụ cùng Chiến lược của 

Trung cộng và Liên Xô, cùng toàn Dân Việt Nam chống lại, thì phỏng với nước Bọt, CSVN 

làm nên công cán gì, thế mà sau khi thắng lợi, đảng CSVN tự nhận là công lao riêng của 

đảng, và ỷ vào  “ xảo ngôn  “ đó để nắm Độc quyển mà ngồi lên đầu Dân tộc, còn cái Hoạ 

ruớc Giặc vào nhà  đang gây nguy khốn cho Dân tộc hiện nay  thì đảng CSVN vô can? ! Rặc 

là loài Cóc u nần, tìm nơi đâu cũng chẳng có chút ưu điểm!!! 

IX.- NAN ĐỀ  CỦA QUỐC NẠN LẠC HỒN 

Chúng tôi xin lặp lại lần nữa : 

“ Qua hơn 1000 năm Nô lệ Tàu và gần 100 năm Pháp đô hộ làm cho  Văn hóa Việt Nam ngày  

càng bị suy trầm. 

Đến khi “ theo Mới nới Cũ “, bỏ tinh hoa của Tổ Tiên để theo Mác theo Mao, theo Văn hoá 

Duy lý một chiều, bỏ quên cuộc sống truyền thống: Có Đi có Lại “  của Dân tộc , nên mới bị 

Lạc Hồn Dân tộc, nhất là khi theo quỷ sứ Mác Mao thì Dân tộc càng rơi vào vòng thảm họa. 

Khi không nhận ra: 

Đã là con Người thì phải có Tư cách  ( Tình ) và Khả năng ( Lý ), 

Đã là một Dân tộc thì phải có  “ Tình Nghĩa Đồng bào “  mang  “Tinh thần Bất khuất “. 

Một Dân tộc mà bỏ quên hai Bửu bối đó thì lẽ tất nhiên đã bị Lạc Hồn, con dân trong nước 

không còn nhận ra nhau là Đồng bào, vì đã mang  trong lòng Dị khí nên tương thù, do đó 

mới xẩy ra cảnh Nồi Da Nấu Thịt.  

Khi bỏ mất Gốc Nhân bản thì sa vào Tròng Vật bản, con người chi biết dơ nắm tay ra đấu đá, 

sát phạt nhau để dành miếng ăn. Các thành phần khác nhau chỉ chực chờ thành phần khác 

nói ra, viết ra điều gì, là tìm lý lẽ vụn vặt mà phản biện mà đấu đá nhau, để chứng tỏ chỉ có 

mình là hay là giỏi, nên đưa tới lối “ mạnh chống là mạnh chấp (: Les deux extrêmes se 

rencontrent), chống một cách cực đoan thì trở nên cực đoan, mà cực đoan thì gây ra chia rẽ 

Nhân dân Việt Nam đang bị vây khổn trong nạn Vật bản này !!! 

Khi con người thiếu Tư cách và khả năng, đánh mất bảo bối Tự chủ thì là dịp rước Bọn Độc   

tài về làm Chủ Đời mình, Gia đinh mình và Dân tộc mình, Khi đã bị CS xiềng gông vào Cổ thì 

phỏng chửi bới cay đắng có ích gì  cho ai ??? 

Cái nguy hiểm của CSVN là Vât bản, là trục Vật, miễn là chiếm được Vật chất, CSVN  không 

từ bất cứ phương tiện gian dối và tàn bạo nào, đến nỗi toàn dùng chiêu bài Nhân Nghĩa, Tình 

Nghĩa  Đồng bào để tiêu diệt Dân tộc Việt Nam giùm cho Tàu cộng, chỉ  vì vừa  lưu manh vừa 

hám vặt nên bị mắc bẩy Hận thù giai cấp để làm Thái Thú cho Tàu, cam tâm làm Nô lệ cho 

kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam!   
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CS là con đẻ của chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, CSVN là quái thai của thế kỷ 20, 21. 

Cứ nhìn lại mà xem, có phải vì Quên Gốc Dân tộc mà CSVN đã đem thân làm nô lệ kẻ Thù để 

tiêu diệt Dân tộc mình.  

Mất Gốc là mất đời sống Tự chủ, thì đương nhiên là làm Nô lệ, thảm thương nhất là làm Nô 

bộc cho kẻ thù truyền kiếp Dân tộc.  Khốn nạn nhất là làm Nô lệ cho chính sách Tham tàn và 

Cương bạo của phường đạo tặc quốc tế để đốt rụi Cơ đồ ngàn năm của Tổ Tiên  như đốt 

lông!     

Bám vào  “ kẻ Thù truyền kiếp cực Tham tàn và Cường bạo “ để cứu nước, nên mới bị kẻ 

thù xích vòng Kim cô vào cổ, phỏng Đỉnh cao trí tuệ có cao hơn loài Tôm? 

Thử nhìn lại xem cái Gốc của Việt Nam đã được Tổ tiên ngàn đời xây dựng như thế nào?  Cứ 

xem những Di chỉ Văn hóa nơi “ Sơn Cao Thủy tú “ của Tổ tiên nơi Quần thể Đền Hùng để 

nhận ra cái Công lao, cái Tâm hồn Thanh cao, cái Viễn kiến của các Ngài như thế nào”. 

Trải qua hàng ngàn Thế kỷ mà Dân tộc chúng ta chỉ kết tinh có được  8 chữ: 

NHÂN / NGHĨA NHẬP THẦN ( LƯỠNG NHẤT ) 

hay 

TÌNH / NGHĨA ĐỒNG BÀO 

Đối với Vật chất thì càng Nhiều, càng To càng Tốt, nhưng đối với Tinh thần thì càng Ít càng Nhỏ 

lại càng hay, nhỏ đến số KHÔNG, mới Diệu dụng, gọi là  Chân không diệu hữu, đây là công 

trình vĩ đại nhất, xin chớ xem khinh. 

Ngược lại công trình xây dựng cho được Di tich Quần thể Đền Hùng lại không phải Nhỏ.  “ 

Vật chất To / Tinh thần Nhỏ  “ đúng là cặp Đối cực của Dịch Lý hay Thiên lý. 

Không có Lòng rộng, thì không bao dung nổi nhau, không có Trí sâu thì không thể nhận ra 

Lý Công chính để làm nên đại sự. 

Những giá trị Tinh thần này đã được thử thách suốt dòng Lịch sử với nòi Du mục Hoa Hán trải 

dài 4716 năm ( Hồng Bàng  < 4898 năm >, Hiên Viên Hoàng  < 4716 > năm  ), một kẻ thù 

khổng lồ đại gian đại ác, luôn âm mưu tiêu diệt Dân tộc Việt Nam mà không làm nổi. 

Nay là lúc chúng ta cần đến Tinh thần Giềng mối này của Dân tộc mới có thể ngồi lại với 

nhau để lo việc chung, chứ cứ mãi mê tự cao tự đại làm anh hùng cô độc, mỗi người một 

phương thì phỏng sống được với ai? 

Xin xem những hình ảnh của các Đền đài nơi “ Sơn thanh Thủy tú “, “ Địa linh Nhân Kiệt “  

của Tổ Tiên để nhận ra cái Lòng rộng và Trí sâu và cái Viễn kiến của các Ngài ra sao.  

Có Lòng rộng mới Bao dung được nhau, có Trí sâu thì mới có kiến thức Chu tri để khỏi phiến 

diện gây ra cãi cối cãi chày với nhau, làm xé nát Tình / Nghĩa Đồng bào mà tan đàn xẻ nghé,  
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Có biết sống theo Nhân Nghĩa mà Hoà với nhau thì mới  làm việc chung được, chứ không 

phải  dùng lối phản biện vặt để cấu xé nhau! 

Cứ phản biện dành Hơn Thua để  “ sinh Sư, Sự sinh “, đưa nhốt nhau vào giỏ Cua rồi đậy 

nắp lại mà cấu xé nhau cho anh hùng!  

CSVN trước đây thì dùng mọi mánh khóe bịp bợm vặt để thưc hiện việc cướp nước, nay mọi sự 

đã hiện ra như nhọ nồi, nên phải tuyển một đội ngũ hùng hậu để tuyên giáo với nhau hầu be bờ 

đảng khỏi bị rã đám.  

 Con đối với thành phần không CS thì xin chúng ta đừng quên là một Dân tộc mà con Dân 

không có Tình thần Đồng bào để quy hướng về một Công thể có Tinh thần Liên đới Trách 

nhiệm thì không bao giờ làm việc lớn được!  

Việc nước là việc lớn, việc khó khăn, việc dài lâu, chứ không thể nhảy vọt được vì : “ Dục tốc 

bất đạt “ nhất là lãnh vực Văn hóa, từ lúc phải giúp cùng nhau hiểu cho rõ tinh hoa của Văn 

hóa, đến lúc thực hiện cho được phải trải qua thời gian dài, chứ không thể dùng như Mì ăn liền 

để kịp phóng đi trên tàu cao tốc.  CS đã nhảy vọt và đã xuống hố cả mảng !  

 Việc khó khăn bậc nhất là con Người phải có Tư cách và Khả năng, và Dân tộc phải có Tình 

Nghĩa Đồng bào, cứ nại cớ khó khăn dài lâu để Không vượt qua được hai  Cửa Ải đó thì cứ 

yên tâm mà làm nô lệ CS. Tư cách và Khả năng cũng như Tình Nghĩa Đồng bào không bao  

giờ quê mùa và lạc hậu, có chăng là chỉ ở con Người thiếu bửu bối đó . 

Cái cản trở lớn lao của Dân tộc chúng ta  cái Nạn khôn vặt như Tham Dĩa bỏ Mâm và cái Tệ 

Khôn Độc Dại Đàn của khá đông, có mổ xẻ cho sạch được cái ung nhọt đó thì mới mong cùng 

nhau vươn lên vực dậy được .   

Bây giờ một số người Việt Nam định cư ở các nước Tây phương, họ nhờ môi trường thuận 

lợi, nên họ được  phát triển cao độ trên mọi lãnh vực, còn một số người Việt Nam  ( ở trong 

hũ mắm của CS ) ra du lịch ngoại quốc như Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore thì lại 

ăn cắp vặt, được đi ở tù và được nêu ô danh Việt Nam trên toàn thế giới! 

 Tinh thần Liên đới trách nhiệm là vấn đề xem ra ít được chú ý tới, nhưng không nên xem thường 

vì tác hại lại rất lớn đến đại cuộc, thiết tưởng người Việt Nam nào cũng cần đặc biệt quan tâm  

đến  việc  chấm dứt tình trạng : Nhiều sãi không ai đóng cửa Chùa “. 

Đến đây có lẽ có người có thể cho chúng tôi là nệ cổ, muốn khư khư ôm lấy những thứ đã lỗi 

thời, chúng tôi đã động tới những quan niệm xưa, nhưng danh từ xưa của Tổ Tiên cũng như các 

Biểu tượng xưa dùng để gởi gắm tinh thần Văn hóa, chúng tôi đã dùng những kiến thức của 

Khoa học để giải mã nhưng vấn đế khúc mắt trong nền Văn hoá xưa của Tổ Tiên.  

Vấn đề là chúng tôi muốn tìm lại những gì là Tinh hoa của nền Văn hoá Dân tộc, đó là tinh 

thần đã giúp Dân tộc đánh bại tất cả những cuộc chiến lớn nhỏ của nòi Hoa Hán suốt dòng 

Lịch sử, và đồng thời dùng những kiến thức khoa học tân tiến để làm sáng rõ về Văn hoá 

xưa.  
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 Kiến thức của Tổ Tiên nặng về Tâm linh, còn kiến thức ngày này thuộc Lãnh vực Khoa học, 

thực ra Tâm linh và Khoa học cũng không thoát ra ngoài vòng Tình Lý, nhưng Tình Lý phải 

tương tham hay Lưỡng nhất mới được diệu dụng. 

Tình giúp biết cách làm Người, Lý giúp biết cách Làm Ăn. Đã là Người thì phải vừa Làm 

Người có Tình Người và vừa Làm  Ăn theo Công lý thì  con Người mới sống được yên ổn vui 

vẻ với nhau được.  

Đó là cách chúng tôi ôn Cố để tri Tân, với mục đích là tìm cách giúp ích cho con Người và 

Dân tộc ngay “ Nơi Đây “ và “ Bây giờ “trước Quốc nạn và Quốc nhục. 

Chúng tôi đem trưng ra đây một số Vấn đề mà ngày xưa Cụ Phan Chu Trinh đã đề cập tới,    

thiết tưởng những lời  của Cụ vẫn còn là một bài học rất hợp thời cho chúng ta ngày nay. 

X.- LỜI CẢNH TỈNH CỦA CỤ PHAN CHU TRINH 

“ Là nhà cách mạnh yêu nước và chủ trương “ Bất bạo Động” Cụ đã vận động và cô súy 

phong trào Duy Tân, mở trường dạy học, truyền bá quốc ngữ, mở mang công thương 

nghiệp, theo nếp sống Văn minh Âu Tây, bỏ lối Học từ chương, theo đường lối Dân chủ tiến 

bộ. Cụ trốn qua Nhật theo phong trào Đông Du, nhưng bất đồng Chính kiến  với nhà cách mạng 

Phan Bội Châu, tuy thế hai cụ rất kính trọng nhau. Cụ về nước hoạt động và bị Pháp bắt, đày ra 

Côn đảo năm 1911.  

Nói đến Cụ Phan Bội Châu là phải nhắc đến Cụ Phan Chu Trinh. Trong khi Cụ Phân Bội Châu 

bôn ba hải ngoại để vận động ngoại lực giúp nước, thì Cụ Phan Chu lại ra sức lay tỉnh các sĩ 

tử ở nhà, các Sĩ phu còn ở trong vòng ngủ mê . Trong kỳ thi Hội ở Huế, Cụ Phan Chu đã làm 

bài “ Văn tế sống “ để cảnh giác sĩ tử: 

1.- CẢNH GIÁC SĨ TỬ 

“ May mà đặng cử nhân, tiến sĩ, lăng xăng như chấu nọ gặp đèn.  Mang những đồ áo rộng, 

khăn dài, lốm nhốm như mèo kia bị ướt.  Dại đến nỗi cúng đất tống ôn, trồng nêu đốt giấy, 

sự đã dại mà cứ theo hoài.   Quen những điều coi giờ nhắm địa, đoán số cúng sao, thói phi lý 

mà bỏ đi không dứt.  Đất công thổ bao canh bao tá, trút vào bị cho đầy thịt tế thần, phần biếu 

phần chia , xách mà ăn lấy được.  Lẽ thì thương mới phải, anh em ta mà xứ sở cũng ta.  Sao 

đành hại lẫn nhau, ở đất nước lại soi bao mạch nước . . .” 

2.- CẢNH GIÁC THAM QUAN Ô LẠI 

Nhìn đến hàng quan lại thời đó, Cu thở than: 

“Ôi ham muốn tự do, mưu toan độc lập, xấu hổ làm nô lệ cho người , lấy cái đó mà ngờ cho 

dân tộc Âu châu là phải rồi; chứ như lấy cái đó mà ngờ cho dân An Nam , thì có khác gì ngờ cho 

người có bệnh tê bại lại leo tường đi ăn trộm . . .” 

 

Cụ đi khắp nới diễn thuyết để thức tỉnh đồng bào: 
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“ Dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về đây, bọn 

học trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả 

dối nịnh hót, chỉ biết có vua, mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mãi mãi, địa 

vị của mình được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp luât, Phá tan đoàn thể quốc dân. . . 

Dân khốn mà chi, dân ngu mà chi, dân lợi mà chi. Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài, 

bọn quan lại càng phú quý. . . “ 

3.- NHẬN DIỆN VĂN HOÁ BÁ ĐẠO CỦA TÀU 

Đối với các sĩ phu cam tâm làm nô lệ, Cụ nêu lên: 

“ Ngày xưa ta nhắm mắt lại, một là Văn minh Tàu, hai là Văn minh Tàu, bị độc khoa cử 

làm mờ ám trí khôn. .Ấy chúng ta nước ta có chân đạo đức thì nên nhân dịp này phá tan 

dây xích chuyên chế đã ràng buộc ta hơn ngàn năm và thâm nhập những tư tưởng tự do 

của Âu châu để làm phương thuốc cho nước ta vậy. “ 

4.- CÁCH HỌC HỎI VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI ( ÂU TÂY ) 

“ Có người hỏi luân lý ta mất thì ta đem luân lý của Âu châu ( 1 ) về ta dùng hẳn có được 

không ? Tôi xin trả lời rằng : Không . Một nước Luân lý cũ đã mất là nước không có cơ sở, 

nay bảo đem Luân lý mới về thì đặt vào đâu ?  

Vẫn biết phép cắp cây ( 2 ) của người Tây tài tình thật, nhưng nay đem một cây tươi tốt như 

cây luân lý ở các nước bên Âu châu kia mà chắp với một cây đã cằn cổi như cây luân lý 

nước ta thì tưởng không tài nào sinh hoa tươi, quả tốt được. Muốn cho sự kết quả sau được 

tốt đẹp, tưởng trước khi chắp cây cũng nên bồi bổ cho hai bên có sức lực bằng nhau. Tôi 

diễn thuyết hôm nay là cốt ý mong anh em nên cứu chữa lấy cây Luân lý cũ của ta, rồi sẽ 

đem chắp nối với cây Luân lý của Âu Tây vậy .”  

  ( 1).   Luân lý Cụ Phan đề cập tới cũng là Văn hoá, Văn minh. 

                                           ( 2 ).  Cắp cây: Tháp cây để tạo ra giống cây mới có nhiều quả hơn và phẩm chất tốt hơn. 

 

 

5.- TRỰC DIỆN VỚI CHẾ ĐỘ BẢO HỘ PHÁP 

Cụ trực diện với chế độ bảo hộ, nói lên những lời khảng khái: “ Nếu chính phủ Bảo hộ cứ cố 

lòng thi hành cái chính sách ngược đãi dân An Nam, muốn đem hai mươi triệu dân này mà 

giết cho chết đi, thì cứ đem tôi ra mà trị vào cái tội hủy báng cho thiệt nặng, để làm gương 

cho các thân sĩ trong nước khoá cổ ngậm miệng mà lánh cho xa, chứ bắt chước như tôi 

đường đột dám nói mà mắc tội.” 

Vì những lời phản kháng đanh thép này, Cụ bị Pháp đày ra Côn đảo, Cụ thản nhiên mỉn cười: 

Thôi, âu cũng là dịp cho Quốc dân thấy rõ cái khổ tâm khổ trí,. .. , cái án tù tội chính là 

bằng cấp của những người làm Quốc sự, cái dấu kỹ niệm với Quốc dân mà ! “  

Hy vọng những ý tưởng đầy Tâm huyết trên của Cụ Phan tuy đã lâu, nhưng đền nay vẫn còn  

giúp chúng ta phương cách suy tư và hành động thích hợp  để vươn lên vực dậy! “ 
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XI.- LỜI KẾT 

Xin trích một đoạn trong câu Chuyện  Lạc Hồn của Sinh viên thành Prague của T. G.  Kim 

Định làm Lời Kết: 

“ Tai họa chúng ta là Hồn không còn ở lại với chúng ta nữa, một mớ thì vọng Ngoại, cho 

nên những người trong giới được ưu đãi bóc lột người dân thì tại cái Học Duy lý là cái học 

hoàn toàn mưu sinh trục lợi, không có một khoa nào dậy cho một chữ gì đủ khả năng làm 

họ nương tay: toàn là trí thức rất dễ dùng để làm hại nhau mà thôi. 

Thấy vậy đâm ra phát cáu, một mớ đem gửi Hồn sang Nga,  ( lên Tàu ) để học cách cứu 

đồng bào với điều kiện xem đồng bào như quân thù…Còn một mớ hồn nữa không biết bám 

vào đâu thì lạc lõng như những Cô hồn chờn vờn trong làn hơi Cháo Lú. 

 Bởi vậy muốn nói nước có Hồn hay không có Hồn cũng đều đúng cả: đúng với tâm trạng 

của mỗi người nói. Khi tâm thức không còn gì phảng phât Hồn nước mà cũng nói về Hồn 

nước, nói về Dân tộc tính, nói về nền Quốc học thì sẽ chỉ là những lời thiếu chân thực.  

Vì thế chúng ta không cần tố cáo ai hết. Việc khởi đầu do lỗi lầm của một hai người trước 

đây. Nay có đào bới lên cũng là chuyện vô tích sự.  

Điều thiết yếu là cần phải xét có cần thiết Nước phải có Hồn chăng và nếu cần thì nên làm 

thế nào để hú cho Hồn trở lại với Nước cùng Non, tức là, đem triết Việt trở lại làm nền Chủ 

đạo cho Văn hóa của Dân tộc Việt.”,  đó là  “  Chủ Đạo Hòa  “ của Việt Nho và Triết lý An 

vi. “ .   ( Kim Định ) 

Tóm lại: 

 Đạo là con đường Quy Tư về nguồn Tâm linh để  “ mọi người tu Thân “ sao cho có Nhân 

Tình và Nhân Tính hay Tình / Nghĩa hay Nhân / Nghĩa.   

Khi con Người  ra sống ngoài Đời với nhau, nhờ Nhân Tình giúp con Người biết cách Yêu 

thương, đoàn kết với nhau và cũng nhờ Nhân Tính giúp con Người biết Suy tư  để cư xử 

Công chính mà Hoà với nhau, có Hoà với nhau thì mới có nền tảng Tinh thần để lập Quốc 

gia , do đó mà không Tu thân là để mất Đạo, mất Đạo là mất sự sống Yêu thương và mất Lý 

Công chính làm cho con người Bất nhân và Bất Nghĩa, khiến cho gia đình bất Hòa, xã hội 

rối loạn, đó là nguyên nhân cho sự  Mất Nước.  

Đạo mất trước ( Nhân ) , Nước mất sau ( Quả ) là vì thế . 

Đó là lối sống  “ Phải Người Phải Ta “ của phe Hữu Thần, còn phe Vô Thần thì cứ lấy Bạo 

lực mà lập Quốc để độc trị! 

Trân trọng,  

Việt Nhân 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Xin xem trên: vietnamvanhien.net.index 

1.- Cuốn nền Văn hoá Thái hòa Việt Nam bàn về  Chủ đạo Hòa. 

2.- Cuốn Việt Nho và Triết lý An vi với Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình: về cách  Đem Đạo lý 

Nhân sinh vào Đời để mưu phúc lợi cho toàn dân. 

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

THAM KHẢO 

 

[ 1 ],-  EQ vs. IQ 

 

 
 

 

 

 
 

Diffen › Social Sciences › Psychology 

Emotional Intelligence, or emotional quotient (EQ), is defined as an individual's ability to 

identify, evaluate, control, and express emotions. People with high EQ usually make great 

leaders and team players because of their ability to understand, empathize, and connect with 

the people around them. IQ, or intelligence quotient, is score derived from one of several 

standardized tests designed to assess an individual's intelligence. 

https://www.diffen.com/
https://www.diffen.com/difference/Category:Social_Sciences
https://www.diffen.com/difference/Category:Psychology
https://www.diffen.com/difference/Category:Emotions
https://www.diffen.com/difference/Empathy_vs_Sympathy
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IQ is used to determine academic abilities and identify individuals with off-the-chart 

intelligence or mental challenges. EQ is a better indicator of success in the workplace and is 

used to identify leaders, good team players, and people who best work by themselves. 

Comparison chart 

EQ versus IQ comparison chart 

 EQ IQ 

Stands for Emotional Quotient (aka emotional 

intelligence) 

Intelligence Quotient 

Definition Emotional quotient (EQ) or emotional 

intelligence is the ability to identify, 

assess, and control the emotions of 

oneself, of others, and of groups. 

An intelligence quotient (IQ) is a score 

derived from one of several standardized 

tests designed to assess intelligence. 

Abilities Identify, evaluate, control and express 

emotions ones own emotions; perceive, 

and assess others' emotions; use emotions 

to facilitate thinking, understand 

emotional meanings. 

Ability to learn, understand and apply 

information to skills, logical reasoning, 

word comprehension, math skills, abstract 

and spatial thinking, filter irrelevant 

information. 

In the 

workplace 

Teamwork, leadership, successful 

relations, service orientation, initiative, 

collaboration. 

Success with challenging tasks, ability to 

analyze and connect the dots, research and 

development. 

Identifies Leaders, team-players, individuals who 

best work alone, individuals with social 

challenges. 

Highly capable or gifted individuals, 

individuals with mental challenges and 

special needs. 

Origin 1985, Wayne Payne's doctoral thesis "A 

Study of Emotion: Developing Emotional 

Intelligence" Popular use came in Daniel 

Goleman's 1995 book "Emotional 

Intelligence - Why it can matter more 

than IQ" 

1883, English statistician Francis Galton's 

paper "Inquiries into Human Faculty and 

Its Development" First application came 

in French psychologist Alfred Binet's 

1905 test to assess school children in 

France. 

Popular 

Tests 

Mayer-Salovey-Caruso Test (emotion-

based problem-solving tasks); Daniel 

Goleman model Score (based on 

emotional competencies). 

Stanford-Binet test; Wechsler; Woodcock-

Johnson Tests of Cognitive Abilities. 

 

https://www.diffen.com/difference/Empathy_vs_Sympathy
https://www.diffen.com/difference/Deductive_vs_Inductive
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Contents: EQ vs IQ 

 1 What is EQ? 

 2 What is IQ? 

 3 Can EQ or IQ be Enhanced? 

 4 What's More Important — IQ or EQ? 

 5 Applications 

 6 Measurement and Testing 

o 6.1 Pros and Cons of Testing 

 7 History 

 8 References 

What is EQ? 

According to the University of New Hampshire psychology department, emotional 

intelligence is the "ability to validly reason with emotions and to use emotions to enhance 

thought." EQ refers to an individual's ability to perceive, control, evaluate, and express 

emotions. People with high EQ can manage emotions, use their emotions to facilitate 

thinking, understand emotional meanings and accurately perceive others' emotions. EQ is 

partially determined by how a person relates to others and maintains emotional control. 

What is IQ? 

Intelligence quotient or IQ is a score received from standardized assessments designed to 

test intelligence. IQ relates directly to intellectual pursuits such as the ability to learn as well 

as understand and apply information to skill sets. IQ covers logical reasoning, word 

comprehension and math skills. People with higher IQ can think in abstracts and make 

connections by making generalizations easier. 

Can EQ or IQ be Enhanced? 

Emotional awareness is best inculcated from an early age by encouraging qualities like 

sharing, thinking about others, putting oneself in another person's shoes, giving individual 

space and the general principles of cooperation. There are toys and games available to 

increase emotional intelligence, and children who do not do well in social settings are 

known to perform significantly better after taking SEL (Social and Emotional Learning) 

classes. Adult EQ can also be enhanced, although to a limited extent through effective 

coaching. 

There are some conditions like high functioning autism (HFA) or Asperger's where one of 

the symptoms may be low-empathy. While some studies found that adults with Asperger's 

have low-empathy, there are have been studies with control groups that indicate EQ can be 

changed in individuals with HFA or Aspergers. 

IQ is more of a genetic make, but there are several ways to tap an individual's IQ to its 

highest potential through brain-food and mental ability exercises like puzzles, lateral 

thinking problems, and problem-solving techniques that make you think outside the box. 

https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#What_is_EQ.3F
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#What_is_IQ.3F
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#Can_EQ_or_IQ_be_Enhanced.3F
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#What.27s_More_Important_.E2.80.94_IQ_or_EQ.3F
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#Applications
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#Measurement_and_Testing
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#Pros_and_Cons_of_Testing
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#History
https://www.diffen.com/difference/EQ_vs_IQ#References
https://www.diffen.com/difference/Psychiatry_vs_Psychology
https://www.diffen.com/difference/Data_vs_Information
https://www.diffen.com/difference/Principal_vs_Principle
https://www.diffen.com/difference/Asperger_Syndrome_vs_Autism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15162935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2781897/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2781897/
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In the video below, Laci Green of DNews talks about what science has discovered about 

emotionally intelligent people: 

What's More Important — IQ or EQ? 

There are differing perspectives on whether EQ or IQ is more important. Those in the EQ 

camp say "A high IQ will get you through school, a high EQ will get you through life." 

There are also those who believe cognitive ability (IQ) is a better predictor of success 

and EQ is overrated, sometimes even in emotionally demanding jobs. One meta-

studycompiled results from several studies comparing IQ and EQ, and researchers found 

that IQ accounted for more than 14% of job performance; emotional intelligence for less 

than 1%. 

Applications 

For a long time, IQ was believed to be the ultimate measure for success in careers and life in 

general, but there are studies that show a direct relation between higher EQ and successful 

professionals. People with high EQ generally achieve more, excel at teamwork and service 

and take more initiative. Several corporations and large organizations have mandated EQ 

tests during the hiring process, and have coaching seminars on emotional and social skills. 

Social and Emotional Learning (SEL) is gaining a lot of popularity not only with 

professionals, but also among students. 

IQ tests are used most in the field of education and psychology. IQ tests are standardized to 

recognize highly capable/gifted individuals as well as individuals who need special 

assistance in the classroom. IQ predicts success with academic achievements, and has often 

been used to determine career options for graduating students. 

Measurement and Testing 

Although measuring EQ is very subjective, there are several standardized tests that measure 

emotional intelligence. Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test puts testers 

through a series of emotion-based problem-solving questions. The score reflects a 

person's capacity for reasoning with emotional information. Goleman's model of 

measurement focuses on emotional competencies. Goleman's model utilizes one of two 

tests: the Emotional Competency Inventory or the Emotional Intelligence Appraisal. Both 

tests have their own set of proponents and critics. 

Theorists have attempted to make IQ testing more objective. The Stanford-Binet test was the 

first true IQ assessment because it factored in age. The score is based on the test-taker's 

mental age, as evaluated by the test, divided by the chronological age multiplied by 100. 

American psychologist David Wechsler developed three IQ tests; one for preschool and 

primary children, one for older children and one for adults. The score is based on factor 

analysis. Sub-tests of the assessment are evaluated against age-based norms. Another 

commonly-used test is the Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities. With the 

Woodcock-Johnson, extensive tests assess a wide variety of cognitive abilities. All three 

tests are still in use, and no one test is commonly considered the best or most accurate. 

https://www.youtube.com/channel/UCzWQYUVCpZqtN93H8RR44Qw
https://www.linkedin.com/pulse/article/20140930125543-69244073-emotional-intelligence-is-overrated
http://psycnet.apa.org/journals/apl/95/1/54/
http://psycnet.apa.org/journals/apl/95/1/54/
https://www.diffen.com/difference/Career_vs_Job
http://www.forbes.com/sites/keldjensen/2012/04/12/intelligence-is-overrated-what-you-really-need-to-succeed/
https://www.diffen.com/difference/Category:Organizations
https://www.diffen.com/difference/Category:Education
https://www.diffen.com/difference/Objective_vs_Subjective
https://www.diffen.com/difference/Deductive_vs_Inductive
https://www.diffen.com/difference/Objective_vs_Subjective
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Pros and Cons of Testing 

Both EQ and IQ testing is controversial. For EQ testing, proponents cite that EQ helps 

predict work success and teamwork ability. However, because emotional intelligence runs 

contrary to the conventional definitions of intelligence, testing is not an accurate predictor of 

academic or work success. So, while people with high EQ do well in the workplace, tests do 

not necessarily predict who has a high EQ. Part of the problem comes in the unreliability of 

the results. Often, people may not answer accurately because they're trying to do well. 

Therefore, by definition, the results are subjective. 

IQ tests are in regular use in education especially, as well as other industries. Proponents of 

testing cite that it is a standardized assessment that shows intelligence transcends class, 

measures the need for special education and measures the effectiveness of special training 

and programs. IQ testing can also reveal unsuspected talents. But the limitation of these tests 

is that they provide limited information. They do not test underlying cognitive processes, 

nor do they predict success at work because they do not encompass non-academic 

intellectual abilities. Likewise, original or novel responses get marked as wrong even if they 

show intelligent thinking. Knowing an IQ score may limit children. Finally, IQ tests may 

reflect bias against minorities or other cultures with certain types of questions. 

 

EQ / IQ → I  ( Dual unit: 2 → 1 ) 

 

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

[ 2 ] .  Một đoạn  trong câu chuyên Lạc Hồn 

“ Đó là đại lược cho câu chuyện tôi cho là phản chiếu khá trung thực trạng huống nước ta trong 

mấy chục năm qua hay được nghe nói tới Dân tộc tính, hoặc Hồn nước. Rồi nghe nhóm này hô 

hào phải phục sinh Văn hóa dân tộc, phải duy trì Dân tộc tính, phải làm sống lại Hồn nước; 

nhóm khác cười nhạo và nếu không nói toạc ra là nõ có Hồn, nõ có Dân tộc tính, thì cử chỉ hành 

vi họ còn nói lên điều đó rõ hơn. Vì thế chúng ta cần phải tìm hiểu xem có Dân tộc tính chăng. 

Tôi thiết nghĩ cả hai đều trúng hết và tôi không nói mỉa mai, nhưng là nói thật và xin mượn câu 

chuyện Lạc Hồn để biểu thị sự thật đó. Đây là câu chuyện film nhan đề “Étudiant de Prague” ( 

The Student of Prague). 

Mấy chục năm qua, cũng có đủ cả việc cướp Nước, cướp Hồn Mước, bán Nước và bán Hồn 

Nước. Và vì đó có một số người vào hùa với ngoại bang làm giầu trên xương máu đồng bào 

trước muôn vàn đau thương của dân tộc…và cũng từ đấy xảy ra việc nhều người xem vào 

những gương Tiên Tổ thì chẳng còn thấy bóng dáng mình đâu nữa.  

Thấy sao được vì đã bị ngoại bang dẫn đi rồi. Vả Hồn có phải là vật cụ thể hiện ra thù lù trước 

mắt đâu, nhưng là cái gì u linh như ẩn như hiện có mà không, không mà có. Nếu tấm lòng yêu 

nước thương nòi đã phai nhạt thì xem vào tấm gương mẻ là cái nước chậm tiến lạc hậu này, thấy 

https://www.diffen.com/difference/Effectiveness_vs_Efficiency
http://www.huffingtonpost.com/ronnie-reese/test-bias-minorities_b_2734149.html
http://www.huffingtonpost.com/ronnie-reese/test-bias-minorities_b_2734149.html
https://www.diffen.com/difference/Category:Culture
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sao được Hồn nữa, nên nói nước Việt không Hồn dân tộc Lạc-Việt không có tính chất đặc trưng 

thì chỉ là nói lên một nhận định chân xác khách quan thôi. 

 Phải là Người có Hồn nước mới thấy được Hồn nước, còn không có Hồn thì không sao 

thấy được. Mà biết bao người Việt ngày nay còn gọi được là có Hồn nước!  

Nếu còn có Hồn sao người Việt-cộng lại đi sát hại đồng bào cách hăng say thành khẩn như 

giết quân thù: “Thề phân thây uống máu quân thù”. Nếu có Hồn, ai đủ can đảm hát như thế! 

Cũng như còn được mấy tí Hồn trong số những công chức làm việc giải đãi, trong những 

người được địa vị ưu đãi lại thẳng tay bóc lột người dân một cách tàn tệ dưới đủ mọi hình 

thức, tự hối lộ cho đến bắt trả dịch vụ một cách rất xa mức chịu đựng của dân…Đó cũng là 

một lối giết dần giết mòn. 

 Nhưng giết dần dần hay giết ngay một cái, đều là việc bên ngoài ý muốn của hai bên.  

Đến nỗi nếu ai nói với họ như thế họ sẽ phát đóa cho là nói tầm bậy vô bằng.  

Qủa thực sinh viên thành Prague có giết em rể mình đâu, đó là cái hồn của y giết em đấy 

chứ, cái Hồn mà y đã nhương đi rồi thì còn quyền điều khiển nữa đâu, soi vào gương còn 

chưa thấy Hồn huống chi điều động sao cho được. Cho nên đổ cho anh tội giết em là oan, hay 

có đúng thì chỉ đúng một phần nhỏ xíu, vì đó là hậu quả bất ngờ của một việc vô thưởng vô phạt, 

đúng hơn thưởng nhiều phạt ít, và đối với anh còn thật mãi, vì sau khi em rể bị giết anh vẫn còn 

giầu sang. 

Giới trí thức của ta cũng thế, chẳng ai phải chịu hết trách nhiệm cho trạng huống nước 

nhà, bởi tất cả được đào tạo trong một nền văn hóa không phải của nước ta nữa thì làm chi 

còn Hồn. Có chăng cũng chỉ là cái tình tự suông sẻ hời hợt, không đủ gây nên những công 

việc sâu xa quyết định. 

Cho nên nói chung ra là chúng ta không còn Hồn, và vấn đề không phải ở tại có bán hay không? 

Ai bán? Ai có lỗi? Thành thực mà nói chẳng ai có lỗi cả, ít ra tới độ đủ để bị kết án.  

Tai họa chúng ta là Hồn không còn ở lại với chúng ta nữa, một mớ thì vọng Ngoại, cho nên 

những người trong giới được ưu đãi bóc lột người dân thì tại cái học duy lý là cái học hoàn 

toàn mưu sinh trục lợi, không có một khoa nào dậy cho một chữ gì đủ khả năng làm họ 

nương tay: toàn là trí thức rất dễ dùng để làm hại nhau mà thôi. 

Thấy vậy đâm ra phát cáu, một mớ đem gửi Hồn sang Nga,  ( lên Tàu ) để học cách cứu 

đồng bào với điều kiện xem đồng bào như quân thù…Còn một mớ hồn nữa không biết bám 

vào đâu thì lạc lõng như những Cô hồn chờn vờn trong làn hơi Cháo Lú. 
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 Bởi vậy muốn nói nước có Hồn hay không có Hồn cũng đều đúng cả: đúng với tâm trạng 

của mỗi người nói. Khi tâm thức không còn gì phảng phât Hồn nước mà cũng nói về Hồn 

nước, nói về Dân tộc tính, nói về nền Quốc học thì sẽ chỉ là những lời thiếu chân thực.  

Vì thế chúng ta không cần tố cáo ai hết. Việc khởi đầu do lỗi lầm của một hai người trước 

đây. Nay có đào bới lên cũng là chuyện vô tích sự.  

Điều thiết yếu là cần phải xét có cần thiết Nước, phải có Hồn chăng và nếu cần thì nên làm 

thế nào để hú cho Hồn trở lại với Nước cùng Non. Tức là, đem triết Việt trở lại làm nền 

Chủ đạo cho Văn hóa của Dân tộc Việt.”,  tức là  Chủ Đạo Hòa của Việt Nho và Triết lý An 

vi.                                                              (    Kim Định ) 

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

[ 3 ].- Câu chuyện “ Ốc mượn Hồn đổi nhà “  ( Hermit Crabs ) 

( Amazing Crabs Shell exchange. Life story ) 

 “ Ốc mượn Hồn dùng những vỏ Ốc bỏ đi để làm nhà. Con Cua càng lớn lên làm chiếc vỏ vô 

cùng   chật chội. Cuối cùng thì nó cũng phải đi tìm một cái Vỏ to hơn.  Vỏ Ốc phù hợp không có 

nhiều và  hiếm gặp như cai Vỏ này quá to với chú Cua của chúng ta, nhưng thay vì tiếp tục công 

việc tìm kiếm, chú Cua nhỏ này lại ngồi yên. Những con Cua khác cũng đang muốn có nhà mới 

to đẹp hơn nhanh  chóng, thay vào đó, những con Cua bắt đầu đo cỡ Vỏ Ốc của nhau. 

Rồi sau đó, chúng làm một hành động rất khác thường , chúng xếp thành hàng ngay ngắn, con to 

phía   trước con nhỏ phía sau, chúng xếp hành cùng với mục đích Đổi Nhà.   Nhưng chẳng có 

con Cua nào bắt  đầu được cả, bởi vì quá trình thay đổi chưa hoàn thiện.  Bọn chúng đang chờ  

một con Cua có Vỏ phù  hợp hơn, và nhân vật đó đây, người khách mới tới đứng lên đầu hang. 

Đầu trên chuỗi xích bị tách ra .     Sau khi sắp xếp lại, chú Cua nhỏ cuối cùng cũng có thể di 

chuyển và đi xếp cuối hàng .    Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, con Cua lớn chui vào Vỏ Ốc.   Điều 

này xẩy ra liên  tiếp.    Mỗi con Cua nhanh chóng chui vào Vỏ Ốc được con Cua ở trước hàng bỏ 

lại.  Những con Cua nhỏ cũng di chuyển vào nhà mới, bổng có  một vị khách mới  chui ngay 

vào.  Bị bỏ lại  mà không có Vỏ Ốc giống  như án tử hình.   Một con Cua ở trần sẽ nhanh chóng 

bị mặt trời nướng chin., nhưng sau mỗi lần đổi   nhà thì luôn có một Vỏ Ốc còn sót lại.  Buồn 

thay, nó cũng chẳng to hơn  cái Vỏ Cũ là bao, lại còn  khuyến mãi thêm cái Lỗ nữa.   “ 

Nhưng Có còn hơn Không      ( BBC ) 

Hermit crabs are crabs that lack a hard shell; they use a discarded shell for protection:Con Ốc ma 

không có vỏ cứng để bảo vệ, nên phải dùng Vỏ ốc khô để bảo vệ  nắng mưa và khỏi bị loài thú ăn 

ăn sống  
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[ 4 ] .- Xin xem Tinh thần : Chủ Đạo Hòa 

cùng Lộ đồ Tu, Tề, Trị,  Bình 

của Việt Nho và Triết Lý An vi 

Trong Tủ sách  Kim Định 

và 

Bộ sách nền Thái Hoà của Việt tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang 

Trên:  www.vietnamvanhien.org 
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